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RESUMO 

Em setembro de 1987, ocorreu em Goiânia, o acidente radiológico decorrente da retirada e do desmantelamento de uma 

fonte selada contendo Cloreto de Césio-137. Devido a sua alta solubilidade e às condições meteorológicas da época, 

houve dispersão no ambiente em torno de sete principais focos, localizados na região central. Este estudo teve como 

objetivo apresentar a avaliação da situação radiológica das áreas remediadas – 30 anos após o Acidente Radiológico 

com o Césio-137. Estudou-se os três principais focos, sendo o Lote da Rua 57, o Ferro Velho I e o Ferro Velho II. 

Foram realizados levantamentos radiométricos utilizando-se um detector Cintilômetro SPP2, a 10 cm do piso para 

avaliação da integridade do concreto e a 1 m do solo, utilizando-se o detector IDENTIFIDER modelo NG+, para 

comparar com os valores de radiação de fundo. Utilizou-se uma malha de amostragem pré-fixada de 2 x 2m.  No Lote 

da Rua 57, foram realizadas medidas em 154 pontos, a 10 cm do piso a média de 150 ± 121 cps, enquanto a 1 m do solo 

a média de 0,19 ±0,10 µSv/h. No Ferro Velho I foram 262 medidas sendo que a média a 10 cm do piso foi de 147±113 

cps e a 1 metro do solo foi de 0,18±0,12 µSv/h. No Ferro Velho II a média das 66 medidas realizadas a 10 cm foi de 

117±58 cps e a 1 metro foi de 0,13±0,03 µSv/h. Atualmente a situação radiológica dos lotes, estão abaixo dos limites 

estabelecidos pelas normas da CNEN. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em setembro de 1987, ocorreu em Goiânia, o acidente radiológico decorrente da retirada e do 

desmantelamento de uma fonte selada contendo Cloreto de Césio-137 (CsCl). Devido a alta 

solubilidade do material e às condições meteorológicas da época, houve dispersão no ambiente [1].  

Medidas foram adotadas para identificar e manter sob controle os riscos potenciais de contaminação 

e exposição à radiação ionizante. E posteriormente, a remediação ambiental para restabelecimento 

das condições normais de vida da população. Assim, foi necessário o estabelecimento de limites 

operacionais de concentração de Cs-137 para liberação de áreas [2]. No total foram identificados 

sete principais focos e desses três houve a necessidade de substituição de solo e concretagem da 

última camada do piso [1].  

A partir de 1988 o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), estabeleceu e passou a executar o 

Programa de Monitoração Radiológica Ambiental (PMRA), com o propósito de averiguar e 

monitorar a eficácia das ações de remediação. A partir de 2004, a unidade da CNEN em Abadia de 

Goiás passou a executar o PMRA [2]. Este trabalho tem como objetivo apresentar a avaliação da 

situação radiológica das áreas remediadas – 30 anos após o Acidente Radiológico com o Césio-137. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi avaliada a situação radiológica de três principais focos, sendo o Lote da Rua 57, o Ferro Velho I 

e o Ferro Velho II. Para isto, foram realizados levantamentos radiométricos, semestralmente, 

utilizando-se um detector Cintilômetro SPP2, a 10 cm do piso para avaliação da integridade do 

concreto e a 1 m do solo, utilizando-se o detector IDENTIFIDER modelo NG+, para comparar com 

os valores de radiação de fundo. Utilizou-se uma malha de amostragem pré-fixada de 2 x 2m.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As medidas dos níveis de radiação gama realizadas a 10 cm e a 100 cm do piso são apresentadas na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1: Taxas de dose médias (µSv/h) observadas em nas áreas remediadas de 

Goiânia - 2013. 

Local 
10 cm (cps) 100 cm (µSv/h) 

N  Média DP N Média DP 

Ferro Velho I 262 147 113 262 0,18 0,12 

Ferro Velho II 66 117 58 66 0,13 0,03 

Rua 57 154 150 121 154 0,19 0,10 

 

Os dados permitem inferir que os valores de taxa de dose medidos nos locais avaliados 

permaneceram abaixo do nível operacional de 1µSv/h estabelecido à época da remediação. O fato 

de encontrar-se pontos com taxas maiores do nível de radiação de fundo, isto é 0,09µSv/h, não 

acarreta riscos adicionais de exposição para a população em geral. Pois, admitindo-se a hipótese 

conservativa de permanência ininterrupta de uma pessoa no ponto de maior taxa de dose, 

aproximadamente 0,8µSv/h, por 4h por dia e durante todos os dias do ano, a dose resultante para 

essa pessoa seria abaixo do limite anual de dose efetiva para o público, adotado pela norma vigente 

no País de 1,0 mSv/ano. 

. 

4. CONCLUSÕES 

 

Atualmente a situação radiológica dos lotes, estão abaixo dos limites estabelecidos pelas normas. 

No entanto, há necessidade de continuação do desenvolvimento do PMRA, subsidiando a CNEN 

em possíveis demandas judiciais. 
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