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RESUMO 

       

Através da utilização de geotecnologias pode-se criar uma importante ferramenta para a gestão de risco em acidentes 

radiológicos. Com o uso do software QGIS (versão Las Palmas), mostra-se a sua aplicabilidade em situações de 

emergência radiológica, como no caso do acidente ocorrido com césio-137 em Goiânia. O presente trabalho busca 

analisar o risco de um possível acidente com o depósito de rejeitos de césio que ainda restou na região, visando a 

proteção da população com as melhores rotas de saída e formas de alocação dos moradores.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No dia 13 de setembro de 1987, no centro da cidade de Goiás começava a contaminação por césio-

137 que se tornaria em poucos dias no maior acidente radioativo da historia do Brasil e o maior do 

Mundo ocorrido fora de usinas nucleares. Esta tragédia de grau 5 na escala internacional de aciden-

tes radiológicos, resultou em 1.600 pessoas afetadas e 4 mortes. 

Este ano o desastre completa 30 anos, com isso perguntas começam a surgir de novo. Como anda o 

lixo radioativo que foi gerado com a tragédia? Como está sendo feito o tratamento deste lixo nos 

depósitos construídos na cidade de Abadia de Goiás? E por fim, a cidade estaria preparada para um 

vazamento deste lixo e uma nova contaminação? 

A partir desta última pergunta, foi criado a ideia de propor uma simulação de como a cidade seria 

afetada com a possível nova tragédia, ao ver a proporção do que esta poderia ser tomado, foi deci-

dido através do uso de geotecnologia, mapear a região e propor rotas de segurança para a fuga da 

população da cidade e de rotas mais rápidas e eficientes para pessoas possivelmente afetas para os 

hospitais mais preparados nas proximidades.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Este projeto trabalha com plataformas SIG (sistema de informação georeferenciada) e com outros 

programas que podem realizar uma análise completa acerca das consequências socioambientais para 

uma cidade que venha a sofrer com um eventual acidente radiológico. 

Por meio da simulação realizada no site Nuke Map, foi concebível a análise dos locais mais afeta-

dos e do número de possíveis óbitos e feridos, com tal ferramenta e a utilização do mapa de estrutu-

ras da região em estudo e municípios próximos, pode-se criar situações para diminuir as consequên-

cias causadas pelo acidente. A mitigação das consequências pode ser realizada por meio de possí-

veis rotas de fuga para as principais malhas viárias da região, permitindo uma evacuação rápida e 

prática da população local.  Além disso, o programa também permite localizar escolas públicas e 
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hospitais capazes de abrigar os necessitados e os feridos enquanto o controle do acidente estiver 

sendo feito. 

Por meio de oito passos pode-se realizar a simulação de como seriam as dimensões caso o acidente 

ocorrido em Goiás viesse a se repetir. Isso se mostra necessário visto que o local se tornou um de-

pósito de rejeitos de césio e por isso, se faz imprescindível um planejamento e um plano de risco. 

Desta maneira, mostra-se os respectivos passos para se chegar a está análise: 

1° passo: Instalar o programa QGis- Versão Las Palmas; 

2° passo: Acessar o site do Sistema Estadual de Geoinformação; 

3° passo: Acessar no site acima a parte de “SIG-SHAPEFILES”. Ao acessar, buscar os seguintes 

arquivos: 

- Assunto: Base cartográfica � Município (2017) 

- Assunto: Educação � Escolas Públicas 

- Assunto: Infraestrutura � Malha viária ( 2012) 

Abrangência de todos acima: Goiás 

4° passo: Fazer download dos arquivos os colocando na pasta “themes” dentro da pasta QGis; 

5º passo: Abrir o programa QGis e buscar em “Navegador” a pasta “QGis”e por conseguinte, os 

arquivos baixados; 

6° passo: Ao clicar com o botão esquerdo do mouse em cada opção baixada você tem  a possibili-

dade de mudar de cor, transparência e unidade na representação do mapa. 

7° passo: Diferenciar a Abadia de Goiás e outros 4 municípios do seu entorno (sendo eles Apareci-

da de Goiânia, Aragoiânia, Goiânia e Trindade)  dos demais municípios. Da seguinte forma: Clicar 

com o botão direito do mouse na camada “Municípios (2017)” e abrir a tabela de atributos. Em se-

guida clique na “lanterna” que indica “Selecionar/filtrar feições usando forma”. Ao clicar nessa 

opção, a sua esquerda selecione o ponto referente a cada município na tabela de expressão.  Ao fa-

zer isso, a região estará em destaque; 



 T.A.A. Silva, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

Separar esses municípios em um novo shape, clicando com o botão direito do mapa e clicando em 

"Salvar Como". Na parte que se abre, crie um nome para o arquivo e marque a opção "Salvar so-

mente feições selecionadas", assim criando um novo shape só com as cidades desejadas 

Após isso, clicar em " Vetor" < "Geoprocessamento" < " Interseção" criando shapes novos para a 

Malha Viária da região e das Escolas Públicas. Completando assim, um mapa da região com os fa-

tores necessários para os estudos do local. 

8° passo: Após o término do mapeamento completo acessar o Nuke Map:          

Este site realiza simulações acerca de desastres nucleares. Ao entrar, colocar o município de Abadia 

de Goiás e colocar em “Enter a yield (in kilotons) : 0.134. Este é o valor do lixo radioativo resul-

tante do acidente com o césio 137 em Goiânia.  Realize então a simulação do impacto; 

Em seguida, se faz necessário entrar no site oficial da Secretária da Saúde de Goiás;  Nesse se en-

contra , o número de leitos hospitalares por habitantes disponíveis no estado de Goiás, que são es-

sencias para a  análise posterior. 

 

3. RESULTADOS 

 

A partir da análise do mapa criado no QGis, do mapa de impacto radioativo e do mapa sobre leitos, 

pode se traçar um diagnóstico dos possíveis efeitos de um novo desastre em relação a infraestrutura 

disponível no local e das melhores rotas de remoção popular caso ocorresse o problema em Abadia 

de Goiás. 

 

O mapa criado a partir do QGis mostra como a cidade de Abadia fica localizada na zona 

metropolitana de Goiânia possibilitando que as rotas de extração sejam feitas de forma rápida para 

os hospitais mais preparados da metrópole e para cidades próximas como, porem mostra também 

que é necessário cuidado e organização uma vez que se o procedimento não for feito de forma 

segura pode contaminar uma região ainda maior provocando problemas maiores. 
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Outro ponto bastante interessante sobre o mapa 1, é a forma na qual podemos ver escolas da região 

capazes de ajudar no abrigo de pessoas que tiveram que sair de suas casas para se proteger ou por 

medo.  

 

Figura 1 - Cidade de Abadia de Goiás (amarelo) e as cidades próximas. 

 

O mapa da simulação do desastre mostra que caso ocorra a fatalidade de uma radiação exposta a 

pessoas (mesmo sendo trabalhadores do Centro Regional de Ciências Nucleares), haveria cerca de 

10 fatalidades e pelo menos mais 10 pessoas feridas, sem contar pessoas com algum nível a mais de 

radiação no corpo, podendo assim provocar danos futuros.  
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Figura 2 - Mapa de simulação do desastre. 

 

O mapa dos leitos, exemplifica, o motivo de se procurar hospitais preparados nas cidades mais 

próximas e com mais preparo. Uma vez que, podemos observar que abadia não esta nem entre as 

cidades que possuem 1 leito por cada 1000 habitantes. Este mapa, junto ao primeiro, mostra como é 

Abadia de Goiás é uma cidade pequena, porém que está responsável por um dos principais pontos 

de alta radiação do país.  

 

Podemos observar também a partir do primeiro mapa e do abaixo, que a melhor rota para a extração 

de doentes seria pelo norte da cidade de Abadia, enquanto que a população não afetada, mas que 

desejasse sair do local fosse para o sul.  
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Figura  3 - Mapa de leitos por habitantes de Abadia de Goiás e das principais cidades do seu entorno. 

 

Ao observar os 3 mapas criados acima, foi possível definir certas situações importantes. São elas: 

1- A cidade de Abadia não seria muito afetada diretamente, porem possivelmente o impacto 

indireto é que causaria uma grande problemática.   

2- O numero de mortes poderia ser maior que a da tragédia original, mesmo possuindo um 

numero menor de pessoas afetadas. 

3- A situação apesar de ter esses números, por estar em uma região já monitorada pode ser 

controlada. No entanto, caso o problema saia do local, poderíamos encontrar casos mais 

graves.  

4- Como já dito acima, as rotas de retirada de feridos e atingidos e a de pessoas que não foram 

atingidas, mas que queiram sair por questões de segurança ficam bem definidas, sendo o 

primeiro grupo pelo Norte para as cidades com um maior numero de leitos, enquanto que o 

segundo vai para cidades a sul com estruturas menores porem com boa quantidade de 

colégios para se abrigarem.  
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5- Como planejado na criação do deposito, nem a agua da cidade nem os lençóis na 

proximidade seriam afetados por um possível acidente. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Desta maneira, pode-se dizer que as geotecnologias podem ser extremamente importantes para a 

área da saúde e para programas governamentais ou privados que queiram buscar soluções para 

prevenir desastres ou problemas de grandes proporções. Outra coisa que pode ser observado é que 

todo os shapes, mapa dos hospitais e centros médicos utilizados no trabalho são de autoria do 

governo de Goiás e atualizados, demonstrando um interesse para com o tema, algo que é elogiável 

ao comparar com os sites de outros estados do mesmo tema. 

 

Por fim, acredita-se que através deste trabalho possa ser desenvolvido esta área de utilização da 

ferramenta de geotecnologias e que com isso outros locais com possibilidades de desastres possam 

ser monitorados e ter saídas seguras serem criadas. A geografia esta em tudo e por isso temos que 

considerar as suas alternativas para todas as áreas de pesquisa.  
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