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RESUMO

O acidente radioativo em Goiânia, que provocou a
liberação para o meio ambiente de cerca de 1.350 Ci de Cs-137,
€• giu « formulação de procedimentos especiais relacionados a
3*rtncia de rejeitos radioativos e transporte dos mesmos para o
Ire:*! IÍS armazenamento provisório.

0 presente artigo tem por finalidade descrever os
trabalhos realizados nestas duas áreas e apontar as necessidades
existentes, no Brasil, de pesquisa e desenvolvimento em
tratamento de rejeitos e projetos e testes de embalagens de
transporte.

AtSTRACT

The radiological accident occured in Goiânia, which has
led to the liberation to the environment or" c. 1.350 Ci of Cs-137,
demanded the formulai, iun of special procedures related to waste
management and tr-snsport of radioactive materials to a provisory
storage fac i 1 ity.

The main objectives of the present article are to
describe the work performed in the above mentioned fields and to
point out the basic needs for Brazilian research and development
in the areas of waste treatment and design and testing of
packages.



INTRODUÇÃO

No dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de papel
violaram o cabeçote de uma unidade de teleterapia, com o objetivo
de vender as pecas metálicas.

Neste processo, a fonte de Cs-137 com aproximadamente
1.350 Ci foi rompida,acarretando uma grande contaminação na regi-
ão urbana de Goiânia devido, principalmente, ao contacto entre
pessoas, venda de materiais contaminados, dispersão por animais,
vento e chuva.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi comunicada
sobre este acidente em 29/09/87 e enviou, de pronto, equipes
técnicas ao local.

GERENCIA DE REJEITOS

Durante os primeiros dias do acidente, foram identifica-
das e isoladas as principais áreas contaminadas e tomadas
providências com o objetivo de implantar uma sistemática para a
gerencia de rejeitos provenientes dos trabalhos de jescontamina-
cao, em conformidade com os requisitos de segurança estabelecidos
em Normas da C.N.E.N.

A gerência de rejeitos compreendeu «s seguintes etapa=:
identificação, segregação, classificação, tratamento,
«condicionamento, transporte e armazenamento dos mat cr ia ir»
coletadoss.

I - IDENTIFICAÇÃO

Os rejeitos radioativos oriundos da descontam inação
de pessoas e areas foram identificados como se segue :

1.1 - Rejeitos Sólidos

. Combust fvei s

. Compressfveis

. Putrescfveis



i.2 - Rejeitos Líquidos

. AquoSOS

. Orgânicos

II - CLASSIFICAÇÃO

Consioerando que :odos os rejertos Ifqutdos foram
solidificados nos locais zm que fora» gerados, a classifi-
cação foi feita em conformicade com as categorias relativas aos
rejeitos sólidos, descritas na Norma da C.N.E.N intitulada
"Gerência de Rejeitos Radiativos em Instalações Radiativas',
como mostra a Tabela I.

III - SEGREGAÇÃO

Tanto a ampla var sdade de materiais contaminados (por
exemplos solo, metais, v idrei , vestuário, moveis, etc.)cotno o mo-
do de proceder ao recolhimerta (utilizando grandes equipamentos)
dificultaram a obtenção de -na segregação completa dos rejei tos.

Entretanto, uma segregação satisfatória foi realizada
Ievando-ae em consideraçi: as propriedades dos rejertos e
facilitando, assim, as cpsr?:3es suDsequentes da gerência.

TRATAMENTO

Apenas uma pequers quantidade dos r e j e i t o s r a d i o a t i v o s
coletados em Goiânia pode ser t r a t a d a durante as operações de
descontam inação. Os métodos d isponíve is para o t ra tamento dos
rejeitos foram *

Compactação emprsgando-se um compactador para os re-
jeites compressfveís ( roupas, luvas,
saps:ilhas, papeis, e tc . )

Troca Iôníca - emprigando-se resinas trocadoras íônícas,
principalmente para tratamento de
excritas.



Solidificação - Utilizando-se cimento e bentonita para
inob i1ização dos líquidos de
descontam inação.

V - ACONDICIONAHENTO

0 acond ic ionamento dos rejeitos radioativos foi uma
etapa muito importante durante as diversas operações efetuadas em
Gt&nia , etapa esta conduz tua de modo a satisfazer os requisitos
exigidos para o transporte seguro de materiais radioativos <-.
proteção radlològica, bem como critérios de aceitação para trata-
mento e armazenamento.

0 disco metálico contendo uma quantidade remanescente de
fonte de Cs-137 não dispersa no meio ambiente, foi inicialmente
concretado em uma operação ae emergência, por apresentar taxas ds
dose superiores & í.200 rsit/h prd;:iroo '« superfície. Mesmo apes
«sta operação, a fonte concretada -..presentou ta;:5.s de dose ní
superfície da ordem ae 40 reta/h.

Objetivando diminuir esses níveis ie radiação, foi pia -
nejada e executada uma operação de reacond ic ionaniento. Para tal,
foram utilizadas man ilhas de concreto, cimento e chumbo. Ao fim
d» operação, as taxas de dose na superfície foram reduzidas «
valores inferiores a i.000 mrem/h ( Figura i >.

As embalagens utilizadas para scond i c i o.-amento aos CCÍKS • -
rejeitos foram s

a - Tambores com capacidade de 40,' iOÔ e 209 litros

Todos os tambores industriais inicialmente disponíveis
foram utilizados para acondicionar papeis, roupas, carcaças de
animais, plantas, rejeitos hospitalares, solo, pequenas peças
metálicas, etc. Tambores com capacidade de 40 e 100 litros
foram colocados no interior de tambores de 200 litros com o obje-
tivo de permitir uma blindagem adicional, pelo preenchimento do
espaço anular com concreto.

As superfícies externas das embalagens foram
revestidas por plásticos para evitar contaminação. Ho caso de rt-
jtitos orgânicos, foi adicionado cal para fins de desidratação e
carvXo para retenção dos gases de decomposição.



b> - Caixas Metálicas COM capacidr.de de 1,7 Metros cúbicos

Estas caixas fora» especialmente produzidas C M Goitnia
par» facilitar o acondicionaMento de grande quantidade de solo e
pecas Metálicas de diMensoes consideráveis.

As superfícies externas de todas as caixas fora»
protegidas COM plástico para evitar contamir-a;ao.

c) - Containers de navio com capacidade de 32 Metros cúbicos

Empregados para acondictona»ento de fardos de papeis
<tuc apresentavam contai»inação.

d) - Blindagem de concreto a fundo perdido com capacidade
litros.

Empregadas para reduzir os níveis de rsidiftção de
tambores de 2$0 litros, quando estes apresentavam taxas de dose
na «uperffcie externa superiores « í.0-00 stren/h.

VI - TRANSPORTE

0 transporte dos embalados contendo r e j e i t o s radioat ivos
foi realizado em conformidade com os regulamentos nacionnis
v igentes .

Foram fixadas prescrições para carga, descarg? e
t râns i to , objetivando assegurar durante as operaçc % de
transporte *

contenção dos materiais rad ioat ivas ;
- proteção contra a radiação para os trabalhadores,

piíbtico e meio ambiente.

As at ividades desenvolvidas foram as seguintes *

- ident i f icaçSo da contaminação radioat iva removível e
posterior descontam inação;

- se leção c f ixação de et iquetas e rdtulos de t rans -
porte, cm conformidade com as regulamentações?

- preenchimento da documentação r e l a t i v a a transporte»



- estabeleciMento de disposições especiais relativas a
acidentes.

Antes do acondicijnamento, todas as embalagens era-»
numeradas e identificadas. Depois de preenchidos, os embalado»
eram fechados e inspecionados a fim de sereu determinadas possf -
veis contaminações.

Quando a superfície de um embalado apresentava
contaminação, era realizada a descontaminação até que os limites
estabelecidos pela C.N.E.N. fossem atingidos.

Com os valores obtidos da intensidade da radiação na
superfície externa de cada embalado e a um metro da mesma, as
etiquetas de transporte eram selecionadas ( Branco I, Amarelo II
ou Amarelo III >r preenchidas e fixadas.

Uma ficha de identificação era feita para cada embalado
especificando s conteiido, intensidade de radiação, local de
procedência, etc.

As Figuras 2 e 3 apresentam o mimero de expedi«3es
relizadas em Goiânia, ao longo dos meses.

Com o objetivo de levar a cabo ações imediatas e
prevenir acidentes foram estabelecidas as seguintes disposições:

- os veículos seguiam em comboio, com escolta policial
e acompanhados de um técnico de proteção radiológica?

- comunicação por meio de rádio;

- velocidade do comboio limitada a '2Q km/h no perí-
metro urbano e 45 km/h na estrada;

- fixação de rótulos nos veículos e preenchimento de
fichas de monitoração, especificando taxas de dose
nas superfícies laterais c traseira de cada veí-
culo e nos lugares ocupados por pessoas.

VZZ - ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO

Para continuar os trabalhos de descontaminação, foi
imprescindível a determinação de um local onde se pudesse
armazenar provisoriamente os embalado* contendo os rejeitos
radioativos coletado». Após discussões entre técnicos, políticos
e a população, foi definida essa área, a uma distftncia d* 20 km
do centro d» cidade c1» Goí&nia.



Com as estimativas da geração de rejeitos feitas ini-
cialmente, foi projetada a construção de nove plataformas de
concreto, com dimensões de 6* m x 18 m x •,£ m para colocação dos
embalados, a céu aberto. Nessas plataformas, foram colocadas pla-
cas menores de concreto armado. Cada placa foi projetada para
receber 32 tambores ou 8 caixas metálicas.

Empregando-se um modelo matemático, foi possível
distribuir os embalados de maneira a reduzir a intensidade de
radiação em torno das plataformas.

Como as estimativas inicialmente feitas do volume de
rejeitos '•'oram superiores ao volume coletado, apenas 6 das 9 pla-
taformas projetadas foram efetivamente construídas

A tabela II apresenta a quantidade de embalados
existentes no depósito provisório em Goiânia. •

VIII - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A natureza e o grande volume de rejeitos gerados em
decorrência do acidente radioativo em Gciãnia apontaram para a
necessidade de (i) desenvolvimento no Brasil de projetos de
embalagens dos tipos A e B, conforme estabelecido nas normas de
transporte. (ii> instalação para testes de embalagens e (iii)
capacitação do mercado nacional para produção em escala
industrial de tais embalagens.



Tabela I - Classificação de Rejeitos

CATEGORIA

REJEITO SOLIDO NAO
RAOIOATIVO

REJEITO SOLIDO DE
BAIXO NÍVEL DE
RADIAÇÃO

REJEITO SOLIDO DE
MÉDIO NÍVEL DE
RADIAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Atividade especifica menor ou igual a
2 nCi/9 de Material

Taxa de exposição na superfície do
embalado menor ou igual a 200 mR/h

Taxa de exposição na superfície do
embalado Maior que 200 «R/h e menor
ou igual a 2-ôôd mR/h

Tabela II - Embalados armazenados provisoriamente
em Goiânia

TIPO DE EMBALAGEM

Tambores

Caixas Metal teas

BIindagens de
Concreto a
Fundo Perdido

Container» d*
Navio

QUANTIDADE

4200.

1319.

8.

ie.

1

VOLUME
( metro cúbico >

940.

2242.

1.6

320.



Figura 1 - Etapas envolvida» no reacondicionamento do disco metálico
contendo o remanescente da fonte de Cs-137 não dispersa e
inicialmente concretada durante uma operaçio de emergência.



FIG 2 - TRRNSPCRTE DE EMBfiLfiOOS EM GOIFINIR
< Outubro o Dezembro - 1987 )
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FIG 3 - TRflNSPORTE DE EMBflLfiDOS EM GOIRNIfl
( Janeiro e Fevereiro - 1988 )
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