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RESUMO 

O acidente radiológico em Goiânia, considerado o maior acidente radiológico urbano do mundo, gerou diversas 

publicações na área técnica que são amplamente divulgadas pela literatura científica, dada a importância das lições 

aprendidas. No entanto, numa simples conversa com pessoas que trabalharam naquele acidente, nota-se que muitos 

relatos não foram registrados. Desta forma, neste ano em que se completam 30 anos do ocorrido, será de grande valia 

registrar depoimentos pessoais que não estão em livros técnicos ou científicos. E o que se conta, após uma meia-vida 

que ficou guardado para uma vida inteira? As histórias vividas na ocasião, as situações, os improvisos, a maneira de 

resolver, a superação, o lado humano, as emoções, alegres ou tristes, curtas ou longas, engraçadas ou não. O objetivo 

deste trabalho é preservar, manter e divulgar relatos e situações vivenciadas por pessoas que trabalharam no acidente 

radiológico com Cs-137 em Goiânia. São realizados registros em áudio ou vídeo sobre experiências vividas em Goiânia 

por pessoas que trabalharam para responder aquela situação de emergência. Os relatos são livres e a forma de registro 

fica sempre a critério do narrador. O registro das histórias permite preservar, manter e divulgar o acidente para outras 

gerações.  

 

Palavras-chave: Acidente radiológico; lições aprendidas; preservação do conhecimento. 

 

 



 Reis, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

1. INTRODUÇÃO 

O acidente radiológico em Goiânia, considerado o maior acidente radiológico urbano do mundo, 

gerou diversas publicações na área técnica que são amplamente divulgadas pela literatura científica, 

dada a importância das lições aprendidas [1, 2 e 3]. No entanto, numa simples conversa com 

pessoas que trabalharam naquele acidente, nota-se que muitos relatos não foram registrados. Desta 

forma, neste ano em que se completam 30 anos do ocorrido, será de grande valia registrar 

depoimentos pessoais que não estão em livros técnicos ou científicos. A ocasião é emblemática 

porque a meia-vida física do Cs-137, elemento radioativo do acidente, são 30 anos. E o que se 

conta, após uma meia-vida que ficou guardado para uma vida inteira? O objetivo deste trabalho é 

preservar, manter e divulgar relatos e situações vivenciadas por pessoas que trabalharam no 

acidente radiológico com Cs-137 em Goiânia.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Sabendo que muitos servidores do IRD trabalharam no atendimento ao acidente radiológico em 

Goiânia, a equipe de Divulgação Técnico-Científica/IRD iniciou um simples bate papo informal 

com estas pessoas a fim de ouvir histórias sobre o acidente de Goiânia. Notou-se que eles têm muito 

a contar e que os relatos não estão registrados. A equipe enviou uma mensagem aos Servidores 

convidando-os a registrar suas histórias. Uma vez aceito convite, agendava-se um horário para o 

registro da narrativa. O registro é realizado em áudio, vídeo ou texto, sempre a escolha do narrador. 

A equipe de sugeriu algumas histórias a serem registradas a partir das conversas informais, porém a 

decisão sobre os temas a serem contados foi sempre dos narradores, para os quais foi dada total 

liberdade para escolha dos assuntos, tempo de fala, etc. Alguns fizeram suas narrativas 

espontaneamente, outros optaram por fazer um roteiro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos os servidores contatados se mostraram bastante dispostos a contribuir com esta iniciativa, 

principalmente por acreditarem que essas histórias serão perdidas se não forem registradas 

imediatamente. Seguem um pequeno resumo de alguns relatos: 
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- Inicialmente uma desconfiança da capacidade do Brasil em resolver aquele acidente. Ainda assim, 

os técnicos da CNEN realizaram seus trabalhos e, apesar da tragédia, ficou um legado: necessidade 

de maior controle das fontes radioativas, aprendizado em monitoração de ambiente e de pessoas, 

tratamento das vítimas, gerenciamento de rejeito, necessidade de planejamento e treinamento de 

pessoal para situações de emergência. 

- Pessoas não queriam trabalhar na resposta ao acidente devido ao medo da radiação. Dois 

servidores foram destacados para cortar com motosserra a raiz da árvore contaminada, pois a 

mesma não cabia nos tambores. Os referidos respondedores nunca haviam manipulado motosserra 

até aquela ocasião. 

- Um servidor calçou luva de borracha em uma das vítimas. Após verificar que o suor na luva 

apresentava certa atividade de Cs, sugeriu a implantação de uma sauna. Ideia rejeitada inicialmente, 

mas depois reforçada por dois médicos com experiência em acidentes com radiação. 

- Ao monitorar um senhor que apresentava certa contaminação, o servidor foi até a casa dele e 

encontrou contaminação em todos os membros da família. Césio desde o quintal até o banheiro, 

sendo este o cômodo mais contaminado da residência. Havia traços de Cs até em alimentos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Obtenção de registros inéditos de situações vivenciadas no atendimento ao acidente radiológico 

ocorrido em Goiânia possibilitando a perpetuação dos mesmos. Em cada história registrada, 

descobrem-se novas histórias e outros colegas que também trabalharam no atendimento ao acidente 

em Goiânia. Alguns relatos são soluções, por vezes improvisadas, de determinadas situações com as 

quais os técnicos se depararam naquela ocasião. Não têm caráter científico, mas são soluções que 

podem ser usados em outros momentos em que se sejam necessários. As particularidades do 

Acidente de Goiânia atraem e sensibilizam, seja pelas dimensões do acidente, seja pelo aspecto 

emocional tanto dos trabalhadores quanto da população, constituindo assim, uma boa maneira de 

introduzir discussões sobre aplicações das radiações ionizantes na sociedade, principalmente para 

estudantes de ensino médio uma vez que este conteúdo é parte da grade curricular desta etapa da 

educação [4, 5 e 6]. 
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