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MONITORAÇÃO DO Cs-137 NO AMBIENTE AQUÁTICO E TERRESTRE DE GOIÂNIA

J.N.O. Godoy, J.R.D. Guimarães, V.A. Gouvea e E.R.R. Rochedo
(Depto. de Proteção Radiológica Ambiental IRD/CNEN, Av. das Améri_
cas Km 11,5 CEP 22602, Rio de Janeiro RJ)

RESUMO
No acidente radiológico de Goiânia, aprox. 1200 Ci de Cs-137 fo -
ram inadvertidamente manipulados e uma fração desconhecida deste
total ficou disponível para a dispersão no ambiente, durante /
aprox. 6 semanas até que alguma ação corretiva pudesse ser iniciâ
da. As principais vias de dispersão foram o escorrimento superfi-
cial de águas de chuva e a resuspensão de solo pelo vento e poste
rior deposição. A monitoração de Cs-137 no ambiente local foi inT
ciada na 19 semana de Outubro, incluindo até o momento aprox. 7
1300 medidas de solo, vegetais (frutas e hortaliças), ãgua subter_
rânea e de abastecimento, sedimentos e peixes, aerosol, precipita^
ção e medidas de taxa de dose externa com TLD, nas proximidades
dos principais focos. Até o término dos trabalhos de descontamina^
ção em Dezeabro, os.valores observados num raio de 50m das áreas
evacuadas foram: 10 -10 Bq/Kg em solos e vegetais, 10°-10 mBq/m
no ar e 10 Bq/1 em águas. Sedimentos e peixes 5-10 Km a.jusante /
da área do acidente apresentaram respectivamente 10 -10 e 10 Bq/
Kg. Estes dados indicaram as vias de dispersão e os locais a so -
frerem intervenção, e esta consistiu principalmente na poda de /
fruteiras e retirada de solos superficiais.

ABSTRACT
During the Goiânia radiological accident, aprox. 1200 Ci of Cs
137 were inadvertently manipulated and an unknown fraction of /
this total was available for environmental dispertion during at /
least 6 weeks, before efficient remedial action could be underta-
ken. The main dispersion pathways were rainwater run-off and soil
ressuspension and further deposition. Cs-137 monitoring in the lo
cal environment started in the first week of October, including /
to date aprox. 1300 measurements of soil, vegetables (fruits and
kitchen-gardens),groun8 and drinking water, sediments and fish, /
aerosol, precipitation and external dose measurements with TL do-
simeters, in the surroundings of the main contamination spots. Un
til the conclusion of de-contamination activities in late Decem -
ber, the ranges of,Cs-137 in a 50m radius of evacuated areas were
asofollows: 10-10 Bq/Kg for surface soils and edible vegetables,
10 -10 mBq/m in air and 10 Bq/1 in all water types. River sedi -
ment and fish.5-10 Knudownstream the accident area ranged respec-
tively 10 -10 and 10 Bq/Kg. These data indicated the pathways /
and locations for intervention for further reduction of radiation
exposure. This intervention consisted mainly in tree-tipping and
surface soil removal.



INTRODUÇÃO

O acidente de Goiânia ,em termos ambientais ,representou a disper-
são de aproximadamente 120O Ci de Cs-137 SOD a torma ae cloreto em
aivçrsos pontes da cidade. A dispersão se deu inicialmente através
3_j ¡movimento de pessoas ,objetos e animais ,mas as principais fon-
ie= de Cs para s disseminação no ambiente -foram solos e pises in—
tsrsííiiente contaminados e expostos a ventos e chuvas ,no n2 68 da
rus. 37 e nos depósitos de -ferro velho das ruas 6 e 2 és A , setor Ae-
roporto.
~= primeiras chuvas ,aproximadamente uma semana após a dato prová-
vel da abertura da -fonte .iniciaram a dissolução ao Cs-137 presen-
ts sen solos descobertos , com conseqüente infiltração no solo e es-
cicmniento pela rede de auuas pluviais e de esgotos , atingindo o
Cirrsço Capim Puba e , poster i orir.ente , o Rio Meia-Ponte. Por outro
laço .5.5 rajadas ae vento normalmente associadas às chuvas nesta
;coca do ano ,suspenderam a poeira, ctas camadas superficiais de so-
lo •£• esta se depositou nas proximidades ,contaminando outros solos
..slhí.cios ,pequenas hortas e árvores -frutíferas.
Devi GO a complexa configuração aos locais afetados ,a imebi1ísaçao
z'.: Cs-137 per impermeabilização ou outro processo foi considerada
ir. viável. Os próprios trabalhos de descent ami nôçSo ,iniciados em
Mwvs.ribro , apesar d.e todas as precauções . representaram um fator de
•Jispersão do Cs-137 nas vizinhanças dos focos.
A oi ssemi nação de Cs-137 ocorreu portante ,e.n taüss variáveis ate
a conclusão dos trabalhos de descontam naç so .isto & ,cur¿nts L;.T¡
píricoo de aprcxi madamente 13 semanas.
-c «tingir cursos d'agua na forma solúvel , o Cs é fortemente reti-
do per particulados em suspensão e sedimentos de fundo ,que passam
A ssr seus principais meios de transporte. Os coeficientes dô dis-
tribuição (Kd) ds Cs em sedimentos e seus fatores de bicacumulação
Sr vegetáis acuáticos são elevados ,da ordem de 1E3-1E4 -e os fa-
tzrzs de bioacumulação em pei,:es sâc da ordem de 1E2-1E3.
hic- caso da dispersão aéres ,o Cs retido em poeiras depesita-se so-
b.-« solos e vegetais ,podendo ser absorvido por estes através das
'sires e partes expostas.
"¿ri ss estimar as principais vias de &;:pcsi ç.i>o da população à r&-
cié:?.3 devido aos diferentes mecanismos de dispersão , aplicou-se o
'.cdelci de cálculo de dose do Safety Series 57 , levando-se em conta
•?£ características do ambiente local e os hábitos da população d&
3oiãnia. Para a população vizinha aos focos , as principais; v:. as de
e.posicão seriam , tm orde'» decrescente ,a e>:posi;ão externa ¿ so-
lis ou outras superfícies contaminadas ,o consumo de aves e ovos
a;r,£stico6 e a ingestão de frutas e hortaliças. No caso da popula-
ítC ribeirinha do Rio Meia-Ponte , as principais vias seriam a e.:~
pc = icí?io extern*, ao sedimento de fundo ou sua manipulaçÃo e o con-
ILT:C os peixes e vegetais irrigados. As estimativas de dose para a
:-.-,r.!.i] 5.çSo loc*l e o= parâmetros utilizados sê.c descritos por Ama-
r~'i. et é.\ . ,nesta mama publicaçáío.
A s\'tensão da contaminação do meio-ambiente e sua variação com o
tampo +oi acompanhada ,a partir da primeira semana de outubro -



tres semanas após a abertura da fonte - através de medidas perió-
cicas de água ,sedimento de -fundo e pei;;es da bacía de ftic tteia-
Pcnte , água de abastecimento dõ cidade e ,nas proxi.itiddes dos fo-
c_-= , éyua de poye ,égus de chuva ,aarcsscl , sois ,árvores frutife-
ras e não frutíferas .hortaliças e medidas de ta>:as de exposição
ceil sstaçâes de TLD instaladas S Q redor dos fccos e também em lo-
cais não afetados pelo acidente.

Cs;-13/ NA EACIA HIDROBPAFICA
A fi aura í localiza a área do acidente e os córregos próximas a
sçts. A concentração de Cs-i37 em solução nos córregos e rios foi
sempre inferior ao i imite de deteçiía de 1.5 Bq/1. A figura 2 ilus-
tra a variaçÃo da concsntracêo de Cs-137 em sedimentes de fundo na
fc: GO Ribeirão Anicuns e na represa ¿ao. durante todo a período
cs estudo. Observam—se cs valores mais elevados nss primeiras me-
2i2as ~ a seguir , u¡r. rápia: dscréscime ü aumentei significativo cia
liberação cie Cs-137 para c ambiente durante os trabalhos os aes-
ccntâiiiiracào foi compensado pela diluicào devida ¿s criuvas inten-
sas neste período , de forma qv.& a aesconta.Tii naçáa se trsauiiu ape-
nas por um pequeno aumento na concentração de Cs—137 em sedimentos
no inicio cie dezembro.

A c-cr-csntraçáo mais elevada de Cs-137 em peites fei oDservada em
•;ov5ft;Crü (200 Bq/Kg> em «mostras colhidas a jusante da represa
•j.í.0. Peixes do mesmo local já apesentavam , em fevereiro de 19S3
,concantracâes 10 vezes inferieres.
A ¿çui de Abastecimento de Goiânia é captada na ¡n,srgem esquerda ca
bacia, do Meia-Ponte .r.So afetada pelo acidente. Previ si veimente
.portanto ,nlo se detetou a presença de Cs-137 Ç<TI nenhum pent 3 c¡.~.

dfc abastecimento.

C-s-1.37 NAS PROXIMIDADES DOS FOCOS
ü(T¡3 das primeiras atividades de monitoração executada nas viai-
nnançss cas «reas evacuadas foi a análise da água subterrânea <zz~
letsaa nos raro? pocos residenciais da região. Detetou-se Cs-il'.7
•siit '-:¡:> peço desativado (30 Bq/1 ) e em outro situado em um das +&r~
'••:-=-velhcs contaminados ÍS10 a 950 Bq/I) ,em ambos cs cases devido
A intrcduçèo . p-slos morsciores ,de objetos contaminados.
P*rs cada foco principal .instalaram-se em quintais ou jardins re-
3idí-nciái s 8 estações ae TLD em um raio de ISO m .além de 4 esta-
çt-es no interior de hftbxtaçSes pró:; i mas sos limites das áreas evè-
cusdãs (rigur.a 3 ) . Estss resultados ainda nao estão disponíveis.
Coletaram-se centenas de ¿mostras de solo superficial e de árvores
frutíferas (folhes e frutos) ,náo frutíferas (folhas) e hortaliças
¡.para avaliar a exteneao e intensidade da dispersão &&re&. 0 pa-
•jrVíO de distribuição de Cs-137 em selos , descri to n- figura 3 ,é
semelhante ao do= vegetais ,uitia vez que o vetor de contaminação
foi o mesmo nos cois casos. A dispersão aérea ocorreu ,de forma
ÇÍÍI' ai ,nét direção preferencial dos ventos , exceto no caso a» rua
57 .©m que a principal centami nação se verificou na direaso oposta
a esperada .Em todos os casos ,a distribuição do raciicnuclldeo foi
heterogênea ,observando-se variações por um fator de até 4 nas



concentrações de soles de um mesmo terreno ou em -frutos e -folhas
de i'.ii)â mesma árvore. Dezenas de perfis de solos evídenciôram que
&C ','. do Ce-13? detetado na camada de O a 15 cm estava retido nes
tres primei res centímetros.
-a.r& árveres f rut í-íci-as ,a análise de felhis lãvíuSi e nêo lavadas»
mdiccu que cerca de 50 V. do Cs-137 presente nas -folhas estava de-
çcsitada na superfície ca mesma .estando o restante incorporado ao
tscico. Os níveis observados esr. folhas não lavadas erãfn aproxima-
dr.iT.snte 10 vezes superiores sos observados na polpa dos -frutas ,à
rvLívSo das ca:abei ras em que estes eram muito próximos.
tstabsleceu-se o valor de 650 Bq/kg CGÍDO limite para Cs-137 na
polpa dos frutos •correspondente a uma dose ,pcr ingestsc. ,d& 1
7i=v.ano , limite bastante conservativo para urna emergencia radioló-
gico desta natureza. Ainda assim ,este limite só foi ultrapassado
sp terrenos circunscritos a um raio de 50 m dos focos principais.
Nestes csses as açces cc-rretivas inclui aro a retirada dos frunos £
¡••c-rtal ÍÇÉS ,a poda das árvores e a retirada des selos superficiais
.substituídos por selo limpo. Estima—se que em derembro .anees da
'•«tirada destes seies tcsrcs de 3.3 d ds Cs-137 estacam ai=persG =
5Ti areas nl.o evacuadas-.

ü DEPOSITO DE REJEITOS
3 depósito provisório dos rejeitos radioativos retirados eos focos
situa-se em Abadia de Goiás , a cerca de 20 km a sudoeste de 3o:a-
r¡i<?. A menitoração íiTiDientñl ca depósito fot iniciada ainda durar.—
re- a sua construção s inclu.. u a instalôçao de 7 estações a¿ TLD e
cedidas periódicas de solo ,pasto ,agua subterrânea e de no j=e-
•2i men to e aerossol.
E-Ti dsrsiiibro , apôs t«rem sido colocados no deposito a pro; iradamente
3000 metros cúbicos de rejeitos , a concentração T(eaia ae Cs-137 ea;
solo<5 coletadcs no interior do mesmo ,proximo ã cerca ,era de 30
Eq/kg «indicando que este cumpriu a contento suê função de center
cs rajeitos de -forma segura ,ainda que provisor:*.
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Rib.Amcums

FIG.1: Localização da área irrbana contaminada em Goiânia
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FI6.2: Variação tamporal da atividada da Ca 137 em sedimentos
do Ribairio Anteuma anda rapraaa Jaó.



LEGENDA
á \ t Principa» focos <!•
• contaminação.
§=§ <1O3Bq/Kg

K>*-iO4Bq/Kg
1O4-iO5Bq/K9
EstacóasdaTLD

Ftg.3> Distribuição ds Cs-137«m solos próximos aos principais focos
de contaminação • localização das tstacoss ds TLD.


