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RESUMO 

Este trabalho apresenta o nível de dose efetiva anual que os indivíduos do público – circunvizinhos ao repositório de 

rejeitos com Cs-137, localizado em Abadia de Goiás – têm recebido, conforme análises realizadas de junho de 2015 a 

julho de 2016. Considerou-se como referência o valor limite de dose efetiva de radiação anual, de 0,3 mSv/ano, 

estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, para impactos de repositórios nos indivíduos do 

público. Foram realizadas determinações de atividades de Cs-137 em amostras de: água de superfície (ASU), água 

subterrânea (ASB), sedimentos do fundo de rio (SED), solo (SOL) e vegetação (VEG). Com esses resultados, foram 

estimadas as doses efetivas que, para consumo de ASU e ASB foi de 6,64x10-4 mSv/ano e para exposição de SED, 

3,92x10-6 mSv/ano e para uso de ASB, 6,22x10-3 mSv/ano. Para o SOL e VEG, os valores de atividade de Cs-137 foram 

utilizados como indicadores de contaminação. Observou-se que as doses efetivas anuais estavam abaixo do limite 

estabelecido pelas normas, o que se pode inferir que a instalação vem operando com total segurança, sem causar 

impacto radiológico ao meio ambiente e aos indivíduos do público. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O repositório de rejeitos oriundo do acidente radiológico com o Cs-137 ocorrido em Goiânia, em 

1987, denominado Depósito Definitivo ou Final, localiza-se a 22 km do centro desta cidade. A 

responsabilidade do gerenciamento do Depósito é da CNEN, que é a autoridade máxima no país 

para estabelecer padrões de segurança na área nuclear e atividades relacionadas à radiação 

ionizante, em conformidade com as recomendações do International Commission on Radiological 

Protection – ICRP [1], e consistentes com os padrões da International Atomic Energy Agency – 

IAEA [2]. Para monitorar o repositório, foi criado, em 1987 um Programa de Monitoração 

Ambiental, PMA, para garantir a proteção à saúde do homem e do meio ambiente – no mesmo ano 

de inauguração da unidade da CNEN responsável pelo Depósito, o Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Centro-Oeste, CRCN-CO. O presente estudo tem como objetivo apresentar a situação 

atual da estimativa da dose efetiva, recebida pela população circunvizinha ao Depósito Definitivo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram coletadas 104 amostras, referentes a 09 pontos de amostragem, definidos no PMA [3, 4]. As 

atividades de Cs-137 foram analisadas, por espectrometria gama, em amostras de: 3,5 litros de 

Águas de Superfície (ASU) e também de Água Subterrânea (ASB), 1,5 kg de massa seca de Solo 

(SOL) e também de Sedimento (SED) e entre 2,0 e 3,0 kg de massa seca de Vegetação (VEG). A 

estimativa da dose efetiva para exposição externa e de incorporação levaram em consideração as 

possíveis vias de exposição para a população: consumo e uso de ASU e ASB e exposição ao SED 

do fundo de rio, por outro lado, o SOL e a VEG foram tomados apenas como indicadores de 

contaminação. A estimativa das doses foi calculada mediante o produto da atividade por unidade de 

massa ou de volume do radionuclídeo, no compartimento ambiental, e por fatores que levam em 

conta o tempo e a forma de exposição do indivíduo a este meio, conforme literatura [4 e 5]. 
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3. RESULTADOS 

 

Os valores das médias e desvios geométricos das atividades de Cs-137 (Bq/Kgs ou Bq/L) nas 

amostras, assim como a estimativa da dose efetiva são apresentados na Tabela 1. Os valores médios 

da atividade de Cs-137 para VEG e SOL (Bq/Kgs), por unidade de massa, foram utilizados como 

indicadores de contaminação, não sendo necessário o cálculo de dose efetiva de radiação para os 

indivíduos do público nestas matrizes. 

 

Tabela 1: Atividade de Cs-137 por unidade de massa e/ou volume e estimativa da dose efetiva 

Vias de Contaminação 
Número de 

amostras 

Média 

(Bq/kgs ou Bq/L) 

Desvio Dose Efetiva  

mSv/ano 

Consumo de água de 

superfície - ASU 
16 0,07 1,08 0,000643 

Consumo de água          

subterrânea - ASB  
36 0,07 1,09 0,000643 

Exposição ao sedimento 

- SED 
12 0,49 1,19 0,00000392 

Solo - SOL 20 0,60 1,32 - 

Uso da água subterrâ-

nea - ASB   
36 0,07 1,09 0,00622 

Vegetação - VEG 20 2,97 1,88 - 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A estimativa das doses efetivas para todas as amostras (ASU, ASB, SED) apresentou valores muito 

inferiores ao limite de 0,3 mSv/ano, estabelecido para indivíduos do grupo crítico, conforme as 

Diretrizes Básicas de Radioproteção (CNEN-NN-3.01). Tais resultados mostram que a instalação 

do Depósito Definitivo de Abadia de Goiás vem operando sem causar nenhum impacto radiológico 

para os indivíduos do público e o meio ambiente. 
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