
GEjgSCIA DO ACIDENTE DE GOIÂNIA 

1. INTRODUÇÃO 

O acidente de Goiânia, numa visão global, ê analisado -

cor» base na experiência adquirida e com vistas à utilização des 

sa experiência em Pianos de Emergência Radiológica - sob os en

foques dos seguintes aspectos. 

- Técnico 

- Social 

- ?ol£iico 

- Administrativo. 

Por outro laço, o acidente pode também ser visualizado, 

sob o ponte de vista do apoio de toda orce», como uma situação 

abrançe.Tjdo. simultaneamente, a CNEN de um lado, todas as demais 

entidades e pessoas cireta ou indiretamente envolvidas de outro 

lado, e ao r<eio a interface entre as partes. 

Qualquer çue seja o método de análise escolhido, os 

dois se fundeai, desde quj se pretenda uma visão global, necessá 

ria ã implantação de uma infraestrutura de gerenciamento e ade

quada no tempo e no espaço. 

2. A ESTkbTüRA DE APOIO EM GOIÂNIA 

A estrutura implantada em Goiânia, de fato, sofreu evo

luções sucessivas, em conseqüência, particularmente, do vulto 

das operações técnicas e administrativas envolvidas. Entretan 

to, âesõe c seu inicio, nos primeiros dias da Fase de Emergên

cia, c objetivo primordial era apoiar a CNEN e apoiar a comuni

dade, em tecas as suas necessidades decorrentes do acidente. 

Para se ter uma visão dos meios necessários ao gerencia 

men to global, vanes apresentar uma lista dos principais proble 

nas a seres, resolvidos. 



PROBLEMAS AFETANDO DIRETAMENTE A CHEN 

- MOBILIZAÇÃO E SUPRIMENTO DE RECURSOS: Humanos 

Financeiros 

Materiais 

- ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR 

- ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (NO CAMPO) . 

- COMUNICAÇÕES (RADIO, TELEFONE, TELEX, COMPUTADOR). 

- TRANSPORTE (PESSOAL E MATERIAL 

- DESLOCAMENTO E REVEZAMENTO DE EQUIPES 

- ALMOXASIFADOS (CENTRAL E NAS FRENTES DE TRABALHO) 

- LAVANDERIA (ITENS CONTAMINADOS E NÃO CONTAMINADOS) 

• CONTROLE DOSIMETRIC» 

- INFORMAÇÕES (GOVERNO, IMPRENSA, COMUNIDADE) 

- CONDIÇÕES ADVERSAS (CHUVA, SOL, ALIMENTAÇÃO, LOCAL DE 

TRABALHO) 

- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

- CENTRAL DE OBRAS ~ 

- CENTRAIS DE DESCONTAM IN AÇÃO 

- ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 

- INTERAÇÃO TECNICO-ASSISTENTB SOCIAL 

- BUSCAS (LEVANTAMENTO RADIOMETRICO) . 

- EMISSÃO DE ATESTADOS. 

Para atender a toda essa gama de atividades, a 

Coordenação de Apoio foi implantada com pessoal da CNEN e 

do Estado, abrangendo: 

• Secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Comuni

cação Social de Transporte, de Segurança, 

mais Defesa Civil, LBA, Bombeiros e voluntá

rios. Chegamos a ter um efetivo de 85 pes

soas no mis de dezembro, só em Goiânia; atual 

mente a Coordenação se resume a 5 pessoas. 



PROBLEMAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE 

• IRRADIAÇÃO E/00 CONTAMINAÇÃO (DIRETA 00 INDIRETA) 

• TRATAMENTO MÉDICO 

- ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA 

- EVACUAÇÃO DE RESIDÊNCIAS E LOCAIS DE TRABALHO 

- ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE LOCAIS CONTAMINADOS (IRRADIADOS) 

- RETIRADA DE BENS E PERTENCES 

- DEMOLIÇÃO OU DESCONTAMINACAO DESTRUTIVA* DE IMÓVEIS 

- CONTAMINAÇÃO DE BENS, MOVEIS E IMÓVEIS 

- ATESTADOS 

- CONTAMINAÇÃO DE DINHEIRO (CÉDULAS) 

- CONTAMINAÇÃO DE ARVORES, FRUTAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS 

- INDENIZAÇÕES: TOTAIS OU PARCIAIS 

• : INFORMAÇÕES INDIVÍDUOS*. ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES, ETC. 

- MEDO Z INGNORANCIA (TEMERIDADE) 

- DISCRIMINAÇÃO (LOCAL E EXTERNA):ESCOLAS 

LOCAIS DE TRABALHO 

HOTÉIS 

VIAGENS 

VENDA DE PRODUTOS 

MÉDICOS, DENTISTAS, ETC. 



INFRAESTRÜTÜRA 

• C5EV 

- DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO 

- SECRETARIAS ESTADUAIS:-SAÚDE (OSEGO) 

-MEIO AMBIENTE 

-TRANSPORTE 

-OBRAS 

-SEGURANÇA 

-COMUNICAÇÃO SOCIAL 

- CRISA 

- LBA, LBV 

- BOKBETROS 

- VOLUNTÁRIOS 



3. COSCLPSXO 

Em tods • qualquer atividade ou operação que «nvolvs pes. 

soas, astsrisis • equipamentos, particularmente «m situsçio de 

emergência, £ imprescindível planejar • colocar em execução uai 

Corpo Gerencial COB competência nas áreas Técnica-Social Políti

ca* Administrativa e Logística. Particularmente na área de lo-

fistica, as previsões que ser muito antecipadas; nas áreas So

cial e Política muito tem que se contar com bom senso, criativi

dade e ençenhosidade, mas muitas ações são esperadas e previstas 

e portanto tem que ser planejadas. Ea resumo, o acidente de 

Goiânia mostrou que, a par dos problemas puramente técnicos, e 

moitas vezes em intensidade superior a esses, os demais proble

m s de toda ordem exigem a maior parte dos esforços, dos custos 

e do tempo, e, por isso devem ser previsto e corretamente plane

jados e executados. 


