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RESUMO 

 
Muitas foram as lições aprendidas no acidente radiológico ocorrido em Goiânia-Brasil em 1987, sendo este 

considerado o maior acidente radiológico do mundo, diversos artigos foram publicados e são referências para a 

comunidade científica internacional. No entanto, a população em geral, que normalmente não acessa esse tipo 

de publicações, quase não recebe informações verídicas sobre o acidente. A necessidade de esclarecer a 

população sobre os benefícios e os riscos das radiações ionizantes foi apontada por profissionais que atenderam 

àquela emergência, sugerindo ainda que, se a população tivesse algum conhecimento prévio sobre as radiações 

ionizantes, os efeitos psicológicos do acidente teriam sido menores. Considerando também o crescimento atual 

das aplicações das radiações ionizantes em diversos setores da sociedade, corrobora-se a necessidade de 

esclarecer a população sobre o tema. Contudo, tal abordagem não é simples devido aos conceitos prévios que as 

pessoas formam influenciadas pelas aplicações bélicas ou até mesmo por filmes e desenhos de ficção científica. 

A proposta deste trabalho é apresentar a metodologia desenvolvida para a realização de palestras, em escolas, 

sobre o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, com linguagem simples e com informações verídicas, 

abordando de que maneira ocorreu o acidente, como foi descoberto, monitoramento das pessoas e do ambiente, 

tratamento das vítimas, uso do Azul da Prússia, rejeitos gerados, depósito permanente onde estão os rejeitos, etc. 

Além disso, relatos, em áudio ou vídeo, dos profissionais que atenderam àquela emergência estão sendo 

incorporados as palestras a fim de tornar a descrição do acidente mais realista. Pois relatam situações vividas 

naquela ocasião envolvendo dificuldades, superações, jornada de trabalho, improvisos ou emoções. Essa é uma 

maneira de sensibilizar os jovens e envolve-los em discussões sobre as aplicações atuais das radiações 

ionizantes nos diversos setores como medicina, indústria, pesquisa e construção civil. Observa-se que os alunos 

trocam o sentimento de fobia por interesse. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Embora as aplicações pacíficas das radiações ionizantes (RIs) sejam crescentes em todo 

mundo, ainda observa-se que a população em geral desconhece tanto a utilização quanto os 

riscos e os benefícios das RIs, o que pode ser a causa de um sentimento de medo e fobia ao se 

abordar o assunto [1, 2]. Deve-se considerar ainda que, num passado não muito distante, o 

uso das radiações ionizantes em aplicações bélicas marcou a história mundial, fazendo com 

que diversas entidades apoiem campanhas em prol do desarmamento nuclear. Outro fato que 

muito contribui para a fobia da população sobre esse tema foram os acidentes nucleares, tais 

como o acidente de Chernobyl no ano de 1986 e, mais recentemente, no ano de 2011, o 

acidente de Fukushima no Japão. 

 

Durante o atendimento ao acidente radiológico ocorrido em Goiânia (Brasil) foi possível 

relacionar o pânico e a fobia da população à falta de informação prévia sobre as radiações 
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ionizantes. Muito foi feito naquela ocasião para explicar às pessoas os riscos e os efeitos das 

radiações ionizantes, porém o resultado dessas tentativas era sempre mínimo, uma vez que a 

população ou desconhecia completamente o assunto ou possuía conceitos errados a respeito 

[3, 4]. Foi sugerido que um trabalho de esclarecimento sobre os benefícios e os riscos das RIs 

deveria ser realizado junto à população em geral. 

 

Temas de física moderna e contemporânea incluindo tecnologias, energia nuclear, radiação 

ionizante e suas aplicações, são sugeridos para compor o currículo da educação básica [5]. No 

entanto, pesquisas realizadas com alunos da educação básica mostram que existem muitos 

conceitos equivocados baseados informações oriundas da mídia ou até mesmo de filmes e 

desenhos animados [2, 6, 7]. 

 

Um trabalho foi realizado com estudantes do último ano da escola secundária para avaliar o 

nível de conhecimento sobre as aplicações pacíficas das radiações ionizantes nos dias atuais 

[8]. O resultado mostrou que a maioria dos alunos desconhece as diversas utilizações das RIs 

em medicina, indústria, etc. As aplicações mais desconhecidas foram esterilização, 

desinfestação e irradiação de alimentos, sendo que apenas 6 % dos alunos indicaram conhecer 

esta última. 

 

Em diversos países, iniciativas estão sendo implementadas para desmistificar o uso das 

radiações ionizante, bem como para atrair jovens para áreas de ciências e tecnologia [9, 10, 

11, 12, 13]. Tal abordagem deve ser realizada de forma ampla, pois, a falta de informação 

correta ou a presença de conceitos errados, levam ao preconceito e influenciam de maneira 

negativa as discussões sobre o uso das RIs. Quando o tema é abordado de forma correta, 

alguns autores relataram que o pânico é substituído pelo interesse. 

 

Há necessidade de desmistificar as aplicações das radiações ionizantes, através da análise 

risco/benefício das práticas com radiação. A escola necessita de apoio para cumprimento 

desta tarefa. Uma possibilidade viável para o fortalecimento e disseminação da informação, 

seria a aproximação entre as escolas e instituições que empregam tecnologias envolvendo 

radioatividade, viabilizando a apresentação de palestras, oficinas, cursos ou entrevistas 

envolvendo alunos e professores, estes últimos, passando a integrar grupo de agentes 

disseminadores do conhecimento [1]. 

 

Neste trabalho, a proposta é apresentar uma metodologia desenvolvida para a realização de 

palestras, em escolas, sobre o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, com linguagem 

simples e com informações verídicas, com o objetivo de sensibilizar os jovens e atraí-los para 

uma discussão sobre as aplicações pacíficas das RIs.  

 

 

2. METODOLOGIA 
 

A utilização de um acidente radiológico como ponto de partida para sensibilizar pessoas e 

envolvê-las em discussões sobre as aplicações pacíficas das radiações ionizantes no mundo 

atual é uma proposta desafiadora e pode parecer até mesmo contraditória. No entanto, as 

pessoas de uma maneira geral se sentem atraídas por informações verídicas e demonstram 

interesse por entender as reais causas e consequências de um acidente com radiação. 

 

Alguns aspectos peculiares do acidente radiológico em Goiânia são considerados importantes 

para a escolha deste como tema para abordagem inicial, a saber: a maneira como o acidente 



 

 

ocorreu, as proporções atingidas, o impacto psicológico e as lições aprendidas. Além disso, 

muitos dos profissionais que atuaram naquele acidente trabalham atualmente no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) e tem seus relatos pessoais das situações vividas naquela 

ocasião. 

 

A tarefa de apresentar esse acidente de maneira simples e direta, com informações claras e 

realistas, foi realizada em duas etapas: a primeira é uma descrição baseada na literatura, de 

onde foram extraídos textos e fotos, narrando-se assim os principais fatos das publicações 

técnicas e científicas; a outra etapa, com um caráter mais ilustrativo e não menos importante, 

está baseada em arquivos pessoais, fotos, áudios, vídeos e relatos de profissionais que 

trabalharam para solucionar o acidente radiológico em Goiânia. 

 

Há na literatura, uma série de publicações sobre o acidente radiológico ocorrido na cidade de 

Goiânia no ano de 1987, dada a relevância que tem um acidente dessa natureza. Nesta etapa, 

as seguintes referências foram adotadas: The Radiological Accident in Goiânia [14] – 

publicação da Agência Internacional de Energia Atômica, disponível gratuitamente em 

formato PDF; O impacto psicológico do acidente radioativo em Goiânia [3, 4] – publicação 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear, cuja versão em inglês [4] está disponível 

gratuitamente no formato PDF na base INIS da AIEA; Relatório do acidente radiológico em 

Goiânia, disponível na página eletrônica da Comissão Nacional de Energia Nuclear e na base 

INIS da AIEA [16]; Health Physics Journal – The Goiânia Radiation Accident [17], um 

volume especial apenas com artigos científicos sobre o acidente; e o TECDOC - 1009, 

Dosimetric and medical aspects of the radiological accident in Goiânia in 1987 [18]. 

 

Com o objetivo de preservar, manter e divulgar relatos e situações vivenciadas por pessoas 

que trabalharam no acidente radiológico com Cs-137 em Goiânia, a equipe de Divulgação 

Técnico-Científica está registrando em áudio e vídeo, narrativas dos servidores do IRD que 

atuaram naquele acidente. Pois, em 2017, quando se completam 30 anos do ocorrido, tornou-

se uma ocasião emblemática por este ser justamente o tempo de meia-vida física do Cs-137. 

Os servidores são convidados a registrar “após uma meia-vida, o que ficou guardado para 

uma vida inteira...”. 

 

Alguns servidores entrevistados, além de seus relatos, também disponibilizam seus arquivos 

pessoais, guardados por 30 anos, com fotos, reportagens de jornais e de revistas da época, 

registros escritos à mão, dados de monitoração, planos de trabalho, etc. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Descrição do Acidente – Primeira Etapa 

 

A descrição do acidente é baseada em publicações técnicas e científicas de ampla divulgação 

internacional, porém com linguagem simples e com informações verídicas, através dos 

seguintes tópicos: 

 

- A maneira como ocorreu o acidente: Em setembro de 1987, um aparelho de teleterapia foi 

retirado de uma clínica abandonada, localizada na cidade de Goiânia, cuja cápsula contendo 

50,9 TBq (1375 Ci) de Cs-137 foi removida e aberta em um ferro-velho.  

Devido ao encanto causado pelo brilho do material encontrado, o mesmo foi distribuído entre 



 

 

parentes e amigos, desencadeando assim o maior acidente radiológico do mundo. Ocorreu 

disseminação da contaminação por Cs-137 em diversas áreas da região central da cidade e 

efeitos das radiações ionizantes em vários indivíduos. 

  

- Como o acidente foi descoberto: O acidente foi descoberto após um indivíduo relacionar 

sinais e sintomas à presença daquele objeto (uma peça contendo parte da fonte de césio) em 

sua residência, tendo tomado a decisão de conduzi-la à Vigilância Sanitária, para avaliação 

profissional. Um físico confirmou se tratar de material radioativo após averiguação com um 

medidor de radiação. Em 29 de setembro de 1987, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) foi notificada sobre a ocorrência de um grave acidente radiológico. O trabalho 

desenvolvido nas fases sucessivas a ocorrência do acidente, envolveu um efetivo de 755 

profissionais, de distintas áreas do conhecimento, relacionadas à descontaminação do meio 

ambiente e monitoração individual, dentre outras. 

 

- Colaboração internacional: O Brasil é signatário de dois acordos, cujos textos estão 

disponíveis na página eletrônica do Ministério das Relações Exteriores, que promovem ajuda 

internacional em tal situação: Convenção sobre Pronta Notificação em Caso de Acidente 

Nuclear e Convenção sobre Assistência ao Caso de Acidente Nuclear ou Emergência 

Radiológica. Assim, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) foi prontamente 

informada sobre o acidente e como consequência viabilizou o fornecimento de profissionais 

especialistas e equipamentos necessários, provenientes de distintos países. 

 

- Monitoramento das pessoas e do ambiente: O monitoramento de pessoas e ambiente ocorreu 

de forma simultânea. O estádio de futebol foi utilizado como ponto de triagem, onde 112.800 

pessoas compareceram para verificar se tinham alguma contaminação por Cs-137 em seus 

corpos. Os indivíduos foram monitorados externamente, com detectores de radiação, e, 

internamente, utilizando diferentes técnicas de monitoração: dosimetria citogenética (análise 

de sangue), bioanálise “in vitro” (análise de fezes e urina) e bioanálise “in vivo” (medições 

diretas no corpo). Os resultados desses exames eram constantemente disponibilizados aos 

médicos que atuaram na resposta ao acidente, visando tomar as medidas cabíveis para 

tratamento destes indivíduos. Quanto à monitoração do meio ambiente, foi realizado 

monitoramento aéreo, aquático e terrestre, cujos resultados mostraram que não houve 

contaminação do lençol freático nem da água potável. Nas áreas contaminadas, a 

contaminação estava a cerca de 50 cm em profundidade do solo. Havia a necessidade de 

retirar solo, hortaliças, árvores, casas, etc. 

 

- Tratamento das vítimas – Uso do Azul da Prússia: 249 pessoas apresentaram alguma 

contaminação e foram submetidas a diversas técnicas de descontaminação que variavam 

desde um simples banho e mudança de roupas, quando se tratava de contaminação externa;  

até exercícios físicos e uso de Azul da Prússia para acelerar a eliminação do césio pelo 

organismo, quando se tratava de contaminação interna. Vinte pessoas foram internadas e 

quatro faleceram, sendo duas por infecção e duas por hemorragia. O Azul da Prússia 

(Ferrocianeto Férrico), antídoto usado para tratamento de decorporação, teve sua eficácia 

comprovada, pois acelerou a eliminação de césio através das fezes em todas as pessoas para 

as quais esse antídoto foi prescrito.  

 

- Rejeitos gerados e acompanhamento do depósito permanente: Os rejeitos gerados incluíram 

2.500 tambores, 1.200 caixas e 14 containers marítimos. Numa primeira fase, estes rejeitos 

ficaram acondicionados em um depositório transitório. Mais tarde, outro depositório foi 

construído onde tais rejeitos, inseridos em seus containers originais, foram acondicionados, 



 

 

desta vez, contendo uma cobertura. Vale ressaltar que a região do depositório é 

constantemente monitorada para controle ambiental. Hoje há uma horta na CRCN-GO, que 

fornece diferentes tipos de alimentos que, após passarem por avaliação radiométrica, são 

consumidos por funcionários do CRCN-GO, demonstrando que a área encontra-se livre de 

qualquer comprometimento quanto à presença de material radioativo.  

 

- As lições aprendidas: Um acidente desta natureza deixa uma série de lições que devem ser 

amplamente divulgadas a fim de que as falhas não se repitam, vale listar algumas: 1) 

necessidade de controle rigoroso das fontes radioativas; 2) necessidade de esclarecer a 

população sobre o risco potencial de fontes radioativas; 3) necessidade de considerar as 

propriedades físico-químicas da fonte, que no caso de Goiânia era pó, o que facilitou o 

espalhamento da contaminação; 4) necessidade de preparar e treinar equipes para 

atendimento a emergências radiológicas e nucleares nas mais diversas especialidades que um 

acidente desta natureza requer. 

 

 

3.2. Ilustração do Acidente – A Outra Etapa 

 

Uma simples conversa com profissionais que atuaram em Goiânia na ocasião do acidente 

radiológico é notável que eles têm histórias a contar e que essas não foram registradas. Uma 

característica dessas narrativas é que são interessantes e instigam quem ouve a fazer 

perguntas. Daí então, a iniciativa de utilizar tais depoimentos para ilustrar e tornar a palestra 

sobre o acidente radiológico em Goiânia mais atrativa.  

 

Os trabalhadores foram incentivados a falar livremente sobre qualquer aspecto durante a 

participação nas equipes que atuaram em Goiânia, sem compromisso técnico ou científico. O 

objetivo foi que cada um fizesse uma narrativa de uma história que deveria ser registrada em 

áudio, vídeo, texto, sempre a critério do narrador. 

 

Nos depoimentos há muitas histórias envolvendo superação, emoção, lições aprendidas e o 

lado humano que existe em cada um profissional. As circunstâncias nas quais o acidente 

aconteceu geraram situações completamente novas com as quais tiveram que lidar para 

cumprirem suas missões. Muito teve que ser aprendido de imediato. Muitas foram as 

dificuldades superadas e as barreiras ultrapassadas. 

 

Alguns pontos abordados nos depoimentos: o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI) no clima quente de Goiânia; necessidade de montar uma lavanderia, pois houve recusa 

em lavar as roupas dos profissionais; aprender a operar retroescavadeira; aprender a operar 

motosserra; solidariedade com as vítimas; tristeza ao ver residências contaminadas; falta de 

sono; ansiedade; 

 

Os trabalhadores executavam diversas tarefas. Relatam sempre a parceria e união entre eles. 

Todos demostraram muito boa vontade em registrar suas histórias. Forneceram também 

outros materiais como fotos, recortes de jornais, etc. Todo esse material está sendo usado nas 

palestras sobre o acidente de Goiânia para essas histórias sejam passadas para outras 

gerações.  

 

 

 



 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Uma palestra sobre o acidente radiológico em Goiânia devido às características peculiares, 

algumas delas alcançaram dimensões e importâncias significativas, a saber: a quantidade de 

rejeito gerado, o número de pessoas monitoradas, a eficácia do azul da Prússia, etc., sempre 

despertam interesse na plateia que se manifesta através perguntas e comentários.  

 

A inclusão de relatos e depoimentos de pessoas que trabalharam na resposta ao acidente, 

descrevendo ações, superações, emoções e lições, apresenta o lado humano do profissional 

envolvido que, na ocasião teve que ultrapassar barreiras para executar sua missão. Isso 

sensibiliza e abre caminho para futuras discussões. 

 

A metodologia proposta neste trabalho permite trabalhar dois pontos importantes que 

merecem destaque: cuidados, riscos e benefícios na utilização das radiações ionizantes; e, 

dificuldades geradas pelo preconceito associado às RIs. A necessidade de se trabalhar este 

primeiro ponto advém justamente das lições aprendidas em acidentes [9, 13, 14, 15] sendo 

este fundamente para eliminar o medo, a fobia e conceitos errados associados às radiações 

ionizantes. 

 

Dado o crescimento das aplicações pacíficas das RIs, as informações passadas durante a 

apresentação desta palestra contribui e tem relevância para a vida prática, bem como para a  

formação dos indivíduos. É comum ouvir da plateia que este é o primeiro contato com o 

assunto de forma técnica, clara e simples. A demonstração de interesse é nítida com pedidos 

de mais informações sobre o tema. 

 

A equipe de Divulgação Técnico-Científica planeja utilizar a mesma metodologia para 

abordar outros acidentes. 

 

 

5. NOTA 

 

Aqui não vamos citar nomes. Queremos apenas registrar nosso reconhecimento e gratidão a 

todos os servidores do Instituto de Radioproteção e Dosimetria que prestimosamente 

atenderam ao convite para contribuir com o projeto Acidente Radiológico em Goiânia – 30 

anos – uma meia-vida para uma vida inteira..., pois muito além de relatos e histórias, os 

servidores, com o mero intuito de contribuir, disponibilizam arquivos pessoais para que essas 

informações cheguem a outras gerações, pois muito há para ser contado e sabemos que há 

plateias ávidas por ouvir. A equipe de Divulgação Técnico-Científica/IRD precisa dizer 

muito obrigada pela oportunidade de realizar esse trabalho. 
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