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RESUMO 

A medicina nuclear é uma especialidade que utiliza radioisótopos com finalidade 

diagnóstica ou terapêutica. No Brasil existem cerca de 340 Serviços de Medicina Nuclear 

(SMN) em operação, dos quais 27 estão na cidade do Rio de Janeiro. Os radionuclídeos 
131I e 99mTc são os mais utilizados. O 99mTc decai para 99Tc, emissor beta com meia-vida 

da ordem de 105 anos. O objetivo da pesquisa é estimar as quantidades totais de 99Tc e 
131I liberados pelos SMN, os caminhos percorridos, a dispersão no ambiente e o impacto 

radiológico para as comunidades e para a biota expostas a esses radionuclídeos. A Estação 

Alegria recebe a maior parte dos esgotos das clínicas do Rio de Janeiro e por isso foi 

eleita como estudo de caso. A estação recebe aproximadamente 4,50x105 Bq/ano de 99Tc 

e 7,12x1012 Bq/ano de 131I. Após passar por etapas de separação, aeração e decantação, o 

efluente é lançado no Canal do Cunha seguindo para a Baia de Guanabara. Para avaliação 

do impacto radiológico fez-se um estudo comparativo entre três modelos computacionais: 

o CROM, que é baseado em um modelo da IAEA, o PC-CREAM, muito utilizado pela 

União Europeia e o GENII, que é o modelo mais utilizado nos Estados Unidos. Dois 

cenários de exposição foram considerados: 1- banho de pessoas diretamente na descarga 

do efluente; 2- comunidade morando a 1200 metros do local, que toma banho nas águas 

do rio e consome pescado do local. Foram estimados valores de concentração e doses 

para os cenários de acordo com a aplicabilidade de cada código computacional. Os 

valores da dose para o banho no ponto de descarga foram de 7,47x10-6 mSv para 131I e 

2,87x10-14 mSv para 99Tc, enquanto para o cenário II o valor da dose total foi da ordem 

de 10-1 mSv/ano para o 131I e 10-10 mSv/ano para o 99Tc, e o consumo de peixe é 

responsável por grande parte da dose. Uma análise por espectrometria gama foi feita para 

determinação da concentração de 131I em amostras que foram coletadas na estação de 

tratamento. O 99mTc foi detectado de forma qualitativa em amostras de afluente, lodo e 

efluente e o 131I foi detectado apenas no lodo com o valor de 9,03 Bq/kg, o que resultaria 

numa dose para o trabalhador de 4,33x10-5 mSv/a. O impacto das liberações na biota 

indicou o zooplâncton como a espécie que recebe a maior dose (2,35 μGy/ano). Os 

resultados obtidos pelas análises dos afluentes-lodo-efluentes da estação, embora em 

número insuficiente para uma afirmação mais assertiva, indicam que os dados para as 

estimativas podem ter sido superestimados: ou as clínicas não utilizam toda a atividade 

autorizada, ou perdas significantes de radionuclídeos no sistema de esgoto podem ocorrer. 

De acordo com os resultados, a liberação de medicamentos radiofarmacêuticos 

descarregados no Canal do Cunha não seria uma prática isenta.  No entanto, um maior 

número de amostragem colaboraria para dirimir dúvidas quanto a isto.  
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ABSTRACT 

The nuclear medicine is a specialty that uses radioisotopes for diagnostic or 

therapeutic purpose.  In Brazil there are around 340 Nuclear Medicine Services (NMS), 

27 of them, are located in the city of Rio de Janeiro. The most widely used radionuclides 

in the country are 131I and 99mTc.  The radionuclide 99mTc decays to 99Tc, which is a beta 

emitter with a long half-life (105 years). The aim of this study is to perform a survey to 

estimate the 131I and 99Tc discharged levels at the Canal do Cunha, the main pathways for 

environmental dispersion and evaluate the radiological impact to non-human biota and to 

the populations exposed to these radionuclides. The Alegria Station receives sewage from 

most clinics of Rio de Janeiro and was therefore chosen as a study case. The station 

receives approximately 4.50x105 Bq/year of 99Tc e 7.12x1012 Bq/year of 131I. After 

passing through all stages of treatment, the effluent is discharged into the Canal do Cunha 

and flows into the Guanabara Bay. To assess the radiological impact of these radionuclide 

discharges, a comparative study was made considering three computational models: the 

CROM, which is based on a model of the International Atomic Energy Agency (IAEA), 

the PC-CREAM, widely used by the European Union and the GENII, which is the most 

widely used model in the United States. Two exposure scenarios were considered: 1 – 

people that bathe directly in the discharge of the effluent; 2 - community living 1200 

meters from the discharge point, bathing in the river and consuming local fish. 

Concentration and doses values for the scenarios according to the applicability of each 

computer code were estimated. The dose values at the discharge point were 7.47 x  10-6 

mSv for 131I and 2.87x10-14 mSv for 99Tc, while for scenario II the value of the total dose 

was approximately 10-1 mSv/year for 131I and 10-10 mSv/year for 99Tc, and fish 

consumption is the main responsible for the dose. An analysis by gamma spectrometry 

was carry out for determination of 131I concentration in samples from the treatment plant. 

The 99mTc was qualitatively detected in samples of affluent, effluent and sludge.  131I was 

detected only in the sludge with the value of 9.03 Bq/kg that would result in a dose of 

4.33x10-5 mSv/year for the plant workers. The impact of radionuclide releases on biota 

indicated zooplankton as the species receiving the highest dose (2.35 μGy/year). The 

results obtained by the radionuclide determinations in the samples of affluent-sludge-

effluent, although in insufficient numbers for a more assertive statement, indicate that the 

assessed data for radionuclide releases from the clinics and subsequently, radionuclide 

entrances into the plant treatment may have been overestimated: or the clinics do not use 

all the radionuclide authorized activities or significant losses of radionuclides in the sewer 
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system may be occurring. According to the results, the release of radiopharmaceuticals 

discharged into Canal Cunha would not be an exempt practice. However, a larger number 

of samples should be collected for a better assessment of the environmental impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Medicina Nuclear 

 

A medicina nuclear é uma especialidade médica na qual um composto químico 

contendo um isótopo radioativo é administrado a um paciente com finalidade diagnóstica 

ou terapêutica. Os radiofármacos são compostos químicos sem ação farmacológica, 

marcados com algum tipo de material radioativo (radionuclídeo), que atuam como 

traçadores específicos para cada tipo de tecido biológico. A aplicação de determinado 

radionuclídeo para o diagnóstico ou para a terapia depende de suas propriedades físicas, 

como o tipo de emissão nuclear, tempo de meia-vida física (T1/2) e energia dos fótons ou 

partículas ionizantes. São administrados por injeção venosa, ingestão ou inalação e, após 

processos de distribuição e metabolização, podem ser eliminados pela saliva, suor e 

excretas. 

Dentre os radionuclídeos utilizados em medicina nuclear no país, cerca de 90% dos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMN) utilizam geradores de 99Mo-99mTc e 85% também 

utilizam o 131I para diagnóstico e terapia. Pela consulta ao sítio na internet da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN observa-se cerca de 340 serviços de medicina 

nuclear (SMN) em funcionamento no país, sendo que na cidade do Rio de Janeiro, 

aproximadamente 27 instalações estão autorizadas a operar [1]. Estes 27 SMN têm seus 

esgotos encaminhados para 3 estações de tratamento e para o emissário submarino. A 

Estação da Alegria (EA) recebe a maior parte deste material proveniente dos SMN (trata 

o esgoto de 12 estabelecimentos). 

O tecnécio metaestável (99mTc) é o radionuclídeo mais utilizado em procedimentos 

de diagnóstico por apresentar tempo de meia-vida física (T1/2) relativamente curta (≅6 

horas), emitir fótons de raios γ monoenergéticos adequados à eficiência do detector 

(E=140 keV), ter grande flexibilidade na marcação com vários agentes quelantes devido 

aos seus nove estados de oxidação e, ainda, por ser obtido em um sistema de gerador 

portátil de baixo custo para uso “in loco”. O 99mTc decai para o 99Tc que tem meia-vida 

de aproximadamente 2,115 105 anos, sendo um emissor beta de energia 294 keV. O 131I, 

sendo emissor de radiação gama (γ) e beta (β-), também é muito utilizado, por ter 

aplicação específica em diagnósticos e em terapias de doenças relacionadas com a 

tireoide. 
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O gerenciamento dos rejeitos de 99mTc líquidos (restos da eluição diária do gerador 

e doses não utilizadas) e sólidos (luvas, seringas, papel, algodão) não têm sido uma grande 

preocupação no país. Os critérios de segregação de materiais por estado (sólido e líquido) 

e de estocagem intermediária até o decaimento aos níveis permitidos pela norma CNEN-

NE-6.05 [2], têm sido utilizados como ferramenta de controle de descarte. Após o 

decaimento radioativo, o rejeito é, então, tratado como rejeito hospitalar, segundo a 

resolução da ANVISA RDC 306 [3].  

O iodo radiativo é distribuído pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN), órgão da CNEN em São Paulo, nas formas de iodeto de sódio e de meta-iodo-

benzil-guanidina (MIBG), no estado denominado “pronto para uso”, ou seja, é apenas 

fracionado dentro das radiofarmácias dos serviços de medicina nuclear. O radionuclídeo 

pode também ser utilizado em terapia onde doses individuais de 3700 a 9250 MBq são 

utilizadas, e tais doses variam em  função da extensão da doença. Os pacientes de terapia 

permanecem internados no hospital, por um período de 2 a 3 dias, devido à alta taxa de 

exposição que originam para os familiares e para o público em geral.  

Observa-se, portanto, que uma grande quantidade de material radioativo é 

descartada na rede de esgoto, proveniente não apenas de restos de radiofármacos não 

utilizados, bem como das excretas dos pacientes antes da realização de seus exames e dos 

pacientes internados para terapia. A avaliação dos níveis ambientais provenientes da 

prática de medicina nuclear, principalmente de 99Tc, ainda não foi feita no Brasil. Em 

alguns países, no entanto, monitoramentos e estudos ambientais têm sido realizados 

[4,5,6,7], uma vez que se reconhece que além de apresentar uma meia-vida longa, o 99Tc 

possui alta mobilidade ambiental e pode facilmente entrar na cadeia alimentar como um 

análogo do sulfato [8,9]. 

O 131I apresenta uma meia-vida física de aproximadamente 8 dias e há liberação 

contínua deste no ambiente após passagem por alguma estação de tratamento de efluentes 

da cidade. Esta liberação pode resultar na exposição do público e da biota, de modo geral 

[10]. A presença e, algumas vezes, o impacto deste radionuclídeo proveniente dos 

lançamentos de esgoto, têm sido documentados internacionalmente 

[11,12,13,14,15,16,17,18]. 

 

 

 



 

3 

 

1.2 Avaliação de Impacto Radiológico 

 

A avaliação de impacto ambiental é feita através da representação matemática da 

transferência de radionuclídeo nos diferentes compartimentos ambientais até que as 

radiações por eles emitidas alcancem a biota (humana e não humana). Para que a 

avaliação seja realizada é necessário que cenários potenciais de exposição sejam 

considerados, de modo que as vias, os caminhos pelos quais os radionuclídeos, ou a 

radiação, seguem até a biota possam ser destacados e modelados por equações 

matemáticas. A complexidade dos cálculos que representam tais processos pode ser 

simplificada e agilizada pela customização em códigos computacionais. As equações e 

códigos computacionais para avaliar a dispersão e as transferências de isótopos 

radioativos no ambiente têm como objetivo final estimar a quantidade de radiação 

recebida (dose) pelo homem devido à exposição à radiação: seja ela interna (ingestão e 

inalação) e/ou externa. Na última década (2000-2010), o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais para aplicação na avaliação do impacto radiológico tem sido 

relativamente rápido, códigos foram desenvolvidos e bases de dados foram criadas. No 

entanto, esta ferramenta deve ser bem compreendida sendo que suas vantagens e 

limitações são conhecidas para que possa ser eficiente e eficazmente utilizada. 

Para uma avaliação eficiente, considerando as boas práticas atuais e as condições 

locais, torna-se essencial uma boa informação sobre o termo fonte contendo as 

características químicas e físicas dos contaminantes existentes, definição das 

características dos meios em que há interação com o termo fonte; levantamento de 

parâmetros ambientais locais; utilização de ferramentas de posicionamento geográfico e 

mapeamento de áreas e, ainda, utilização de modelos de transferências ambientais. Todas 

essas informações devem ser consideradas para que uma avaliação de impacto ambiental 

eficiente possa ser realizada, de maneira que suas predições sejam as mais próximas 

possíveis da realidade a qual pretende corresponder.  

Os modelos que simulam transferências ambientais têm sido extensivamente 

estudados na busca de sua otimização e validação. A Agência Internacional de Energia 

Atômica (International Atomic Energy Agency -IAEA) promove constantemente 

exercícios entre parceiros internacionais no campo da modelagem em radioecologia e 

concentra-se em áreas onde as incertezas persistem no que tange à capacidade preditiva 

de modelos ambientais. Para a realização destes exercícios a IAEA patrocina desde 1985 

diversos programas que incluem BIOMOVS (BIOspheric MOdel Validation Study) e 

BIOMOVS II, iniciado em 1985 pela Autoridade de Radiação Sueca, VAMP (VAlidation 
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of Model Predictions, 1988–1996) e BIOMASS (BIOsphere Modelling and ASSessment, 

1996–2001), EMRAS (Environmental Modelling for RAdiation Safety) entre 2003-2007 

e EMRAS II o qual ocorreu entre 2009 e 2011. Atualmente a IAEA patrocina o programa 

MODARIA (MOdelling and Data for Radiological Impact Assessments) que iniciou em 

2012 e deve finalizar em 2015. O objetivo geral do Programa MODARIA é melhorar a 

capacidade de avaliação da dose devido à radiação ambiental por meio de aquisição de 

dados adequados para teste, testar modelos e compará-los chegando a um consenso sobre 

filosofias de modelagem, técnicas de abordagem e valores adequados dos parâmetros 

analisados, além de objetivar melhorias e desenvolvimento de novos métodos e modelos 

[19,20,21]. Estas ações, que se propagam por 28 anos, mostram que a utilização de 

modelos e o seu desempenho não é trivial e que há muito ainda a ser feito neste sentido. 

Baseado na presunção de que numerosos códigos computacionais existem para 

avaliação de impacto radiológico ambiental, mas que as fórmulas matemáticas utilizadas 

por estes códigos são similares, como também os são as fontes dos quais parâmetros 

foram estimados, Hoffman e Miller [22] citam alguns tópicos que podem influenciar as 

diferenças entre os resultados das simulações dos códigos. São eles: a. Formulação 

incorreta do modelo, do cálculo e da saída do relatório escrito; b. Erros na programação; 

c. Complexidade do modelo e d. Abordagens assumidas. 

 

1.3 Modelos  

 

Avaliação radiológica ambiental é definida como o processo de estimativa de dose 

e risco para biota proveniente de materiais radioativos no meio ambiente. Os isótopos 

radioativos são geralmente liberados no meio ambiente a partir de uma fonte, que pode 

ser natural ou feita pelo homem. Tais materiais podem ser transportados através do 

ambiente e se disseminar ou concentrar nos compartimentos ambientais. Os níveis de 

isótopos radioativos (radionuclídeos) podem ser convertidos para dose e risco ao se fazer 

suposições sobre as condições de exposição, denominados cenários de exposição de 

pessoas e biota não humana. 

Radionuclídeos liberados para águas superficiais (rios lagos, estuários, águas 

costeiras e oceanos) podem afetar os humanos através dos potenciais caminhos de 

exposição que incluem: ingestão de água; ingestão de vegetais, carne, leite e solo (afetado 

pelo uso de água contaminada para irrigação); consumo de peixe, marisco e alga; 
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exposição externa através de natação e passeio de barco; e também devido a sedimentos 

contaminados.  

Existem três modelos básicos para estimar concentrações de radionuclídeos em 

água superficiais: modelos analíticos, modelos de caixa e modelos numéricos [23]. 

Os modelos analíticos simulam o transporte básico de radionuclídeos e utilizam, 

geralmente, equações de advecção-difusão com simplificações significantes de forma a 

alcançar soluções exatas para as equações que regem o modelo. Essas simplificações, 

normalmente, incluem: a geometria do corpo aquático, condições de fluxo e processos de 

dispersão, que são considerados constantes ao longo de todo o corpo d’água e do tempo. 

Assim, sua aplicabilidade e acurácia são menores entre os três modelos. No entanto, é um 

modelo fácil e de rápido uso, sendo uma ferramenta muito útil para uma avaliação 

preliminar do impacto causado pelos radionuclídeos. Em diversas situações, modelos 

simples aplicados com suposições conservativas provaram ser adequados para verificar o 

cumprimento de requisitos regulatórios. 

Os modelos de caixa ou de compartimentos tratam todo o corpo de água como 

homogêneo (totalmente misturado) ou como uma série de compartimentos homogêneos 

conectados para representar o corpo de água inteiro. Esses modelos incluem algumas 

interações radionuclídeo-sedimentos e são utilizados extensivamente para problemas na 

qualidade da água de superfície.  

Os modelos numéricos utilizam equações de uma, duas ou três dimensões em um 

modelo de volume finito; diferença finita ou elemento finito para permitir variações na 

geometria do corpo de água, fluxo e condições de sedimentação, dispersão e possíveis 

processos químicos e biológicos. Assim, esse modelo tem uma maior complexidade do 

que os modelos anteriores. É útil para casos que requerem estimativas detalhadas ou 

acuradas da migração dos radionuclídeos. 

 

1.4 Motivação  

 

No Brasil, uma iniciativa precursora para avaliar a exposição resultante da 

liberação de 99mTc, 131I, 123I, 125I,201Tl, 67Ga, 51Cr, 153Sm e 111In na cidade do Rio de Janeiro 

foi realizado por Shu [24] que desenvolveu uma metodologia para fixação de limites de 

isenção para liberação de efluentes líquidos provenientes de instalações médicas e avaliou 

a dose na cidade do Rio de Janeiro. Dois cenários de exposição foram considerados: o 

primeiro simula uma liberação sem passar por uma estação de tratamento (liberação direta 
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no corpo hídrico); o segundo simula a liberação para o sistema de esgoto com passagem 

na estação de tratamento e adsorção total dos radionuclídeo no lodo. 

Há uma preocupação por parte do projeto, no qual essa dissertação está inserida, 

com os níveis de 99Tc que estão sendo liberados para o ambiente, pois apesar de ser um 

radionuclídeo natural, é provável que devido ao uso do 99mTc nos SMN possa ter gerado 

um aumento dos níveis desse radionuclídeo no ambiente. Considerando a toxicidade do 
99Tc, sua mobilidade e facilidade para adentrar a cadeia alimentar como um análogo do 

sulfato, torna-se necessária uma avaliação do seu comportamento no ambiente e 

estimativa de sua concentração nos compartimentos ambientais, após a sua liberação 

pelas estações de tratamento de esgoto. 

Pela consulta ao sítio na internet da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN existem cerca de 340 serviços de medicina nuclear em funcionamento no país, 

sendo que na cidade do Rio de Janeiro, 27 instalações estão autorizadas a operar (consulta 

em 02/06/2011). A Estação Alegria recebe esgoto de 12 destes 27 SMN para tratamento. 

Após tratamento, o efluente líquido é descarregado no Canal do Cunha de onde segue 

para a Baía de Guanabara. Portanto, pelo número significante de esgotos tratados 

provenientes dos SMN, a Estação da Alegria (EA) foi escolhida para o estudo de caso 

deste trabalho. 

Sendo um estudo teórico e utilizando equações matemáticas numa avaliação de 

screening, este estudo pode vir a ser complementado e validado por outros mais 

específicos relacionados às liberações dos efluentes de hospitais e clínicas considerando 

estimativas com códigos computacionais mais complexos. 

 Este trabalho tem como objetivo levar em consideração os radionuclídeos 131I  e 

99Tc na cidade do Rio de Janeiro, avaliar as quantidades liberadas nos efluentes dos 

hospitais e clínicas que operam com 99mTc e 131I considerando o caminho percorrido até 

a sua liberação na Baía de Guanabara, utilizando códigos computacionais de avaliação de 

impacto ambiental, estimando as doses às quais os indivíduos do público e biota estariam 

expostos. Tem o objetivo de comparar os resultados obtidos por estes modelos, suas 

vantagens e desvantagens, além de confrontar os resultados simulados com os valores 

encontrados em medições reais (131I). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

Em Burke et al [4], tem-se a informação de que durante a década de 1980 e início 

de 1990, o beta emissor 99Tc foi um dos radionuclídeos mais radiologicamente 

significativo a serem liberados via descargas autorizadas em ambientes costeiros do 

Reino Unido.  Como o íon pertecnetato, o Tc tem alta mobilidade em condições aeróbicas. 

Em condições anaeróbicas, o Tc é reduzido e se associa aos sedimentos. 

 

Dowdall et al [5] afirma que o monitoramento da radioatividade no ambiente 

marinho do Ártico é de especial importância devido à particular vulnerabilidade do meio 

ambiente e seus ecossistemas. A descoberta de níveis elevados de 99Tc no ambiente 

marinho Norueguês apressou o início das atividades de monitoramento por parte da 

Autoridade Norueguesa de Radioproteção, com o apoio do programa nacional para o 

monitoramento da Radioatividade no Ambiente Marinho (Programme for Monitoring of 

Radioactivity in the Marine Environment - RAME), para, para avaliar e elucidar os níveis 

e comportamento deste contaminante no ambiente marinho do Ártico norueguês. O 

radionuclídeo 99Tc também constitui um importante marcador oceanográfico e 

monitoramento do isótopo fornece informações para uma melhor compreensão dos 

processos oceanográficos e vias de contaminação. 

 

Segundo Nakanishi et al [6], a meia vida longa e a alta mobilidade do radionuclídeo 
99Tc no ambiente causam preocupações sobre sua distribuição e seu comportamento no 

ambiente. De acordo com o trabalho citado, desde março de 2006, a usina de 

reprocessamento de combustível nuclear Japan Nuclear Fuel Ltd., localizada em 

Rokkasho Village, Prefeitura de Aomori, Japão , começou os testes de operação. a 

operação de teste . Do ponto de vista do monitoramento da radioatividade ambiental, é 

importante medir as concentrações dos radionuclídeos artificiais, tais como 99Tc e 137Cs 

em intervalos regulares de tempo na água do mar do entorno, pois estes radionuclídeos 

são descarregados no Oceano Pacífico.  

 

Smith et al [7] mostra que concentrações de atividade de 99Tc na água do mar e na 

biota das águas costeiras são apresentadas. As concentrações deste radionuclídeo foram 

medidas em peixes, lagostas, camarões, mexilhões e ostras que desembarcam nos 
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principais portos de pesca nas costas leste e nordeste da Irlanda entre 1996 e 1998. Desde 

1994 as descargas de 99Tc no mar da Irlanda a partir da usina de reprocessamento British 

Nuclear Fuels plc em Sellafield aumentaram significativamente. Isto é devido ao 

tratamento de resíduos líquidos, esticados em tanques de armazenamento no local desde 

o início de 1980, através da Enhanced Actinide Removal Plant (EARP) -  planta 

aprimorada de remoção de actinídeos. Esta estação de tratamento, que foi comissionada 

para reduzir as concentrações de actinídeos em efluentes antes da descarga, é ineficaz na 

remoção de tecnécio. Na água do mar, o tecnécio existe predominantemente como o íon 

pertecnetato, que é altamente solúvel.  

 

Em Bondietti et al [8], é observado que o tecnécio é considerado pouco "sorvido" 

em meio geológico profundo, aparentemente com base em dados experimentais obtidos 

com o pertecnetato (TcO4
-) sob condições oxidantes. O potencial de migração de Tc 

portanto, tem sido equiparado com o de outro produto de fissão de longa duração, 129I.  

 

Em Cataldo et al [9], utiliza-se o conceito de que o Tc é análogo ao sulfato é 

utilizado para explicar os possíveis efeitos metabólicos do Tc. 

 

Segundo Carolan et al [10], o lançamento de efluentes que contenham 

radionuclídeos para o ambiente marinho provê uma via potencial de exposição do público. 

Em uma investigação sobre as causas e destino de descargas radioativas para esgotos 

públicos no Reino Unido verificou-se que a descarga de efluentes contendo 

radionuclídeos para o ambiente marinho fornece uma dose radiológica superior para os 

membros do público do que lodo que contenha radionuclídeos e que possa reutilizado em 

terras agrícolas ou dispostos em aterro sanitários. 

 

Em Barquero et al [12], um estudo permitiu a avaliação das diferenças 

entre descargas diretas e após armazenamento de 131I para avaliar as atividades 

liberadas em cada caso e seu impacto radiológico. 
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2.2 Códigos Computacionais Utilizados 

 

Os rios são sistemas complexos, dinâmicos e para simular suas particularidades é 

necessário fazer várias hipóteses simplificadoras na modelagem de seus processos e de 

sua geometria. A deposição direta na superfície e as perdas de água por evaporação são 

insignificantes em comparação com outros processos ambientais. A importância do 

processo depende da natureza do efluente liberado e do corpo receptor. Por exemplo, as 

propriedades relacionadas às partículas em suspensão podem variar em função do tempo, 

dependendo de uma variedade de processos físicos (ressuspensão), químicos e biológicos 

que ocorrem na água. Nos modelos matemáticos mais simples, os radionuclídeos 

permanecem em solução e suas concentrações diminuem por diluição, como resultado da 

difusão e advecção, que são os processos dominantes no momento da entrada do 

radionuclídeo em um rio. Após a entrada, os processos biológicos e químicos tornam-se 

mais importantes. 

Em geral, existem três diferentes abordagens teóricas para modelagem de 

transporte em um rio: 

 

1. Diluição simples 

2. Modelos hidráulicos 

3. Modelos semi- empíricos. 

 

Como anteriormente descrito, os principais processos para o movimento de 

radionuclídeos em um rio são a advecção e a dispersão. No entanto, para alguns elementos 

a interação com o sedimento suspenso é importante e um subsequente aumento de 

radioatividade ocorre no sedimento, e em consequência ocorre a diminuição dos níveis 

de radionuclídeos na água.  Portanto, rios de águas não tratadas contêm no corpo d’água 

radionuclídeos nos sedimentos em suspensão e dissolvidos na fase aquosa. Águas tratadas 

de rios contêm apenas o radionuclídeo na fase aquosa. A relação entre as concentrações 

de radionuclídeos no sedimento em suspensão e na fase aquosa depende da característica 

de sorção do sedimento pelo radionuclídeo em condições de equilíbrio (m3 t-1), 

representada pelo coeficiente de distribuição, conhecido como Kd. Este é amplamente 

utilizado na modelagem de transferência de radionuclídeos em sistemas aquáticos.  
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2.2.1 GENII- V2 

 

O código GENII-V2 foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental 

Americana (Environmental Protection Agency-EPA), no Pacific Northwest National 

Laboratory (PNNL), de forma a incorporar tanto os modelos de dosimetria 

interna recomendados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica 

(International Commission on Radiological Protection-ICRP) quanto os procedimentos 

de estimativa de risco radiológico do Federal Guidance Report 13. [25] 

Este código computacional possui interfaces para os cálculos relacionados à 

dispersão atmosférica, geohidrologia, transporte em meio biótico e transporte em águas 

superficiais. Populações-alvo são identificadas pela localização (direção e distância) tanto 

para os indivíduos, quanto para as populações.  

O código GENII foi desnvolvido para estimar as consequências de liberações de 

radionuclídeos para o ambiente. Os tipos de lançamento incluem liberações crônicas e 

agudas para água ou ar (nível do solo ou fontes elevadas). As estimativas podem ainda 

ser realizadas a partir da contaminação no solo ou superfícies.  

As vias de exposição incluem exposição direta através da água (natação, 

canoagem e pesca), solo (superfície e fontes enterradas), ar (nuvem semi-infinita e 

geometria de nuvem finita), inalação e ingestão. Estão incluídos ainda modelos especiais 

para trítio e carbono-14.  

Segundo manual do código computacional do GENII -Versão 2 [25] é dito que este 

utiliza os modelos de dosimetria recomendados pelas publicações ICRP 26, 30,48 e 56 a 

72 [apud 25], sendo os fatores de risco publicados no Federal Guidance Report 

13. Fatores de risco no formato da EPA (Environmental Protection Agency) também estão 

incluídos. Estes modelos de dosimetria e risco são considerados “estado da arte” pela 

comunidade internacional de proteção contra os efeitos das radiações e foram adotados 

pela maioria das organizações que realizam esses estudos.  

A versão 2 do sistema GENII é composta de cinco modelos atmosféricos 

independentes, um modelo para águas superficiais, três modelos para acumulações 

ambientais independentes, um módulo de exposição, e um módulo de dose / risco, cada 

um com um código específico.  

O modelo conceitual é construído pelo usuário com base nas condições do 

problema a ser solucionado. O cenário é simulado na tela, através da escolha de ícones 

para a representação dos principais meios ambientais envolvidos ou atividades a serem 
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modeladas; são utilizadas linhas para ligação entre os ícones que representam o fluxo real 

ou potencial da contaminação no ambiente e nas populações (figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1- Visão da tela do código computacional GENII. 

 

O modelo de transporte de águas superficiais incorpora submodelos simples e 

complexos para rios, lagos e regiões costeiras, além de três tipos de represamentos, 

podendo ser utilizado para simular liberações tanto devido a acidentes, quanto a 

lançamentos de rotina.  

Portanto, o modelo de transporte de águas superficiais considera lançamentos 

agudos e crônicos. Lançamentos agudos resultam de eventos de curta duração que liberam 

radionuclídeos durante um período de algumas horas ou dias. Lançamentos crônicos são 

lançamentos contínuos e constantes por períodos de semanas a anos. 

O módulo de águas superficiais fornece as concentrações de radionuclídeos em rios 

ou lagos levando em conta as seguintes premissas: 

 

• Velocidade constante rio abaixo ou ao longo da costa; 

• Canal do rio em linha reta; 

• Coeficiente de dispersão lateral constante; 

• Descarga de efluentes contínua; 
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• Largura do rio constante; 

• Profundidade constante; 

• Fluxo constante. 

 

Note que as aplicações de modelos similares aos aqui descritos devem ser em 

porções próximas a zonas costeiras de um lago ou rio, que são retirados da área de 

influência da descarga. A diluição inicial próxima ao ponto de descarga é controlada pelos 

efeitos de turbulência dos jatos. 

 

2.2.1.1 Estimativa da Concentração do Radionuclídeo no Local de Interesse 
 

Para os rios que não tenham efeitos provenientes de marés, o ponto de lançamento 

do efluente é considerado próximo à margem do rio e a localização de interesse é 

considerada como situada a jusante, a uma distância x,y. A concentração do radionuclídeo 

na água (estado estacionário) no local a jusante é dada pela seguinte equação: 

 

                       ��� = ���	

�� �1 + 2 ∑ ���� ��

���������� !"#$% &'( �#)*
 �+ (equação 2.1) 

 

Onde, 

Cwi   é a concentração de radionuclídeo i na água no local w após liberação contínua, ao    

        longo do tempo (Bq.L-1);  

B      largura constante do rio (m);  

Coi   é a concentração inicial de radionuclídeo i no efluente lançado no corpo de água  

       (Bq.L-1);  

d      é a profundidade do rio (m);   

Ey     é o coeficiente de dispersão de turbulência lateral constante (m².s-1);  

Qb    é a taxa de descarga de efluentes para o corpo receptor (m³.s-1);  

u      é velocidade média de fluxo (m.s-1);  

x      é a distância longitudinal (a jusante) entre o ponto de descarga e o local de interesse        

(m); 
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y     é a distância lateral entre o ponto de interesse e o ponto de descarga a partir da margem  

     (m). 

 

Quando a localização de interesse está a jusante do ponto de liberação e a mistura 

lateral está completa, a concentração do radionuclídeo na água pode ser calculada a partir 

do volume de diluição do rio dada por: 

 

 ��� = �,

-,          (equação 2.2) 

 
Onde, 

Qwi   é a taxa de liberação de radionuclídeo i para o corpo de água de superfície (Bq.s-1); 

Vw   é o volume de diluição do corpo d’água receptor representativo do ponto de interesse 

(L.s-1); 

 
O volume de diluição é equivalente à taxa de fluxo do rio. Essa representação é 

disponível para todas as vias de exposição associadas com o uso de água contaminada e 

no GENII-V2 é denominada “Modelo de Diluição de Fluxo” (flow dilution). Assim, o de 

diluição de fluxo é um modelo de mistura e diluição simples. 

Já o modelo crônico é um modelo de transporte análogo ao de pluma gaussiana e 

requer uma melhor descrição das características do rio.  

Os radionuclídeos podem sofrer decaimento e, consequentemente, “filhos” podem 

ser gerados durante o tempo de trânsito entre o ponto de lançamento e o local de interesse. 

As equações 2.3 e 2.4 abaixo consideram o crescimento dos filhos e o decaimento do pai 

durante o trajeto da água: 

 
                              �.�/0*.1 = �.��/0*.1�23�4
567           (equação 2.3) 

 

Onde, 

�.�/0*.1     é a concentração média anual do radionuclídeo i na água no local   de interesse   

                  r (Bq.L-1); 

�.��/0*.1  é a concentração média anual do radionuclídeo i no local de interesse  r,  mas  

                  não corrigida para o decaimento do radionuclídeo durante o trânsito a partir  

                  do ponto de lançamento (Bq.L-1); 
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087           é o tempo de viagem a partir do ponto de liberação para o local r  (a);  

0*.          é o período médio de ocupação em um ano (a); 

9�            é a constante de decaimento para o radionuclídeo i (a-1). 

 

Considerando-se uma secção de interesse no rio, a concentração de radionuclídeos 

na saída desta secção é calculada através da seguinte equação: 

                                    � = :
;� �23<−9>/@AB  (equação 2.4) 

 

Onde, 

>      é o volume efetivo da secção (unidade);  

@A    é o fluxo de saída da secção (unidade);  

C    é a taxa de entrada de radionuclídeo de interesse na secção (unidade);  

9      é a constante de decaimento para o radionuclídeo (ano-1). 

 
Além da desintegração radioativa, um processo que pode ser responsável pela 

diminuição dos níveis de radionuclídeos na coluna d´água é a adsorção destes nos 

sedimentos. Assim, os sedimentos passam a fazer parte dos compartimentos ambientais 

que podem ser responsáveis pela exposição da biota (humana e não humana) à radiação. 

Portanto, a exposição resultante de atividades recreativas envolve a estimativa da 

concentração de radionuclídeos em sedimentos. A deposição inicial de sedimentos é 

estimada a partir de um modelo que relaciona a concentração na água e a concentração 

de sedimentos após um longo período de deposição. A concentração inicial do 

radionuclídeo em sedimentos é estimada através da equação 2.5: 

                                    �D.�<0B = 0�F��  (equação 2.5) 
 

Onde, 

�D.�<0B  é a concentração inicial do radionuclídeo i no sedimento após o   período de 
contaminação no local r (Bq.ano m-2); 

F��        é o tempo médio integrado da concentração de água durante a passagem de 
água contaminada no local r (Bq.L-1)  

0�         é a constante de transferência da água para o sedimento (Lm-².ano). 
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O valor da constante de transferência já foi derivado para diversos radionuclídeos, 

utilizando-se dados obtidos a partir de análise de amostras de água e sedimento do rio 

Columbia entre Richland, Washington, e a foz do rio, e da Baía de Tillamook, Oregon. 

Os dados foram analisados e derivaram um valor de 2,54x104 em unidades de L/m²ano-1. 

A equação acima estima uma contaminação da superfície efetiva para o cálculo das taxas 

de exposição gama de pessoas em posição em pé sobre sedimentos. 

 

2.2.2 CROM 

 

O código computacional CROM foi desenvolvido e é disponibilizado pelo 

CIEMAT-Espanha e o grupo do IRD foi incluído como um daqueles responsáveis pela 

verificação e correção da sua versão beta. Este código está baseado no Safety Report 

Series 19 da Agência Internacional de Energia Atômica (SRS19 – IAEA) intitulado 

Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances 

to the Environment [26]. A figura 2.2 mostra uma visão do monitor do código 

computacional CROM. 

 

Figura 2.2 - Visão da tela do código computacional CROM. 
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 O principal objetivo deste código é fornecer métodos simples para o cálculo de 

doses decorrentes de descargas radioativas para o ambiente, avaliar os limites de descarga 

adequados e permitir a comparação com o critério de dose autorizado, especificado pelo 

órgão regulador. Os modelos utilizados nesse código visam determinar, através de uma 

avaliação simplificada, porém conservativa, a provável magnitude do impacto. As 

abordagens de modelagem são aplicáveis a liberações contínuas ou lançamentos 

prolongados para o ambiente no qual que é razoável supor que o equilíbrio tenha sido 

estabelecido, com respeito à liberação de radionuclídeos. Não deve ser aplicado para 

liberações acidentais. 

A metodologia é baseada na análise de soluções para equações advecção-difusão 

que descrevem o transporte de radionuclídeos em águas superficiais, com condições de 

fluxo uniformes e é aplicada se, e somente se, as seguintes condições forem satisfeitas: 

• a geometria da superfície da água não muda muito com a distância; 

• as características de fluxo não se alteram significativamente com a distância ou 

com o tempo; 

• radionuclídeos em água e sedimentos, sob condições de rotina, podem ser 

considerados como estando em equilíbrio. 

 

Em geral, o transporte de radionuclídeos e seu destino em águas superficiais podem 

ser expressos pela seguinte equação de advecção-difusão em três dimensões: 

 
G�,,6	6

G8 + I G�,,6	6
G + > G�,,6	6

G* + C G�,,6	6
GJ   

 

                         = K G²�,,6	6
G ² + K* G²�,,6	6

G*² + KJ G²�,,6	6
GJ² − 9���.8N8 + O         (equação 2.6) 

 

Onde, 

��,8N8      é a concentração total do radionuclídeo na água (Bq.m-3); 

U, V, W   são as velocidades da água em x, y e z, respectivamente (m.s-1); 

S             é a adição ou subtração de radionuclídeo (Bq. m-3. s-1); 

t              é o tempo (s); 

x, y, z        são as direções longitudinal (x), lateral (y) e vertical (z) em coordenadas 
cartesianas (m); 

K , K*, KJ  são os coeficientes de dispersão nas direções x,y e z (m².s-1); 

9�             é a constante de decaimento do radionuclídeo i (s-1). 
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Após a mistura vertical completa, a equação de transporte do radionuclídeo é 

reduzida a partir da equação tridimensional (2.6) para a seguinte equação bidimensionais 

de advecção-difusão com decaimento, mas sem a subtração e adição de outro 

radionuclídeo. 

 

                            U QRS.TUT
QV = εV Q²RS.TUT

QV² +εX Q²RS.TUT
QX² − λZC\.]^]          (equação 2.7) 

 

Assumindo que o campo de fluxo é infinitamente largo e que a superfície receptora 

do corpo d’água não contém incialmente os radionuclídeos, tem-se: 

 

                      ��,8N8<2, _B = �
`)abcdc� �23 � ed

`cd − 4
 
e � × gh i e

`cd j2² + cd
c� <_ − _hB²k         

 
(equação 2.8) 

Onde, 

Q           é a taxa de liberação de radionuclídeos (B.qs-1); 

_h          é a distância lateral do ponto de libertação de radionuclídeos medida a  partir da 
margem do rio (m);gh [ ]      é a função de Bessel modificada de ordem 0.  

 

I = �
a     onde l  é a largura do rio (m). 

 

A concentração de radionuclídeos dissolvidos nas águas superficiais (Bq.m-3) pode 

ser obtida por:   

��,D = �,,6	6
%mh,hh%n�op    (equação 2.9) 

Onde, 

��,D      é a concentração do radionuclídeo dissolvido na água (B.qm-3); 

Kd         é o coeficiente de distribuição que expressa a troca de radionuclídeos entre a  

            fase dissolvida e a sorção no sedimentos (m3.kg-1); 

Ss         é a concentração de sedimento em suspensão (kg.m-3 ou g.L-1). 

 

Note-se que o 0,001 no denominador da equação 2.9 é a unidade de conversão de 

Kd de L/ kg para m3/kg. No código é recomendado que os cálculos para as avaliações das 
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doses para água potável, peixe e moluscos sejam baseados na concentração total de 

radionuclídeo na água, somando-se dissolvida e adsorvida no material em suspensão.  

O código computacional CROM considera que o sedimento de fundo é formado a 

partir da sedimentação do sedimento em suspensão. Afirma, ainda, que os dados de 

campo sugerem que nos sedimentos de fundo o valor de Kd é menor do que no material 

em suspensão [26]. Aparentemente, isto decorre do fato das partículas serem mais grossas 

no sedimento de fundo do que no material em suspensão. O valor de Kd é, portanto, 

considerado como sendo um décimo do valor de Kd do material em suspensão. Além 

disto, o modelo leva em consideração o decaimento radioativo que ocorrerá durante a 

acumulação do radionuclídeo no sedimento de fundo. Assim, a concentração no 

sedimento é calculada por: 

 

�D,A = <h,%B<h,hh%Bn��,,6	6
%mh,hh%n�op q %�rst
uv

4
5v = 0,1�D,�q %�rst
uv
4
5v   (equação 2.10) 

 

Onde, 

 �D,A       é a concentração nos sedimentos (Bq kg-1); 

0r           é o tempo de acumulação efetiva (s). 

 

Para a estimativa das concentrações do radionuclídeo no ambiente esse código 

computacional, assim como o GENII, leva em conta que radionuclídeos podem ser 

adsorvidos em sedimentos suspensos na coluna d’água, reduzindo assim a concentração 

dos mesmos dissolvidos neste líquido. Radionuclídeos adsorvidos em sedimentos em 

suspensão podem ainda migrar correnteza abaixo, depositar no fundo do rio e, em 

seguida, ser novamente ressuspensos a partir do fundo, sendo depositados nas praias. Ao 

longo de um período de tempo, a remobilização de radionuclídeos associados com 

sedimentos depositados podem se tornar uma fonte adicional de exposição para membros 

de grupos populacionais críticos pela permanência destes nas praias.  

 

2.2.3 PC-CREAM 

 

O código computacional PC-CREAM 08 foi desenvolvido pela Health Protection 

Agency (HPA), com a permissão da European Commission (EC), e é uma versão 

atualizada do código PC-CREAM 98. Embora tenha sido desenvolvido principalmente 
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para aplicação na Europa Ocidental, foi adotada uma abordagem generalizada que 

permite que modelos e métodos sejam adequados para utilização mais ampla. Os modelos 

adotados na metodologia são aqueles considerados adequados para lançamentos de rotina, 

ou seja, lançamentos considerados como contínuos e constantes[27]. 

Os modelos preveem a transferência de radionuclídeos no ambiente, os caminhos 

pelos quais as pessoas podem ser expostas à radiação e as doses de radiação recebidas. 

As consequências radiológicas de liberações de rotina de radionuclídeos são 

determinadas usando a estrutura recomendada pela Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP). Uma visualização da tela do código PC-CREAM é mostrada na 

figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Visão da tela do código computacional PC-CREAM. 

 

2.2.3.1 Abordagem Utilizada no PC-CREAM 
 

A concentração do radionuclídeo na água não tratada, <Bq.m-3), no código PC-

CREAM é calculada por: 

��� = �w� + �DDxy  (equação 2.11) 
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Onde a concentração de atividade de soluto Cfw (unidade) também conhecida como 

a concentração dissolvida do radionuclídeo é dada por: 

�w� = ��,
%mn�z  (equação 2.12) 

 

A concentração de atividade dos sedimentos em suspensão Cssl (Bq t-1) é dada por: 

�DDx = ��,n�
%mn�z  (equação 2.13) 

Onde, 

Kd               é o coeficiente  de distribuição de água-sedimento apropriado (m3. t-1);  

α            é a carga de sedimentos em suspensão (t.m-3) 

 

2.2.3.2 Diluição Simples 
 

Modelos de diluição simples consideram que o efluente é diluído pelo volume total 

do rio assim que é liberado. O sistema fluvial não é dividido em compartimentos. Tais 

modelos são aplicáveis aos radionuclídeos que não interagem fortemente com os 

sedimentos. O código PC- CREAM 08 inclui três tipos de modelos: um de diluição 

simples e dois modelos estendidos (um com mistura completa e outro sem mistura 

completa).  

 

a) Modelo de triagem simples (Screening) 

 

Uma estimativa da concentração da atividade de radionuclídeos na água do rio 

durante o período de interesse pode ser feita da seguinte forma: 

 

��� = �
{ (equação 2.14)  

Onde, 

Cuw      é a concentração total de radionuclídeos na água considerando diluição              

            instantânea (Bq. m-3); 

Q         é a taxa anual de descarga do radionuclídeo (Bq. s-1);  

F         é a vazão volumétrica do rio na foz (m3. s-1). 
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Os pressupostos inerentes à utilização desse modelo são: 

• A taxa de descarga durante o período de interesse é constante; 

• A vazão do rio durante o período de interesse é constante; 

• Não há diluição da atividade no efluente em si; 

• O efluente radioativo é diluído instantaneamente e completamente no fluxo 

total do rio; 

• O decaimento radioativo é ignorado. 

 

Um grande problema com esta abordagem é que as interações de sedimentos não 

são modeladas explicitamente e também  se presume que as concentrações de atividade 

nos sedimentos fluviais são as mesmas que nos sedimentos em suspensão (equação 2.13). 

O modelo é mais aplicável para radionuclídeos que não interagem fortemente com 

sedimentos ou para distâncias imediatamente a jusante do ponto de descarga.  

 

b) Modelo de triagem estendido 
 

Este é considerado uma extensão do modelo de diluição simples que incorpora 

adicionalmente termos para a diluição do fluxo do rio, decaimento radioativo e tempos 

de trânsito a jusante. Este modelo é mais apropriado para radionuclídeos de meia-vida 

curta (menos de 1 ano). 

Os pressupostos inerentes a esta abordagem são: 

• A taxa de descarga durante o período de interesse é contínua e constante; 

• A taxa de vazão do rio durante o período de interesse é constante; 

• A diluição do efluente na água do rio é contabilizada utilizando um fator de 

diluição (a diluição de 1 m3 de efluentes em 1.000 m3 de água é representada por 

um fator de diluição de 1.000); 

• As concentrações de atividade na água em um ponto a jusante são função do 

grau de diluição, do tempo de trânsito e do decaimento radioativo. 

 

Dois tipos de modelos de triagem estendidos estão incluídos no código PC- 

CREAM 08: com mistura completa e incompleta  

 

i. Mistura Completa 
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Se a mistura completa é considerada, a concentração de atividade na água do rio é 

dada por: 

��� = �
{ ��48 (equação 2.15) 

 

Onde, 

λ         é a constante de decaimento (s- 1 ou ano-1); 

t          é o tempo de passagem no ponto, (s ou ano). 

 

O tempo de trânsito, em segundos, pode ser calculado utilizando a seguinte 

equação: 

| = }
~, (equação 2.16) 

 

Onde,  

xi    é a distância a jusante do ponto (m) ; 

vw    é a velocidade da água (m.s-1).  

 

A velocidade da água do rio está relacionada com a taxa de fluxo volumétrico do 

rio F (m3. s -1) por meio da seguinte equação: 

�� = {
��  (equação 2.17) 

Onde, 

w      é a largura do rio (m);  

d       é a profundidade do rio (m). 

 

Usando a concentração de atividade em água não filtrada dada pela equação 2.15, 

é possível estimar concentrações de atividade em solução através da equação 2.12 e 

associar com o sedimento em suspensão utilizando a equação 2.13. 

 

 
ii.  Mistura Incompleta 

 
Para a mistura incompleta a concentração do radionuclídeo na água do rio é dada 

por: 
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��� = �
�a ��48 (equação 2.18) 

 

Onde, 

E    é a taxa de fluxo do efluente (m3.s-1); 

D    é o fator de diluição (adimensional), que representa o grau de diluição do efluente  

       na água do rio. 

 

Usando a concentração de atividade em água não filtrada (equação 2.18), é possível 

estimar as concentrações de atividade em ambas as soluções (equação 2.12) e associar 

com o sedimento em suspensão (equação 2.13). 

Quando se assume a mistura incompleta é importante verificar se o fator de diluição 

escolhido é compatível com a mistura incompleta. Se o produto da taxa de fluxo do 

efluente E e o fator de diluição D for maior ou igual ao fluxo do rio F, então a equação 

2.15 para mistura completa deve ser usada. 

 

2.2.4 ERICA TOOL 

 

O programa ERICA tool é um sistema que avalia o risco radiológico para as biotas 

terrestres e aquáticas, de água doce e marinha. Essa ferramenta incorpora muitos 

parâmetros com valores padrões como: relações de bioacumulação, coeficientes de 

distribuição, porcentagem de peso seco de solo ou sedimento, os coeficientes de 

conversão de dose, fatores de ponderação da radiação e fatores de ocupação. Estes 

parâmetros podem ser trocados, se dados do local estiverem disponíveis. O banco de 

dados do ERICA para organismos de referência é derivado da revisão da literatura e 

consideram valores para os organismos de referência similares e/ou elementos 

biogeoquimicamente semelhantes. Com base nas relações de bioconcentração (a relação 

entre a concentração no organismo e a concentração no ambiente), as concentrações em 

organismos são estimadas. Então, o modelo dosimétrico utiliza os coeficientes de 

conversão de dose para estimar a dose para biota aquática e terrestre. O programa ERICA 

é considerado o modelo mais completo para cálculo de dose na biota e vem sendo 

intensivamente utilizado para esta finalidade (está disponível gratuitamente a partir do 

site: http://www.erica-tool.com)[28]. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Estimativa da Dose 

 

A estimativa de dose efetiva por exposição direta devido à imersão na água é obtida 

por: 

                                    F��,� = ��,8N8���w          (equação 3.1) 
 

Onde, 

F��,�   é a dose efetiva anual devido à radiação gama (Sv.a-1);  

��      é o coeficiente de dose para exposição à radiação gama devido a imersão 

           (Sv.a-1 por Bq.m-³); 

�w      é a fração do ano que um hipotético indivíduo é exposto a imersão na água. 

 

A estimativa da dose devido à ingestão de pescado é dada pela equação: 

                                       F�#�,� = ��,������#�          (equação 3.2) 
 

Onde, 

F�#�,�    é a dose efetiva anual devido ao consumo do radionuclídeo p no alimento  

             (Sv.a-1); 

��,�        é a concentração do radionuclídeo i no alimento p (Bq.kg-1); 

��         é a taxa de consumo do alimento p (kg.a-1); 

���#�    é o coeficiente de dose por ingestão do radionuclídeo i (Sv.Bq-1). 

 

E tem-se: 

                               ��,� = �,,p�
%hhh           (equação 3.3) 

 
Onde, 

��,D       é a concentração do radionuclídeo i dissolvida na água (Bq.m-3); 

l�          é o fator de bioacumulação (L.kg-1); 

1000     é o fator de conversão de m³ para L. 
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3.2 Estimativa das Quantidades de Radiofármacos Liberadas para o Ambiente 

 

Uma avaliação das quantidades de radiofármacos liberadas nos efluentes dos 

hospitais e clínicas que operam com esses radionuclídeos foi realizada considerando-se 

que toda a atividade autorizada pela CNEN é usada pelos serviços de medicina nuclear 

(SMN).  

Para o cálculo das quantidades liberadas por SMN foi considerado que: i) os 

pacientes que recebem as doses diagnósticas de 99mTc esperam algumas horas para a 

biodistribuição do radiofármaco no corpo e, antes de sua entrada na sala de exames, 

esvaziam a bexiga; e que ii) tanto para os pacientes de diagnóstico, quanto para os de 

terapia com 131I, devido à biodistribuição e meia-vida efetiva, 80% dos radiofármacos 

administrados a esses pacientes sejam excretados nas primeiras 24h de internação. Assim, 

cerca de 80% da atividade administrada ao paciente é excretada ainda no SMN, o que 

possibilita aplicar essa porcentagem ao valor autorizado para o consumo dos hospitais 

para a obtenção dos valores máximos a serem encaminhados para a rede de esgoto. No 

total, 12 SMN dos 27 autorizados a atuar na cidade do Rio de Janeiro encaminham seus 

esgotos para tratamento na Estação Alegria. O valor total máximo para consumo 

autorizado pela CNEN nos 12 SMN, cujos esgotos seguem para a Estação de Tratamento 

em estudo, é de 1,74x1014 Bq/ano de 99mTc e de 8,90x1012 Bq/ano de 131I.  

Para a estimativa da quantidade liberada pela Estação Alegria, foi considerado que 

a quantidade total de radionuclídeos recebida pela estação proveniente dos SMN é de 

80% da atividades administradas aos pacientes, totalizando um valor de 1,39x1014 Bq/ano 

de 99mTc e 7,12x1012 Bq/ano de 131I. Para a estimativa de entrada do radionuclídeo 99Tc 

foi utilizada a equação [29]: 

<�wB8 = 9w�w =  4�<��B�
4��4�  /��4�8 − ��4�81 (equação 3.4) 

 
A equação 3.4 fornece a atividade do nuclídeo filho f no tempo t como um resultado 

do crescimento a partir do nuclídeo pai p e também devido ao decaimento do próprio 

filho. Com isso a atividade de entrada do 99Tc é de 4,50x105 Bq/ano. 
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3.3 Estação de Tratamento 

 

A Estação de Tratamento Alegria utilizada como estudo de caso foi reinaugurada 

em Janeiro de 2009. Atualmente está preparada para tratar 2500 L/s dos 5000 L/s 

previstos para a capacidade total da estação. Os efluentes encaminhados para tratamento 

são coletados em quatro sub-bacias: Centro, Mangue e Catumbi; Alegria; Faria-Timbó e 

São Cristóvão. A figura 3.1 mostra a estação de tratamento e seus compartimentos.  

 

 

Figura 3.1: Estação de tratamento Alegria e seus compartimentos. 

. 

 

A figura 3.2 mostra a estação de tratamento, os pontos de amostragem do afluente, 

efluente e lodo,), além da localização dos cenários de exposição utilizados nas 

simulações: efluente/ponto de descarga e comunidade.  
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Figura 3.2:  Localização da entrada dos efluentes na Estação Alegria, do local de 

lançamento no Canal do Cunha, do lodo residual do tratamento e da comunidade mais 

próxima. 

 

O esquema simplificado do tratamento de esgoto realizado na Estação Alegria é 

mostrado na figura 3.3. 
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Figura 3.3: Fluxograma do Caminho dos Radionuclídeos desde os Serviços de Medicina 

Nuclear até a liberação final na Estação de Tratamento Alegria 
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3.4 Cenários de Exposição 

 

Para esta avaliação foi considerada uma abordagem conservativa, na qual a 

quantidade dos radionuclídeos recebida pela estação é totalmente liberada pelo seu 

efluente, portanto não foram consideradas perdas de radionuclídeos em decorrência do 

tratamento do esgoto.  

Numa visita à estação foi verificado que trabalhadores dos arredores costumam se 

banhar próximo a descarga dos efluentes da Estação. Além disto, uma pequena 

comunidade de pescadores está situada a 1.200 m do lado oposto da descarga 

(comunidade da figura 2.5). Assim, tendo em vista os costumes do local, dois cenários de 

exposição foram considerados neste trabalho: 

• Banho de pessoas durante 2 h/dia nas cercanias do local da descarga do 

efluente, durante 220 dias/ano (cenário I);  

• Comunidade morando a 1.200 metros do local, que toma banho 2 h/dia nas 

águas do rio, durante 365 dias/ano totalizando 730 h/ano e consome 18,5 

kg/ano [30] de pescado do local (cenário II). 

 

3.5 Parâmetros Utilizados nos Códigos Computacionais  

 

Sempre que possível foram utilizados parâmetros do local, tais como: vazão de 

descarga da estação de tratamento, largura do rio, fluxo da água e profundidade do canal, 

taxa de consumo de pescado e índice pluviométrico da cidade do Rio de Janeiro [30].  

Sempre que possível, o mesmo valor de parâmetro foi usado nos três  códigos, tais 

como: fator de dose interna e externa, coeficiente de distribuição sedimento-água e fator 

de bioacumulação. A tabela 3.1 mostra os valores dos principais parâmetros utilizados. 
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Tabela 3.1- Valores dos principais parâmetros utilizados nas simulações. 

Coeficiente  de Dose por Ingestão (131I) 2,20x10-8 Sv/Bq [26] 

Coeficiente de Dose por Ingestão (99Tc) 6,40x10-10 Sv/Bq [26] 

Ip - Índice pluviométrico 1086 mm/a [31] 

Fator de Bioacumulação - peixe (99Tc)  20 L/kg [26] 

Fator de Bioacumulação - peixe (131I) 40 L/kg [25] 

Kd (131I) 15 ml/g [25] 

Kd (99Tc) 2 ml/g [25] 

TD-Taxa de decaimento (131I) 9,97x10-7 s-1 [26] 

TD-Taxa de decaimento (99Tc) 1,03x10-13 s-1 [26] 

Tempo entre a pesca e o consumo (dias) 0 [26] 

Taxa de consumo de pescado 18,5 kg/a [30] 

 

 

  

Parâmetros Valores Referência  

Velocidade Média do Rio 1 m/s [24] 

Distância ao Grupo Crítico 1200 m [32] 

Largura do Rio 127 m [20] 

Profundidade Média do Rio 4,5 m  [33] 

Carga de Material em Suspensão 0,05kg³/m ou 0,05x10-5 t/m³ [26] 

Descarga da Cedae 2,5 m³/s [34] 

Fluxo do Canal do Cunha 8,9 m³/s [24] 

Coeficiente de Dispersão na direção y   0,27 m²/s [26] 

Coeficiente de Dispersão na direção z   0,03015 m²/s [26] 

Coeficiente de Dose por Imersão (131I) 1,16x10-9 Sv.m³/ano.Bq [26] 

Coeficiente de Dose por Imersão (99Tc) 9,91x10-14 Sv.m³/ano.Bq [26] 
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3.6 Espectrometria Gama 

 

Duas coletas de amostras foram realizadas na Estação de tratamento, sendo uma 

no mês de maio de 2013 e a outra no mês de junho de 2013. 

Nessas amostragens foram coletados o afluente, o efluente e o lodo da estação. As 

amostras foram imediatamente encaminhadas ao laboratório da Divisão de Radioproteção 

DIRAD/IRD, onde foram transferidas para recipientes adequados para análise por 

espectrometria gama.   

Para a análise de 131I e 99mTc  por espectrometria gama, foi utilizado um sistema de 

detecção que consiste de um detector de germânio hiperpuro (HPGe), com eficiência 

relativa de 20%, com blindagem de chumbo e cobre (Canberra Inc, USA) e eletrônica 

associada (fonte de alta tensão, pré-amplificador, amplificador, conversor analógico-

digital, analisador multicanal), calibrado em energia através de uma fonte de 152Eu e em 

eficiência através de um coquetel contendo 109Cd, 57Co, 137Cs, 60Co, 241Am e 210Pb, 

preparado pelo Laboratório Nacional de Metrologia de Radiações Ionizantes 

(LNMRI/CNEN). O volume da solução padrão foi  de acordo com o recipiente para 

contagem escolhido: pote de 300 ml que é a capacidade máxima do recipiente de 

polietileno utilizado para estas determinações; litro: 1.000 ml e Marinelli- 3.500 ml. 

As amostras foram contadas em dois tempos distintos: um de 3.600 s para 

determinação de 99mTc, seguido por um tempo maior. Nas amostras de maio o tempo de 

contagem foi aumentado para 60.000s e nas amostras de junho para 220.000s, com a 

intenção de alcançar um menor limite de detecção e com isto determinar 131I em menores 

níveis. 

O tempo de contagem da radiação de fundo (background) foi de 230.000 segundos.  

Os espectros foram obtidos, armazenados e analisados através do software Genie-

2000 (Canberra Inc. USA). Foram determinadas as concentrações de atividade de 99mTc 

pela energia. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estimativa da atividade total e concentração anual recebida pela Estação 

Alegria 

 

Pela abordagem descrita no tópico 3.2 foram estimados os valores de atividade 

total de radionuclídeos recebidos anualmente na Estação Alegria, bem como as 

concentrações de entrada dos radionuclídeos na estação. Estes valores são reportados na 

tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1: Valores estimados da quantidade anual e da concentração de radionuclídeos 

que entram na estação de tratamento.  

 

Atividade de 131I (Bq/a) 7,12x1012 

Atividade de 99mTc (Bq/a) 1,39x1014 

Atividade de 99Tc (Bq/a) 4,50x105 

Quantidade que a Estação trata por ano (L/a)  7,88x1010 

Concentração Estimada 131I (Bq/L) 90 

Concentração Estimada 99mTc (Bq/L) 1763 

Concentração Estimada 99mTc (Bq/L) 5,71x10-6 
 

4.1.1 Comparação entre os Parâmetros Usados e Vias de Exposição Consideradas pelos 

Diferentes Modelos  

 

Antes das simulações foi realizado um estudo comparativo entre os referidos 

códigos com o objetivo de verificar as diferenças conceituais entre eles através dos 

parâmetros utilizados e as possíveis vias consideradas por cada um. As tabelas 4.2 e 4.3 

abaixo sumarizam as principais diferenças entre os modelos relacionadas ao uso dos 

parâmetros e às vias de exposição o consideradas. 
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Tabela 4.2 - Comparação de parâmetros usados pelos diferentes modelos para cálculo de 

concentração na água e da dose.  

 

Parâmetros 

GENII 

CROM 

PCCREAM 

Flow 
Dilution 

Chronic 
River 

Estendido 
Estendido 

Com Mistura 
Completa 

Screening 
Simples 

Velocidade Média 
do Rio 

Não Sim Sim Não Não Não 

Distância ao 
Grupo Crítico 

Não Sim Sim Sim Sim Não 

Largura do Rio Não Sim Sim Sim Sim Não 

Profundidade 
Média do Rio 

Não Sim Sim Sim Sim Não 

Carga de Material 
em Suspensão 

Não Não Sim Sim Sim Sim 

Descarga da Cedae Sim Sim Sim Sim Não Não 

Fluxo do Canal do 
Cunha 

Sim Não Sim Sim Não Sim 

Coeficiente de 
Dispersão na 

direção y   
NI NI Sim Não Não Não 

Coeficiente de 
Dispersão na 

direção z   
NI NI Sim Não Não Não 

Coeficiente de 
Dose por Imersão 

(131I) 
Sim Sim Sim Não Não Não 

Coeficiente de 
Dose por Imersão 

(99Tc) 
Sim Sim Sim Não Não Não 

Coeficiente de 
Dose por Ingestão 

(131I) 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Coeficiente de 
Dose por Ingestão 

(99Tc) 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

*NI – Não Informado   
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Tabela 4.2 (Continuação) - Comparação de parâmetros usados pelos diferentes modelos 

para cálculo de concentração na água e da dose.  

Parâmetros 

GENII 

CROM 

PCCREAM 

Flow 
Dilution 

Chronic 
River 

 
Estendido 

 
Estendido  

Com Mistura 
Completa 

Screening 
Simples 

TD-Taxa de 
decaimento 

(131I) 
NI NI Sim Sim Sim Sim 

TD-Taxa de 
decaimento 

(99Tc) 
NI NI Sim Sim Sim Sim 

Ip-Índice 
pluviométrico 

NI Sim Não Não Não Não 

FB-Fator de 
Bioacumulaçã
o para o peixe 

(99Tc) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

FB -Fator de 
Bioacumulaçã
o para o peixe 

(131I) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Kd-Coeficiente 
de Distribuição  

(131I) 
NI NI Sim Sim Sim Sim 

Kd- 
Coeficiente de 
distribuição 

(99Tc) 

NI NI Sim Sim Sim Sim 

Taxa de 
consumo de 

pescado 
Não Sim Sim Sim Sim Sim 

*NI – Não Informado 
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Tabela 4.3. Vias de Exposição consideradas pelos diferentes códigos no cenário 

comunidade (Cenário II).  

Vias de 
Exposição  

GENII 

CROM 

PCCREAM 

Flow 
Dilution 

Chronic 
River 

Estendido 
Estendido Com 

Mistura 
Completa 

Screening 
Simples 

Imersão em 
água 

Sim Sim Sim Não Não Não 

Ingestão de 
pescado 

Sim Sim Sim Sim Não Não 

Inalação Sim Sim Não Sim Sim Sim 

*NI – Não Informado 

 

4.1.1.1 Resultados para Cenário I – Ponto de Descarga 
 

Para este cenário não é aconselhável a utilização de nenhum dos códigos, pois a 

distância entre os indivíduos e ponto de descarga é muito pequena, as misturas estão muito 

incompletas e os códigos tem dificuldades de realizar esta simulação. Deste modo, pode-

se considerar: a concentração de entrada-saída dos radionuclídeos apresentadas na tabela 

4.1; o fator de ocupação de 0,05 calculado a partir do cenário descrito no item 3.4 da 

metodologia; os coeficientes de dose para imersão para cada radionuclídeos apresentados 

na tabela 3.1 e a equação 3.1, as doses anuais devido ao banho no ponto de descarga são 

estimadas como 7,47x10-6 mSv para 131I e 2,87x10-14 mSv para 99Tc.  

 

4.1.1.2 Resultados Cenário II – Comunidade a 1200 m do Ponto de Descarga 
 

Os valores das concentrações no cenário II são apresentados na tabela 4.4 para 131I 

e na tabela 4.5 para99Tc.  
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Tabela 4.4 – Concentrações simuladas para 131I no cenário de exposição II.  

 

*NR: Não Reportado 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIO II 

131I 

Códigos  

Computacionais 

Concentração na 
Água  

(Bq/L) 

Concentração no 
Sedimento de Fundo  

(Bq/kg) 

Concentração no 
Peixe  

(Bq/kg) 

GENII-Chronic 
River 1,44 NR 53 

CROM 25,3 1,21 1012 

PC-CREAM –
Estendido 84 1250 3340 

PC-CREAM- 
Estendido com 

Mistura Completa 24 352 939 

PC-CREAM- 
Screening Simples 25 380 1010 
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Tabela 4.5 – Concentrações simuladas para 99Tc no cenário de exposição II 

 

CENÁRIO II 

99Tc 

Códigos 

 Computacionais 

Concentração na 
Água  

(Bq/L) 

Concentração no 
Sedimento de Fundo  

(Bq/kg) 

Concentração no 
Peixe  

(Bq/kg) 

GENII-Chronic River 9,93x10-8 NR 1,99x10-6 

CROM 

 

1,57x10-6 

 

3,14x10-7 

 

3,15x10-5 

PC-CREAM -Estendido 

 

5,71x10-6 

 

1,14x10-5 

 

1,14x10-4 

PC-CREAM- Estendido 
com Mistura Completa 

 

1,60x10-6 

 

3,21x10-6 

 

3,21x10-5 

PC-CREAM- Screening 
Simples 

 

1,60x10-6 

 

3,21x10-6 

 

3,21x10-5 

. *NR: Não Reportado 

 

As concentrações de 131I e 99Tc na água são compatíveis nos modelos CROM, PC-

CREAM estendido com mistura completa e PC-CREAM screening simples com um valor 

de aproximadamente 25 Bq/L para 131I e 1,60x10-6 Bq/L para 99Tc.   

Os resultados ressaltam que dentre os códigos utilizado, dois modelos se 

destacaram dos demais por resultados completamente diferentes: o menor valor de 

concentração na água código :GENII-Chronic River e o maior valor: PC-CREAM 

estendido.  

O código CROM, que utiliza um modelo análogo ao gaussiano, considera que a 

distância longitudinal para a mistura completa é baseado na suposição de que mistura 

lateral e vertical completa é obtida quando a concentração é no mínimo a metade da 

concentração máxima ao longo das mesmas linhas laterais e verticais. A distância 
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longitudinal necessária para se obter esta mistura completa vertical, Lz (m), é Lz = 7D (D 

é a profundidade do rio).  Considerando a profundidade do Canal do Cunha de 4,5 m, a 

uma distância do ponto de descarga de 31,5 metros, o modelo adotado para o cenário II é 

de mistura completa, e não mais pluma gaussiana. Esta abordagem explica o fato de um 

modelo diferente dos demais, como o CROM ter valores mais próximos, nesse cenário, 

de modelos mais conservadores que consideram a mistura completa. 

O PC-CREAM estendido não utiliza alguns dos parâmetros utilizados pelos 

demais: velocidade média do rio, coeficientes de dispersão nas direções y e z, coeficientes 

de dose por imersão e índice pluviométrico (Tabela 4.2); e de acordo com seu manual, 

ele pode se comportar como mistura completa, em algumas situações, se aproximando 

dos demais códigos utilizados. No cenário estudado, este modelo não está se comportando 

como mistura completa, pois se assim estivesse o resultado seria similar aos demais. Em 

seu manual é dito que quando se considera uma mistura incompleta, é importante verificar 

se o fator de diluição selecionado é compatível com a mistura incompleta. Isto poderia 

dar origem a concentrações de atividade mais baixa do que as esperadas em mistura 

completa, quando a descarga radioativa é dispersada no fluxo total do rio. No entanto, o 

que se observa é que o valor estimado pelo modelo é maior que do que de outros modelos 

de mistura completa. 

O código GENII- Chronic River é um modelo que segundo o seu manual é análogo 

ao de pluma gaussiana, mas não utiliza carga de material em suspensão, fluxo do canal e 

não se tem informação quanto a utilização dos parâmetros coeficientes de dispersão nas 

direções y e z, taxa de decaimento e Kd, tabela 4.2. Além disto, é o único modelo que 

considera o índice pluviométrico e, portanto, a diluição causada no rio pela água de chuva. 

No entanto, a falta de informação sobre os parâmetros utilizados e as considerações feitas 

no código e que resultaram nas baixas concentrações na água, quando comparadas com 

as concentrações estimadas pelos outros códigos, impossibilitam a discussão sobre as 

discrepâncias observadas, centradas no modelo utilizado. 

As concentrações de 131I e 99Tc no sedimento de fundo são compatíveis nos 

modelos PC-CREAM estendido com mistura completa e PC-CREAM screening simples, 

apresentando um valor médio de 366 Bq/kg para o 131I e um valor de 3,21x10-6 Bq/kg 

para o 99Tc. O modelo do código computacional GENII não reporta essa concentração. O 

modelo CROM apresentou o menor valor de concentração no sedimento para os dois 

radionuclídeos. 
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Com a finalidade de comparar os modelos utilizados nos códigos computacionais 

e investigar as diferenças encontradas foram estimadas as relações utilizadas pelos 

diferentes códigos através das concentrações reportadas no sedimento e na água (Kd) e no 

peixe e na água (fator de bioacumulação). Na tabela 4.6 estão as relações entre as 

concentrações no sedimento e na água e as relações entre concentrações no peixe e na 

água. 

Tabela 4.6 – Relações entre as concentrações no sedimento de fundo e peixe com a 

concentração na água para 131I e 99Tc no cenário de exposição II.  

CENÁRIO II 

Códigos 
Computacionais 

131I 99Tc 

Relação 
Csedimento/Cágua 

(L/kg) 

Relação 
Cpeixe/Cágua 

(L/kg) 

Relação 
Csedimento/Cágua 

(L/kg) 

Relação 
Cpeixe/Cágua 

(L/kg) 

GENII-Chronic River NR 36,8 NR 19,9 

CROM 0,05 40,0 0,2 20,0 

PC-CREAM -Estendido 14,9 39,8 2,0 19,9 

PC-CREAM- Estendido 
com Mistura Completa 

14,7 39,1 2,0 20,1 

PC-CREAM- Screening 
Simples 

15,2 40,4 2,0 20,1 

*NR: Não Reportado 

 

Observa-se na tabela 4.6 que discrepâncias de valores são encontradas apenas no 

modelo CROM para o valor de Kd, para ambos radionuclídeos. Os valores são diferentes 
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dos valores de Kd que foram introduzidos para as simulações no modelo e que estão 

listados na tabela 3.1. Os demais códigos computacionais reproduzem o valor do 

parâmetro adotado.  

As diferenças entre o Kd para 131I e 99Tc adotado pelo CROM justificam as menores 

concentrações de 131I e 99Tc estimadas para o sedimento por este código quando 

comparado aos demais. A concentração de 131I é de 2 a 3 ordens de magnitude menor, 

assim como o valor de Kd; e a concentração de 99Tc no sedimento é dez vezes inferior, 

assim como o Kd. Tal fato pode ser explicado porque o código CROM utiliza valores de 

Kd para sedimentos de fundo 10 vezes menor do que no material em suspensão. Este 

modelo considera o decaimento radioativo que ocorrerá durante a acumulação do 

radionuclídeo no sedimento de fundo (equação 2.10), ao contrário dos demais.  

As concentrações de 131I e 99Tc  no peixe são compatíveis nos modelos CROM, PC-

CREAM estendido com mistura completa e PC-CREAM screening simples, com um 

valor médio de 987 Bq/kg para o 131I  e 3,19x10-5 Bq/kg para o  99Tc. No modelo GENII 

– Chronic River, devido à baixa concentração na água, foi obtida uma baixa concentração 

no peixe. A verificação do modelo, no entanto, mostra que o valor do fator de 

bioacumulação foi corretamente utilizado pelo programa, como se pode verificar através 

da comparação entre os valores de parâmetros utilizados na tabela 3.1 e os valores para 

validação desse compartimento dos modelos na tabela 4.6. Os valores das concentrações 

nos peixes refletem diretamente a concentração na água, visto que em todos os modelos 

foi permitida a utilização do mesmo valor de fator de bioacumulação. 

 

4.1.2 Doses – Comunidade a 1200m do Ponto de Descarga 

 

As tabelas 4.7 e 4.8 apresentam as doses simuladas para os radionuclídeo 131I e 
99Tc no cenário de exposição II, respectivamente. 
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Tabela 4.7 – Doses simuladas para o radionuclídeo 131I no cenário de exposição II.  

CENÁRIO II 

131I 

Códigos 
Computacionais 

Dose Externa -
Natação (mSv/a) 

Dose por Ingestão de 
Peixe (mSv/a) 

Dose Total (mSv/a) 

GENII-Chronic 
River 

3,36x10-3 4,50x10-1 4,50x10-1 

CROM 2,42x10-3 4,12x10-1 4,12x10-1 

PC-CREAM –
Estendido 

NR 1,36 1,36 

PC-CREAM- 
Estendido com 

Mistura Completa 
NR 3,82x10-1 3,82x10-1 

PC-CREAM- 
Screening Simples 

NR 4,00x10-1 4,00x10-1 

*NR: Não Reportado 
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Tabela 4.8 – Doses simuladas para o radionuclídeo 99Tc no cenário de exposição II.  

 

*NR: Não Reportado 

 

Para imersão em água, os modelos GENII – Chronic River e CROM apresentam 

valores de 3,36x10-3 mSv/a e 2,42x10-3 mSv/a para 131I e 7,72x10-13 mSv/a e 2,38x10-15 

mSv/a para 99Tc. O código PC- CREAM não reporta dose para imersão em água. 

Para doses por ingestão de peixe, os modelos GENII – Chronic River, CROM, PC-

CREAM- Estendido com Mistura Completa e PC-CREAM- Screening Simples 

apresentaram valores de 4,50x10-1 mSv/a, 4,12x10-1 mSv/a, 3,82x10-1 mSv/a e 4,00x10-1 

mSv/a para 131I; apresentaram ainda valores de 3,71x10-10 mSv/a, 5,03x10-10 mSv/a, 

CENÁRIO II 

99Tc 

Códigos 
Computacionais 

Dose Externa -Natação 
(mSv/a) 

Dose por Ingestão de 
Peixe (mSv/a) 

Dose Total 
(mSv/a) 

GENII-Chronic 
River 

7,72x10-13 3,71x10-10 3,71x10-10 

CROM 2,38x10-15 5,03x10-10 5,03x10-10 

PC-CREAM –
Estendido 

NR 1,35x10-09 1,35x10-09 

PC-CREAM- 
Estendido com 

Mistura Completa 
NR 3,80x10-10 3,80x10-10 

PC-CREAM- 
Screening Simples 

NR 3,80x10-10 3,80x10-10 
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3,80x10-10 mSv/a e 3,80x10-10 mSv/a para 99Tc, respectivamente. O PC-CREAM- 

Estendido apresentou valores de 1,36 mSv/a para 131I e 1,35x10-9 mSv/a para 99Tc.  

A tabela 4.9 mostra a relação entre as doses externas por imersão e a concentração 

na água (considerando o fator de ocupação de 0,08) e a relação entre doses por ingestão 

e a concentração no peixe (considerando a taxa de consumo de 18,5 kg/a) para 131I e 99Tc. 

 

Tabela 4.9 – Relação entre as doses externas por imersão e concentração na água e relação 

entre doses por ingestão e concentração no peixe para 131I e 99Tc no cenário de exposição 

II.  

CENÁRIO II 

Códigos 
Computacionais 

131I 99Tc 

Fator de 
Coeficiente 

Imersão 
Estimado 

Fator de 
Coeficiente 

Ingestão 
Estimado 

Fator de 
Coeficiente 

Imersão 
Estimado 

Fator de 
Coeficiente 

Ingestão 
Estimado 

GENII-Chronic 
River 

2,92x10-8 4,59x10-7 9,71x10-11 1,00x10-8 

CROM 1,20x10-9 2,20x10-8 1,89x10-14 8,63x10-10 

PC-CREAM -
Estendido 

NR 2,20x10-8 NR 6,40x10-10 

PC-CREAM- 
Estendido com 

Mistura Completa 
NR 2,20x10-8 NR 6,39x10-10 

PC-CREAM- 
Screening Simples 

NR 2,14x10-8 NR 6,39x10-10 

*NR: Não Reportado 

Considerando que os valores dos coeficientes de dose tanto para imersão quanto 

para ingestão de peixe são os mesmos em todos os modelos e que o valor da taxa de 

consumo de pescado 18,5 kg/a conforme a tabela 3.1. 
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Considerando: que o valor do fator de ocupação para imersão de uma população 

que fica exposta 365 dias por ano durante 2 horas (1 vez por dia) é de 0,08; que a relação 

entre valores das doses por concentração por imersão e o fator de ocupação para imersão 

deva retornar como resultado o valor do coeficiente de conversão de dose utilizado. 

Nos modelos GENII – Chronic River, os valores para imersão obtidos foram 

2,92x10-8 Sv m³/ a Bq para 131I e 9,71x10-11 Sv/Bq para 99Tc. Ao se comparar os valores 

dos coeficientes na tabela 3.1 (1,16x10-9 Sv m³/ a Bq para 131I e 9,91x10-14 Sv/Bq 

para99Tc), é possível observar que os valores variam em uma ordem de grandeza para o 
131I e três ordens para o 99Tc.  O código CROM apresentou um valor de 1,20x10-9 Sv m³/ 

a Bq para o 131I (a relação entre o valor do coeficiente e este dado é de 1,00) e 1,89x10-14 

Sv m³/ a Bq para o 99Tc (que resulta uma relação de 0,20 entre o valor calculado e o valor 

padrão). Os modelos PC-CREAM não reportam valores para imersão. 

Deste modo podemos observar que o código GENII, aparentemente, apresenta 

problemas relacionados ao cálculo da dose devido à imersão em água. Enquanto que se 

considerando todos os cálculos envolvidos e aproximações numéricas, o código CROM 

apresenta valor bastante próximo ao valor padrão.  

Para os valores com relação à ingestão de peixe se tem:  Código GENII – Chronic 

River, 4,59x10-7 Sv/Bq para 131I e 1,00x10-8 Sv/Bq para o 99Tc, respectivamente; o código 

CROM apresentou um valor de 2,20x10-8 Sv/Bq para o 131I e 8,63x10-10 Sv/Bq para o 
99Tc; o modelo PC-CREAM estendido, estendido com mistura completa e screening 

simples -  2,20x10-8 Sv/Bq, 2,20 x 10-8 Sv/Bq e 2,14x10-8 Sv/Bq para o 131I e 6,40x10-10 

Sv/Bq, 6,39 x 10-10 Sv/Bq e 6,39x10-10 Sv/Bq para o 99Tc, respectivamente. 

Ao se comparar os valores dos coeficientes na tabela 3.1 (2,20x10-8 Sv/ Bq para 
131I e 6,40x10-10 Sv/Bq para99Tc), é possível observar que para o código GENII – Chronic 

River há uma variação de 1 ordem de grandeza para o 131I ( o valor da relação entre o 

valor calculado e o valor padrão é 21) e 2 ordens de grandeza para o 99Tc (relação 

apresenta valor de 15,7) ; os modelos CROM, PC-CREAM estendido, PC-CREAM 

estendido com mistura completa e PC-CREAM screening simples apresentam valores de 

relação entre o calculado e padrão de 1,00 tanto para  131I  quanto para 99Tc. 

As figuras 4.1 e 4.2 mostram as doses externas devido a imersão em água durante 

a natação, as doses devido a ingestão de peixe e as doses totais simuladas para 131I e para 
99Tc no cenário de exposição II.  
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Figura 4.1 – Doses simuladas para os caminhos de exposição para 131I no cenário II. 
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Figura 4.2 – Doses simuladas para os caminhos de exposição para99Tc no cenário II. 

 

Desse modo é possível concluir que a verificação dos códigos aponta problemas 

relacionados ou a erros durante a programação do modelo, ou formulação incorreta do 

cálculo ou da saída de resultados como adverte Hoffman e Miller [22], para o código 

GENII.  

Foram feitas verificações para os programas utilizando as equações constantes em 

seus respectivos manuais e, com exceção do código GENII, todos retornaram as doses 

originais. Com isso podemos concluir que para a situação destes cenários, os programas 

CROM e PC-CREAM estão respondendo de acordo com o esperado. 

Os valores de dose para imersão foram da ordem 10-3 mSv/a para 131I e de 10-13 

mSv/a e 10-15 mSv/a para 99Tc; os valores de dose para ingestão de peixe foi da ordem de 

10-1 mSv/a para 131I e da ordem de 10-10 mSv/a para 99Tc. A ingestão de peixe é a maior 

responsável pela dose, e ao comparar tais doses com a Posição Regulatória da CNEN- 

3.01/001:2011 [33], é possível observar que os resultados obtidos indicam que esta 

liberação de radionuclídeos no ambiente não está isenta de controle com relação ao 
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radionuclídeo 131I, uma vez que os níveis de dose efetiva que podem ser recebidos por 

qualquer indivíduo do público para tal deva ser inferior ou da ordem de 10 µSv 

em qualquer período de um ano. 

 

4.1.3 ERICA – Dose na Biota 

 

Para o cálculo de dose na biota foram considerados apenas alguns organismos, os 

que são mais comumente encontrados em corpos hídricos. A dose estimada para estes 

organismos são apresentadas na tabela 4.10. As concentrações na água e no sedimento 

estimada por 25 Bq/L e 375 Bq/kg de para 131I e de 1,60x10-6 Bq/L e 3,21x10-6 Bq/kg 

para 99Tc- foram utilizadas para estas estimativas. 

 

Tabela 4.10 – Taxa de Dose absorvida estimada para os organismos comumente 

encontrados em corpos hídricos 

 

 

A figura 4.3 mostra a proporção das doses estimadas. 

 

Organismo  Taxa de Dose Total por Organismo (μGy/h) 
Peixes Bentônicos 1,78x10-1 
Larvas de Insetos 9,60x10-1 
Peixes Pelágicos 1,45x10-1 

Fitoplâncton 8,26x10-3 
Zooplâncton 2,35 
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Figura 4.3 – Taxa de dose absorvida (μGy/h) estimada para os organismos comumente 

encontrados em corpos hídricos. 

 

Observa-se que a maior taxa de dose é estimada para o zooplâncton. Ao se 

comparar estes valores com o valor de dose absorvida recomendado pela United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR que é de 400 µGy/a, 

pode-se afirmar que nenhum prejuízo é previsto para a biota devido às descargas 

provenientes da estação de tratamento. 

 

4.1.4 Espectrometria Gama 

 

Os resultados das determinações de 131I e 99mTc das amostras de afluente, lodo e 

efluente coletadas na estação de tratamento são reportados na tabela 4.11. 
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Tabela 4.11 – Resultados das determinações de 131I e 99mTc das amostras coletas na 

estação de tratamento.  

 

Nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6 são apresentados os espectros das amostras de 

julho de 2013.  

 

 

 

 

Resultados da Espectrometria Gama 

Radionuclídeos 99mTc 131I 

Amostra 

Maio 

60000 s 

Geometria Pote - Lodo 
(Bq/kg) 

< 0,5 3,7 ± 0,2 

Geometria Marineli -
Afluente (Bq/l) 

 

- 
- 

Geometria Litro - 
Efluente (Bq/l) 

 

< 0,6 
< 0,3 

Amostra 

Junho 

3600 s 

Lodo (Bq/kg) 
 

< 2,01 
13,0 ± 1,0 

Afluente (Bq/l) < 0,9 < 0,6 

Efluente (Bq/l) < 2,0 < 2,0 

Amostra 

Junho 

220000 s 

Lodo (Bq/kg) 
 

< 2,0 
10,4 ± 0,4 

Afluente (Bq/l) 
 

< 0,9 
< 0,07 

Efluente (Bq/l) < 2,0 0,28± 0,04 
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Figura 4.4 – Espectro gama da amostra de lodo coletada em julho de 2013 (geometria 

pote cheio). 

 

Figura 4.5 – Espectro gama da amostra de afluente coletada em julho de 2013 (geometria 

Marineli). 
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Figura 4.6 – Espectro gama da amostra de lodo coletada em julho de 2013 (geometria 

Litro). 

 

Os espectros apresentados nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6 avaliaram a presença de 131I e 
99mTc de maneira qualitativa. Em relação ao 131I, concentrações foram detectadas 

majoritariamente no lodo e apenas no efluente da amostra de junho foi possível 

determinar uma baixa concentração (0,28 Bq/L).   

Estimou-se que atividades de 7,12x1012 Bq/ano de 131I e 1,39x1014 Bq/ano de 99mTc 

em um volume de 7,88x1010 L/a chegariam à estação de tratamento. Assim, as 

concentrações que entrariam na estação de tratamento seriam de 131I 90 Bq/L e a 

concentração de 99mTc 1763 Bq/L (tabela 4.1). Embora, o número de amostragens seja 

insuficiente para se ter uma representação adequada, quando comparados aos valores 

estimados, uma diferença grande é observada indicando que a estimativa de 

concentrações de entrada podem ter sido superestimadas, tanto para 131I quanto para 
99mTc. Estes resultados indicam, portanto, que os níveis autorizados para as clínicas 

podem não estar sendo utilizados e/ou que perdas de radionuclídeos no sistema de esgoto 

podem estar ocorrendo.  
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4.1.5 Avaliação de Dose Ocupacional para o Trabalhador da Estação  

 

Foram utilizadas para o cálculo de dose ocupacional as mesmas equações e 

parâmetros utilizados por Shu [24], abaixo descritos, para possibilitar a comparação de 

resultados dos dois trabalhos. 

A concentração no lodo, ao ser considerado que toda a atividade fica retida no lodo, 

é dada por: 

 

�xN�N = �
op       (equação 4.1) 

Onde, 

�xN�N        concentração média anual do radionuclídeo no lodo (Bq Kg-1); 

�              é a descarga anual de radionuclídeo (Bq a-1); 

OD            produção anual de lodo de esgoto (Kg a-1).  

 

Um valor de 20 kg por pessoa por ano, em peso seco, é recomendado para uma 

análise preliminar. O valor Ss pode ser obtido multiplicando esse valor pelo número de 

pessoas atendidas pela estação, que neste caso é de 1.500.000 habitantes. A concentração 

no lodo úmido pode ser estimada multiplicando-se a concentração no lodo seco por 0,05. 

Desta forma, a taxa de produção anual de 20 kg (peso seco) equivale a 400 kg de peso 

úmido (20/0.05).  

Como as concentrações dos radionuclídeos medidas por espectrometria gama 

foram feitas sem amostras de lodo úmido, então: 

�xN�N = �
�hh   %�hhhhh     (equação 4.2)   

 

As concentrações de entrada são: 1,19x104 Bq/kg para 131I e 7,50x10-4 Bq/kg para 
99Tc.  

Para o cálculo da dose externa ocupacional, utilizou-se a equação: 

�r 8 =  �′xN�N ���DNxN �w         (equação 4.3) 

 

 

Onde, 

�r 8         irradiação externa a partir do lodo de esgoto para o radionuclídeo (Sv. a-1); 
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�′xN�N      concentração superficial do radionuclídeo no lodo de esgoto (Bq.m-2); 

���DNxN   fator de conversão de dose para solo contaminado (Sv. a-1)/(Bq. m-2); 

�w            fração do tempo de exposição por ano.  

 

�′xN�N  é a concentração superficial do radionuclídeo por unidade de área do lodo 

de esgoto e pode ser obtida a partir da concentração por unidade de massa de lodo, 

utilizando-se uma densidade (r) de 1000 kg.m-3 para o lodo e uma espessura d de 1 m para 

o tanque de lodo. Desta forma: 

 

�′xN�N =  �xN�N � � = �xN�N . 1000       (equação 4.4) 

 

Onde, 

�xN�N    é a concentração do radionuclídeo do lodo em peso úmido (Bq kg-1 úmido). 

 

Os valores de  �′xN�N são: 1,19x107 Bq/kg para 131I e 7,50x10-1 Bq/kg para 99T.  

 

A fração do tempo de exposição, Of, foi calculada considerando-se que o 

trabalhador fica exposto durante 11 meses ao ano (44 semanas), 8 h por dia durante 5 dias 

na semana, totalizando 1760 h. Considerando que o ano tem 8760 horas, o valor de Of  

encontrado foi 0,20. O ���DNxN  para 131I é de 1,1x10-8 Sv m²/a.Bq e 2,46x10-9 Sv m²/a.Bq 

[23]. 

A dose externa ocupacional foi calculada utilizando a metodologia adotada por Shu 

[24]. Encontraram-se os valores de dose para exposição externa ao lodo contaminado de: 

2,85x10-2 Sv/a para 131I e 3,69x10-10 Sv/a para 99Tc. O valor encontrado por Shu para o 

radionuclídeo 131I é de 5,36x10-6 Sv/a para o 131I. Esta diferença pode estar relacionada 

as diferenças nas abordagens dos dois trabalhos. Enquanto neste trabalho estimou-se a 

quantidade total liberada baseada na quantidade autorizada para utilização nos serviços 

de medicina nuclear, Shu estimou as atividades baseando-se- no limite permitidos pela 

CNEN. 

Em relação à dose para 131I, o valor obtido é superior ao da referência [24], tendo 

em vista que o trabalho usado como referência adotou uma taxa de entrada de 3,7x1010 

Bq/a enquanto a taxa de entrada deste trabalho é de 7,12x1012.  
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A dose ocupacional devido à exposição externa calculada, utilizando-se o valor 

médio de concentração obtido em amostras de lodo úmido analisadas por espectrometria 

gama (9,03 Bq/kg), foi de 4,33x10-8 Sv/a para 131I. 

Esses resultados de doses são discrepantes e sugerem que é possível uma 

superestimação dos valores de entrada. Para confirmar, seriam necessárias mais análises 

de amostras para obtenção de valores com maiores representatividades. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Para o cenário I, no qual pessoas tomam banho durante nas cercanias do local da 

descarga do efluente, a utilização dos códigos não é aconselhável, pois se deve considerar 

que: a distância entre os indivíduos e ponto de descarga é irrelevante e as misturas são 

incompletas. Por estas considerações, os códigos têm dificuldades de realizar esta 

simulação. Deste modo os valores das doses estimadas utilizando-se as concentrações de 

entrada-saída foi 7,47x10-6 mSv/ano para 131I e 2,87x10-14 mSv/ano para 99Tc. 

Para o cenário II, a 1200 m do ponto de descarga onde existe uma comunidade que 

toma banho nas águas do rio e consome pescado do local, os valores da dose total foram 

da ordem de 10-1 mSv/ano para 131I e da ordem de 10-10 mSv/ano para 99Tc, e o consumo 

de peixe é responsável por grande parte da dose. 

Na comparação entre os códigos computacionais utilizados nota-se que, para o  

cenário II, dois modelos se destacaram dos demais por resultados completamente 

diferentes: o menor valor de concentração na água foi encontrado pelo código GENII-

Chronic River e o maior valor foi encontrado pelo código PC-CREAM estendido. O 

código CROM utiliza uma abordagem que permite uma aproximação que o iguala ao 

modelos de mistura completa, o que explica o fato deste ter valores mais próximos, no 

cenário II, de modelos mais conservativos. 

Foi feita uma verificação avaliar a resposta dos programas quanto a utilização de 

parâmetros neles colocados. Tal verificação foi realizada através dos cálculos das relações 

das concentrações reportadas no sedimento e na água (Kd) e no peixe e na água (fator de 

bioacumulação). O modelo CROM foi o único a apresentar valores discrepantes com 

relação ao Kd, para os dois radionuclídeos considerados (131I e 99Tc), o que gerou 

concentrações no sedimento mais baixas quando comparado com os outros códigos. Tal 

constatação foi explicada pelo fato do CROM usar valores de Kd para sedimentos de 

fundo 10 vezes menor do que no material em suspensão e considerar o decaimento 

radioativo do radionuclídeo agregado ao sedimento, o que não é considerado pelos demais 

códigos. 

Com relação às concentrações dos radionuclídeos nos peixes, é possível afirmar 

que estas refletem a concentração na água, pois todos os códigos utilizaram o mesmo 

fator de bioacumulação. 

Com relação às doses de imersão é importante ressaltar: o PC- CREAM não reporta 

tais informações;  o GENII aparentemente apresenta problemas no que tange ao cálculo 
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da dose devido à imersão em água; e o CROM apresenta valores próximos aos valores de 

coeficiente de dose utilizados como parâmetros para ambos os radionuclídeos.  

Sobre as doses por ingestão de peixe, tem-se que:o GENII apresenta problemas em 

relação ao cálculo da dose por ingestão; e os códigos CROM, PC-CREAM estendido, 

PC-CREAM estendido com mistura completa e PC-CREAM screening simples 

apresentaram valores de relação entre o fator de coeficiente estimado e padrão de 1,00 

tanto para 131I quanto para 99Tc. 

Foram realizadas, ainda, verificações para os programas utilizando as equações que 

constam em respectivos manuais e com exceção do GENII, todos retornaram as doses 

simuladas. Com isso podemos concluir que para a situação do cenário II, os programas 

CROM e PC-CREAM estão respondendo de acordo com o esperado. Foi constatado que 

para o GENII a verificação aponta problemas relacionados a erros durante a programação 

do modelo ou formulação incorreta do cálculo ou da saída de resultados como adverte 

Hoffman e Miller [22]. 

Ao se comparar os valores de dose por ingestão com a Posição Regulatória da 

CNEN- 3.01/001:2011 [35], observa-se que a liberação do radionuclídeo 131I no ambiente 

não está isenta de controle, pois os níveis de dose efetiva que podem ser recebidos por 

qualquer indivíduo do público para que a prática seja isenta deve ser inferior ou da 

ordem de 10 µSv em qualquer período de um ano, e no caso deste radionuclídeo os valores 

da dose total foram da ordem de 10-1 mSv/ano.  

Com relação à dose ocupacional, os resultados estimados e a comparação com os 

valores encontrados por Shu [24] foram muito diferentes, e tais resultados sugerem que é 

possível os valores de entrada estimados eventualmente não estejam sendo atingidos. Para 

confirmar tal hipótese, seriam necessárias mais análises de amostras para obtenção de 

valores com maior representatividade. 

Para a estimativa de dose na biota foi utilizado o código ERICA, que reportou o 

maior valor de dose estimado para o zooplâncton (2,35 μGy/ano), que ao ser comparado 

com o valor de dose absorvida recomendado pela United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR (400 µGy/ano), permite afirmar que 

nenhum prejuízo é previsto para a biota. 

Quanto à análise por espectrometria gama comprovou a presença do radionuclídeo 
99mTc, mesmo com a análise ocorrendo logo após a amostragem. Em relação ao 131I, 

concentrações foram detectadas, em sua maioria, no lodo.  

Embora, o número de amostragens seja insuficiente para um representatividade 

adequada, uma diferença grande é observada indicando que os níveis autorizados para as 
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clínicas podem não estar sendo totalmente, ou ainda que possíveis perdas de 

radionuclídeos no sistema de esgoto possam ocorrer. De acordo com os resultados, a 

liberação de medicamentos radiofarmacêuticos descarregados no Canal do Cunha não 

seria uma prática isenta e com isso seria interessante a implementação de um programa 

de controle. No entanto, um maior número de amostragem colaboraria para dirimir 

dúvidas quanto a isto. 
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