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RESUMO 

O Acidente Radiológico de Goiânia, acontecido em 13 de setembro de 1987, com uma fonte radioativa de cesio-137 

com 50,9 TBq, usada em radioterapia, é um dos acidentes mais importante para a área científica, representando um 

marco para todos os trabalhadores das áreas de proteção radiológica e emergência radiológica que atuaram durante o 

evento. Este trabalho apresenta uma visão pessoal do Acidente Radiológico de Goiânia mostrando algumas atividades 

realizadas em áreas contaminadas e lições aprendidas baseadas na própria experiência durante o evento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Radiológico de Goiânia, acontecido em 13 de setembro de 1987, com uma fonte 

radioativa de cesio-137 com 50,9 TBq, usada em radioterapia, é um dos acidentes mais importante 

para a área científica, pois representa um marco nas áreas de proteção radiológica e emergência 

radiológica.  
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Trinta anos atrás, ao saber de um evento anormal que estava ocorrendo em Goiânia, não poderia 

imaginar que seria participante de um das maiores e mais importantes situações de emergência na 

área radioativa. Ao chegar na cidade de Goiânia, como parte da primeira equipe medica avançada 

de emergência do IRD/CNEN para avaliar a situação, junto com o medico e outro físico, conforme 

consta no Relatório da AIEA sobre o Acidente Radiológico de Goiânia “Advance CNEN medical 

team: A physician from CNEN-IRD arrived by air at 06:30 on Wednesday 30 September with two 

more IRD physicists” [1], deparamos com cenas e acontecimentos jamais visto anteriormente onde 

estavam os possíveis radioacidentados. Uma ação imediata realizada foi fazer uma triagem, através 

de monitoração, verificando o nível de contaminação dos indivíduos para o atendimento medico, de 

forma a proteger a equipe medica. A figura 1 mostra uma das primeiras monitorações de vítimas no 

Estádio Olímpico. 

 

 

Figura 1: Primeiras monitorações das vítimas no Estádio Olímpico. 

(Fonte: Imprensa local, 1987) 

 

 

 

 

 

A contaminação se espalhou por uma área muito grande da cidade de Goiânia, fazendo com que 

várias equipes de emergências fossem designadas para uma atuação constante nesses locais. A 

figura 2 mostra um mapa da contaminação na Cidade. 
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Figura 2: Mapa da contaminação na Cidade de Goiânia. 

(Fonte: Revista VEJA, 1987) 

 

 

Durante vários meses trabalhando na resolução do Acidente Radiológico de Goiânia, muitas ações 

foram realizadas, destacando-se os trabalhos executados como parte da equipe de monitoração e 

descontaminação no denominado na época de Ferro-Velho II (Rua 15A), onde uma parte da fonte 

radioativa foi encontrada, causando altos níveis de radiação bem como deixando vários locais 

contaminados, conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 3: Ferro-Velho II (Rua 15A) com parte da fonte radioativa 

(Fonte: Imprensa local Cidade/Estado, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

Esse marco é caracterizado, principalmente, pela atuação dos profissionais que participaram do 

acidente radiológico, enfrentando, além das condições inerentes a um evento desse porte, o impacto 

da realidade do acidente com os conhecimentos técnicos estudados até então.  

Este trabalho apresenta uma visão pessoal do Acidente Radiológico de Goiânia mostrando algumas 

atividades realizadas em áreas contaminadas e lições aprendidas baseadas na própria experiência 

durante o evento. 
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Atualmente o Acidente Radiológico de Goiânia é um dos casos mais estudados devido a similitude 

com os efeitos de detonação de um Dispositivo de Dispersão Radiológica (DDR “bomba suja”). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho está baseado nas lições aprendidas no Acidente Radiológico de Goiânia, através da 

experiência pessoal como profissional participante. Baseia-se, também, nas ações remediadoras 

realizadas em locais contaminados e realiza uma projeção comparativa de uma possível atuação nos 

dias atuais.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diversas ações foram realizadas pela equipe de monitoração e descontaminação no Ferro-Velho II 

(Rua 15A), tais como, monitoração do local de abertura de uma parte da fonte radioativa (figura 4), 

monitoração de casas adjacentes ao local (figura 5), retirada de material contaminado (figura 6), 

monitoração de pessoas, etc., para resolver os problemas tais como, liberação de casas, descontami-

nação de áreas, etc. O uso de equipamentos de monitoração mais modernos, pertencentes ao 

IRD/CNEN e enviados pela IAEA como colaboração internacional, bem como os EPI necessários, 

proporcionaram uma proteção fundamental para os trabalhadores ocasionando baixíssimas doses de 

radiação e contaminação zero nos membros da equipe. 

 

Figura 4: Monitoração do Ferro-Velho II, local de abertura de uma parte da fonte radioativa.  
(Fonte: W1TV, 1987) 
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Figura 5: Monitoração de casas adjacentes ao 

Ferro-Velho II. 

(Fonte: Jornal do Brasil, 1987) 

Figura 6: Retirada de material contaminado.  

(Fonte: Jornal O Globo, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O Acidente Radiológico de Goiânia teve um impacto muito grande na consolidação dos conheci-

mentos de proteção radiológica dos profissionais que participaram na resolução deste evento, bem 

como proporcionaram uma experiência ímpar para atuação em emergência radiológica. 

Com este trabalho presto uma homenagem à todos os trabalhadores que participaram arduamente 

durante o Acidente Radiológico de Goiânia. 
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