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QUADRO 8 - COMPORTAMENTO DO MONOXIDO DE CARBOBO EM
1988 - 1989 - 1990 (APENAS INVERNO)
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QUADRO 10 - VALORES MÁXIMOS NO TONEL 9 DE JULHO
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RESUMO

Neste trabalho^apresentamos as diversas atividades desenvolvidas pela
CETESB, em Goiânia, com relação ao acidente ali verificado com o Césio-
J37.
Em diversas oportunidades, técnicos da CETESB estiveram em Goiânia, efe
tuando medições do material radioativo espalhado em alguns locais da cida
ce.
Descrevemos com detalhes os equipamentos utilizados, a maneira em que fo
ram executadas as medições e possibilidades de mapeamento.
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VI-31

ATUAÇÃO DA CETESB EM GOIÂNIA COM BEIAÇÃO

AO ACIDENTE DO CfiSIQ - 137

RESUMO (Continuação)

0 trabalho da CETESB em Goiânia, redundou numa_melhoria das_condições psî
cologicas da população, aoós a confirmação da não contaminação dos locais
de maior aglomeração.
Durante os serviços de rascreamento do material radioativo, a equipe da
CETESB, presente, funcionou como elo de ligação sob o ponto de vista téc
nico entre a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) e a SEMAGO (Se_
cretaria do Meio Ambiente de Goiás), informando a ambos os lados o anda
mento de seus serviços.

ENDEREÇO: COMPANHIA DE"TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB
AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345 - ALTO DE PINHEIROS
CEP 05429 - SÃO PAULO - SP
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I - Introdução

No dia 08 de outubro 06,1987, após entendimentos com a Superintendência
do Meio Ambiente de Goiás - SEMAG0,a Companhia de Tecnologia de Sanea
mento AmbientaL - CETESB,^iniciou a sua participação no monitoramento
de áreas da cidade de Goiânia que estiveram contaminadas com césio 137.
Uma equipe da CETESB, formada por dois técnicos e alguns equipamentos
chegou a Goiânia no dia 09 de outubro e neste mesmo dia reuniu-se com
profissionais da SEMAGO, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (grupo
do meio ambiente)e da Nuclebrás - CDTN de Belo Horizonte.
Posteriormente a CETESB grestou novos serviços de 2 a 10 de maio de
1988 fazendo novas medições em algumas áreas e comparando com os resul
tados de 1987.
Finalmente em novembro de 1990, a CETESB voltou a fazer medições, agora
no depósito do material contaminado com o césio 137.
Descrevemos com detalhes, os equipamentos utilizados, a forma em que f£
ram executadas as medições e possibilidades de mapeamento.
0 trabalho da CETESB em_Goiânia, redundou numa melhoria das condições
psicológicas da população^ após a confirmação da não contaminação dos
locais de maior aglomeração.
Durante os serviços de rastreamento do material radioativo a equipe da
CETESB, presente, funcionou como elo de ligação sob o ponto de' vista
técnico entre a CNEN e a SEMAGO, informando a ambos os lados o andamen
to de seus serviços.

II - Histórico

No dia 13 de setembro de 1987, foi furtada de um equipamento hospita
lar, uma cápsula contendo material radioativo, o Césio 137. A partir
deste dia, a^cápsula esteve em vários locais populares, e segundo algu
mas informações, andou em sacolas de plástico, • dentro de ônibus, etc.
Finalmente, após ser exposta em uma repartição pública, foi identifica
da por um professor local, como material perigoso e radioativo.
Em 29 de setembro, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi informada
dos acontecimentos e desencadeou em seguida uma sequência de atividades
comuns nestes casos. ' _
A cápsula de aço inoxidável que continha o Césio 137 era^de forma cilín
drica com as dimensões de 3,63 cm de diâmetro por 3 centímetros de ai
tura.
0 césio estava na forma química de Cloreto de césio e tinha a seguinte
composição: Cloreto de Césio 28 gramas

Aglutinante 65 gramas
Massa Total 93 gramas

Uma consideração sobre o aglutinante deve ser feita, com relação a sua
consistência, ele serve para deixar o material radioativo em forma de
pastilha, porém neste caso, o material soltava-se em forma de pó muito
fino, parecido com talco, fato este que complicou o caso de Goiânia.
Caso este aglutinante deixasse o césio com uma forma física mais gros-
sa, os problemas teriam sido menores.
A atividade do material (Césio 137) em 1971 era de 2.000 Curies. Por
ocasião do acidente, em 1987 (setembro) a atividade era de aproximada
mente 1.370 CÚries. r ~
A atividade de todo material radioativo está associada cronologicamente
a sua meia-vida. Este termo/ meia-vida, significa o tempo necessário pa
ra que o material perca a metade de sua atividade.

No caso do césio 137, sua meia vida é de 30 anos. Como a atividade da
fonte que foi roubada e aberta em Goiânia era de 2.000 CÚries, em 1971,
no ano de 2001, sua atividade estaria reduzida para 1.000 CÚries. Mais
30 anos e chegaria a 50.0 CÚries. Sempre a metade a cada 30 anos. Exis
tem materiais radioativos com meia vida de milhares de anos e outros
com meia-vida de apenas frações de seeundos.
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"Ill - Monitoramento de 1987

a - Equipamentos utilizados
Logo após o acidente acontecido em setembro de 1987, várias formas de
monitoramento foram propostas e algumas executadas. Houve mbnitoramen
to feito de helicóptero, de carro e manualmente,_sem veículo. Nestas
ocasiões, observados os pre-requisitos de proteção radiológica os levan
tamentos terrestres são indispensáveis e mais confiáveis.
Para acelerar os serviços de rastreamento, a CETESB enviou para o Io
cal, dois conjuntos completos de medidores, em condições de equipar
duas turmas para trabalhos simultâneos.
Cada equipamento compreendia as seguintes partes: sonda com cristal de
cintilação, de iodeto de sódio ativado com tálio, de duas por duas pole
gadas; escalímetro-espectrômetro monocanal BASC III; bateria comum de
12 volts; placa de chumbo de aproximadamente 13 x 13 cm e 6 mm de espes
sura e uma pequena fonte de césio 137 para calibração. Um fator impor
tante desse equipamento e o tamanho do cristalA de 2 x 2 polegadas, que
proporciona uma alta sensibilidade para detecção de radiação gama.

b - Rastreamento dos locais contaminados

Inicialmente, a busca dos pontos contaminados foi feita a partir de um
automóvel, onde este equipamento se encontrava instalado.
Com pequena velocidade os pontos quentes eram localizados. Organizando-
se as medidas radioativas, através doposicionamento das blindagens de
chumbo em volta do detector, foi possível determinar os locais exatos -
dos pontos contaminados.
Durante 3 dias, duas equipes realizaram este trabalho. Por sugestão da
CNEN, as primeiras medições foram realizadas nos Setores Aeroporto e
Norte-Ferroviário que constituíam as regiões mais atingidas pelo aciden
te, contendo vários focos ou sejam: pontos quentes.
Quase a totalidade das ruas centrais e de alguns bairros da periferia
foram cobertas pelo rastreamento.

c - Medições especiais

Durante as campanhas de rastreamento terrestre foram efetuadas diversas
medições em caráter especial, por solicitação da SEMAGO ou por solicita
ção de terceiros, que são as seguintes:
a) diversos terminais e estações de ônibus urbanos e inter-urbanos, to
tal 11 terminais, b) aterro sanitário de Goiânia, c) região do ferro v£
lho (Campinas), d) região da captação do sistema de tratamento de água,
e) autódromo, f) CEASA, g) depósito de papel, h) Telegoías, i) clube da
CELG, j) escola e clube do SESC e SENAC, K) cemitério onde foram enter-
rados os corpos das quatro vítimas fatais, em novembro de 87 e em maio
de. 88, 1) um "drive in" nas proximidades do aeroporto, m) trechos da es.
trada Bíí-153, n) entulho jogado na Vila Morais, etc.

d - Levantamento radiométrico da rede de esgotos

Os serviços de campo foram executados nos dias 10 e 11 de outubro, após
a esquematização de um plano de medições de níveis de radiações em po
ços de visita da rede de esgotos, que fossem pertinentes às áreas de
risco.
0 objetivo_era proporcionar uma idéia inicial da ordem degrandeza da
contaminação da rede de esgoto nas proximidades dos principais focos.
Foram examinados também alguns contos da galeria de aguas pluviais. As
medidas realizadas davam uma ideia geral da contaminação existente, que
incluía a__contaminação das águas servidas e das paredes dos poços e das
canalizações. Como havia o interesse de se saber o nível de contamina
ção exclusivamente das áreas servidas que passavam pelo PV, foi necessa
ria a preparação de aparelhagem apropriada, que foram levados para Goiã
nia em novembro. 0 equipamento constava de um escalímetro Berthold,
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uma sonda de uma polegada e garrafões de plástico com centralizadores -
especialmente adaptados para essa finalidade, que já eram usados normal^
mente pela CETESB em suas medições de parâmetros hidráulicos com radio
traçadores.
Foi elaborado um relatório final e entregue à CNEN e SEMAGO.

e - Esgotos de hospitais

Foram efetuadas verificações e medições nos sistemas de esgotos dos_ s£
guintes hospitais: a) Hospital de Doenças Tropicais (as primeiras víti-
mas do acidente foram levadas inicialmente para este hospital); b)Hosp£
tal Geral de Goiânia (INAMPS), onde estavam as vítimas mais graves em
Goiânia.
Foram elaborados relatórios para estes dois serviços. As medições fo
ram complementadas conforme exposto no item anterior.

f - Rastreamento do fundo de rios da bacia do Rio Meia Ponte

Foi efetuada uma varredura no leito do Ribeirão Anicuns e na região do
Rio Meia Ponte onde existia antigamente uma barragem de uma usina hidro
elétrica hoje desativada, para isso foi utilizada a sonda com cristal
de 2"x2".

g •- Depósito transitório dos rejeitos radioativos

0 local desse depósito, também chamado "repositório", foi escolhido em
conjunto pela CNEN epelo Governo de Goiás. Situa-se a cerca de 2C Km
de Goiânia, no município de Abadia de Goiás. 0 pessoal da CETESB, este_
ve no local no dia seguinte à escolha e retornou ao local após o inicio
das obras de instalação das plataformas de concreto. Com a chegada dós
primeiros containers com o lixo radioativo, inclusive com o resto da
fonte de Cesio^a CETESB realizou novas medições no local.

IV - Medições em 1988

a - Medições nos locais descontaminados

Com_o objetivo^de acompanhar.e monitorar os níveis radiométrlcos no mu
nicípio de Goiânia e de Abadia de Goiás, depois de realizados os servT
ços de descontaminação e armazenagem do material radioativo espalhado
durante o acidente com uma cápsula contendo Césio 137 em fins de 1987,
a equipe da CETESB voltou a estes locais em maio de 1988. Os equipamen
tos utilizados foram os mesmos da campanha anterior, ou seja, cintilado
res de cristal sólido e monitores do tipo Geiger-MUller.
Alguns outros locais foram examinados, como por exemplo, algumas res^
dências em Anápolis.

De um modo geral, os níveis_de radiação da cidade de Goiânia se encontram
bastante reduzidos em relagão aos níveis de outubro/novembro de 1987. Is_
so se deve a descontaminação e a remoção__de materiais contaminados, .ef£
tuadas gela CNEN nos focos de contaminação. Outro fatçr que teve uma con
tribuiçao para essa redução de níveis de radiação, está relacionado com ~õ
elevado índice_pluviométrico nesse período. 0 material particulado espa
lhado nas regiões dos focos, foi .dispersado via ventos, via pneus don
veículos ou por outras vias.
Nos rios o material carreado sofrerá diluições contínuas, fora a pequena
parcela que ficarávagregada aos sedimentos, de tal forma a não causar pr£
ocupações maiores às populações ribeirinhas a-Jusante. _Isso é reforçado
pelo fato de que as quantidades, no sentido absoluto, são extremamente pe_
quenas e estarão sendo diluidas intensamente na medida em que os rios se
guem seu curso.
A seguir foram feitas medições com a sonda de alta sensibilidade no con
torno do alambrado do depósito. Esses níveis são relativamente baixos, -
de forma que com um monitor do tipo G.M. comum dificilmente são detecta
veis. ~
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Considerando-se o importante aspecto de transitoriedade, conolui-se que o
depósito se encontra em boas condições.
Foi observado que não havia comprometimento dos corpos hídricos adjacen-
tes.

b - Sistemas de esgotos e galerias de águas pluviais

No presente (maio de 88), seria de grande interesse verificar por compara
ção, o comportamento dos níveis de radiação. Foi portanto realizada uma
série de medições em alguns PVs medidos em 10.10.87. Incluímos medições
em alguns outros PVs da área, não medidos naquela ocasião. Foram efetua
das com a sonda no solo nas proximidades do PV e_com a sonda sobre o PV
sem a tampa. Em alguns casos foram feitas medições com a sonda a dive£
sas alturas dentro do PV.

V - As medições em 1990

a - Os locais de rastreamento

Em 12 de novembro de 1990 a CETESB novamente enviou técnico para Goiânia
com ointuito de monitorar vários pontos da cidade e principalmente no re
positório do município de Abadia de Goiás.
Na manhp. do dia 13 de novembro, terça-feira, a CETESB efetuou o rastrea
.nento em vários pontos de Goiânia. Os locais foram: rua 57 (2 pontos),
rua 16 A, Ferro Velho n5 1 na rua 26 A, Ferro Velho n5 2 (2 pontos) e rua
ns 3 (2 pontos), cemitério/túmulos das vitimas fatais, ponto de ônibus on
de a cápsula foi colocada no chão, Centro de Vigilância Sanitária, casa
da fossa, etc.
Na parte da tarde, foram efetuadasmedições na portaria do repositório e
também na portaria do aterro sanitário de Goiânia.
Na 48 feira, dia 14 de novembro, após uma entrevista coletiva, a equipe
voltou ao repositório onde repetiu as medições do dia anterior e mediu
outros 11 pontos do contorno que haviam sido medidos nas outras oportuni^
dades.
Nesta visita ao repositório, foram constatadas como diferenças em relação
a inspeção anterior os seguintes itens:
- acrescidos alguns tambores de entulho contaminado da Vila Morais
- alguns tambores que apresentavam sinais de ferrugem foram transferidos
para caixas de concreto

- foram removidas as lonas existentes.

Em linhas^gerais tudo se encontrava err. perfeitas condições. Os níveis
de radiação gama medidos no contorno foram compatíveis com os níveis
anteriores. Foram também medidos dois pontos na cidade de Abadia de
Goiás e que apresentaram resultados compatíveis com a radiação de fun
do (background).
Em todo o percurso dentro de Goiânia e nas estradas para o aterro sanî
tario'e para o repositório, os equipamentos ficaram ligados e sendo
observados, não tendo sido detectado nenhuma anomalia.

VI - Conclusões

Durante a execução dos serviços realizados em Goiânia, a CETESB em muj_
tas oportunidades apresentou várias recomendações com relação aos ser
viços de descontaminação, e foi prontamente atendida.
Em algumas oportunidades, como no caso da rua 801 L/L 38 - Vila Mora
is, foi necessário uma nova remoção de material contaminado até que oi"
valores medidos chegassema determinados níveis.
Procurando colaborar aó máximo com as autoridades locais a CETESB, a
despeito do altocusto dos materiais envolvidos, deixou no local, a
disposição dos técnicos da SEMAGO, alguns de seus equipamentos para
dar continuidade aos trabalhos.
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A_CETESB fez ver as autoridades locais, a necessidade de uma manuten
ção sistemática nas instalações de Abadia de Goiás (depósito) assim co
mo salientou a importância de monitoramento específico com frequência
anual.
Levando-se em conta o lixo nuclear contido nos 4.258 tambores, nas
1.320 caixas metálicas, nos 10 containers e nos 8 tubos de concreto, de
acordo com a CNEN, (relatório sobre o acidente) pouco material radioatí^
vo se espalhou e não foi recuperado.
Por outro lado, qualquer deficiência nas medições, pode indicar que umá
quantidade apreciável pode não ter sido recuperada.
E bem verdade que esses valores são bem menores do que a atividade to
tal (da fonte) envolvida no acidente, porém, nunca sera demais efetuar
monitoramento sistemático.
Em resumo, todas as operações realizadas apôs o acidente, foram bem
executadas, haja vista os valores baixo das taxas de exposição que h£
je persistem nos locais anteriormente contaminados. Porém ficou claro
para a população de uma maneira geral e para as autoridades, que precj^
samos aperfeiçoar o controle das fontes radioativas existentes no
pais, em uso ou estocadas.
A CETESB-, visando melhorar este controle no Estado de São Paulo,_ real£
za gestões junto a CNEN, a Defesa Civil do Estado e outros congêneres,
no sentido de participar ativamente desta missão.
Valores quantitativos sobre as medições em Goiânia e Abadia de Goiás,
encontram-se no Setor de Radioisótpos, as informações aqui apresenta
das foram obtidas em relatóriosmanuscritos diários dos serviços realiza
dos pela CETESB.
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