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Abstract. Os valores atuais da norma brasileira para a liberação de efluentes no 

sistema de esgoto urbano devem ser verificados, de forma a averiguar sua 

adequação com os padrões atualmente recomendados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica. Neste trabalho, tomou-se a cidade do Rio de 

Janeiro como estudo de caso. Foram efetuadas simulações determinísticas e 

probabilísticas para avaliar a dose em dois cenários de exposição, um referente 

à exposição de membros do público e, o outro, relativo à exposição de 

trabalhadores de plantas de tratamento de esgoto sanitário. Os resultados 

mostraram que embora, atualmente, as doses para os habitantes da cidade e 

operadores da estação de tratamento de esgoto sejam inferiores ao limite de 

dose estabelecido para o público, a abordagem atualmente em uso no Brasil não 

é suficiente para cumprir os requisitos internacionais e, portanto, a norma deve 

ser revisada para que sejam adotados valores específicos para cada 

radionuclídeo. 

 

1 Introdução 
 

Um dos objetivos da Norma de gerência dos rejeitos radioativos inclui o 

estabelecimento de níveis de concentração máxima permitida em sistemas de esgoto e 

libera a atividade total anual, bem como os requisitos específicos relacionados com o 

processo de descarte. O crescimento progressivo da utilização de radionuclídeos em 

medicina nuclear, desde o início dos anos 70, e o consequente aumento de substâncias 

radioativas em efluentes descarregados na rede de esgoto, sentiu-se a necessidade de 

revisão dos valores permitidos para os radionuclídeos nas liberações de instituições 

médicas no Brasil. 

A gerência de rejeitos radioativos no Brasil é regulamentada pela Norma CNEN-NE-

6.05 [1]. Esta Norma foi criada em 1985 e foi baseado no regulamento norte 

americano 10CRF20 [2] e está agora sob revisão para incorporar atualizações de 

acordo com as orientações fornecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica 

mailto:erochedo@cnen.gov.br


– IAEA [3, 4, 5, 6], e as recomendações da Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica – ICRP [7]. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os valores de isenção e dispensa para 

lançamentos de efluentes estabelecido pela Norma CNEN-NE-6,05 [1] relativo à 

utilização de radionuclídeos em medicina diagnóstica para verificar sua adequação em 

relação às atuais normas internacionais de proteção radiológica.  

A norma brasileira CNEN-NE-6.05 [1] estabelece que o montante total de um 

radionuclídeo liberado para o sistema de esgoto, com exceção de lançamentos H-3 e 

C-14, não pode exceder 3,7 x 10
10

 Bq/ano. Esta Norma também especifica os limites 

de liberação diária e mensal para os grupos de radionuclídeos considerando que os 

valores liberados são dispensados do controle de proteção radiológica.  

No entanto, as mais recentes recomendações internacionais estabelecem limites de 

isenção e dispensa específicos para cada radionuclídeo [3, 6]. A Norma Brasileira de 

Proteção Radiológica, CNEN-NN-3.01 [8] considera a isenção de acordo com estes 

critérios, considerando que práticas ou fontes associadas a práticas podem ser 

dispensados do controle de radioproteção se a dose efetiva decorrente da fonte ou 

prática for inferior a cerca de 10 µSv em um ano.  

A IAEA descreve que os valores de concentração de atividade de radionuclídeos de 

origem artificial são baseados na avaliação de um conjunto selecionado de cenários de 

exposição compreendendo irradiação externa, inalação e ingestão. Os valores de 

concentração de atividade resultantes para cada radionuclídeo foram obtidos com base 

no menor valor obtido para estes cenários, considerando os seguintes critérios:  

(1) para a simulação com o uso de valores realistas de parâmetro, deve ser aplicado 

um critério de dose efetiva de 10 µSv/a;  

(2) para a simulações com valores de baixa probabilidade para os parâmetros, deve 

ser aplicado um critério de dose efetiva de 1 mSv/a e de dose equivalente na pele de 

50 mSv/a [5,6]. 

 

2 Metodologia 
 

Foram efetuados os seguintes levantamentos preliminares: 

(i) Instalações de Medicina Nuclear na cidade do Rio de Janeiro, e o uso autorizado 

de radionuclídeos em uso por estas instalações.  

Com base nessas informações, foram selecionados os radionuclídeos para compor este 

estudo os seguintes radionuclídeos:  Tc-99m, I-131, I-123, I-125, Tl-201, Ga-67,    

Cr-51, Sm-153 e In-111. 

(ii) Estações de tratamento de esgoto na cidade e suas principais características, tais 

como o número de pessoas atendidas pela estação, os volumes anuais e destino dos 

efluentes e do lodo. 

 (iii) Corpos Hídricos que vão receber os efluentes da estação de esgoto e que podem 

receber efluentes diretamente sem tratamento ou parcialmente tratados, tais como os 

sistemas de emissários submarinos da cidade do Rio de Janeiro.  

Foram considerados os dois cenários de exposição básicos propostos pela IAEA como 

cenários mais restritivos, isto é, envolvendo condições extremas, de forma a 

maximizar a exposição [9]:  



(i) O cenário que considera que nenhum material radioativo é retido no lodo do 

esgoto, sendo totalmente liberado para o meio ambiente na forma líquida, 

denominado “cenário ambiental”; e,  

(ii) O cenário que considera que todo o material radioativo permanece retido no lodo 

na planta de tratamento de esgoto, denominado “cenário ocupacional”.  

Para o lançamento de efluente em um rio (cenário ambiental), o grupo crítico 

considerado é exposto (aos caminhos) vias de exposição de água e ingestão de peixe e 

para a exposição externa aos sedimentos dos rios. Na estação de tratamento de esgoto 

(cenário ocupacional), as vias de exposição seriam a inalação do material ressuspenso 

e exposição externa ao lodo.  

Uma estimativa de doses reais  no Rio de Janeiro foi realizada considerando o número 

de instalações em cada zona da cidade do Rio de Janeiro, e considerando que todas 

elas liberam as quantidades atualmente autorizadas para todos os radionuclídeos que 

são utilizados em cada clínica. Nesta avaliação, foram consideradas as características 

específicas dos sistemas de gerenciamento de esgoto sanitário de cada zona.  

Os modelos usados foram aqueles os recomendados pela AIEA [9]. O cálculo 

probabilístico foi efetuado utilizando o programa Crystal Ball [10]. Os valores médios 

foram então comparados com o critério de 10 µSv/a e os valores máximos foram 

comparados ao critério de 1 mSv/a. 

A seleção dos valores dos parâmetros e suas respectivas distribuições foram baseados 

nas características dos rios do Estado do Rio de Janeiro e das plantas de tratamento de 

esgoto da cidade do Rio de Janeiro [11]. Os fatores de Conversão de Dose Constantes 

e decomposição foram considerados constantes e são aqueles de uso corrente no 

Brasil [8]. Outros parâmetros considerados como constantes estão apresentados na 

Tabela 1. Para o lançamento anual, foi adotado o limite recomendado pela norma em 

vigor [1]. Para os parâmetros de transferência dos valores ambientais também foram 

as recomendadas pela AIEA [9], exceto para o Sm, para o qual foi aprovado o valor 

publicado pela NCRP [12]. Foram assumidas distribuições log-normais com desvio 

geométrica igual a 2,0 [13]. 

 
Tabela 1. Parâmetros considerados como constantes na simulação probabilística 

 

Descrição do parâmetro valor Unidade 

Liberação anual: 3,7x10
10

 Bq (1Ci) 1,17x10
3
 Bq/s 

quantidade de lodo gerado 2,00x10
1
 kg/(pessoa.ano) 

capacidade de tratamento 1,50x10
6
 pessoas 

constante de ressuspensão 1,00x10
-7

 kg/m
3
 

taxa de inalação 8,40x10
3
 m

3
/a 

fração do tempo no trabalho 2,28x10
-1

  --- 

razão peso úmido/peso seco do lodo 5,00x10
-2

  --- 

 

Os hábitos da população para o cenário de exposição pública incluem a ingestão de 

água, a ingestão de peixe e de exposição externa aos sedimentos contaminados. Os 

parâmetros relacionados aos hábitos foram considerados seguindo distribuições 



uniformes com as propriedades apresentadas na Tabela 2. Para a exposição 

ocupacional, foi considerado um período de exposição constante de 8 h/d .  

 
Tabela 2. Hábitos de dados populacionais 

 

Parâmetro Unidade Mínimo Máximo 

Ingestão de água L/a 365 730 

Ingestão de peixe kg/a 7 36,5 

Exposição ao lodo -  0,11 0,23 

 

A avaliação específica para a cidade do Rio de Janeiro, as principais características de 

esgotamento sanitário para cada zona da cidade estão apresentados nas Tabelas 3 e 4.  

 
Tabela 3. Resumo das características das estações de tratamento 

 

Zona Estação 

Capacidade 

(n
o
. pessoas) 

vazão 

(L/s) 

local de 

descarga 

vias de 

exposição 

N Penha 576000 1600 

Baia de 

Guanabara 

externa, 

inalação 

C, N Alegria 1500000 5000 
externa, 

inalação 

N Pavuna*
1
 410500 1000  -  

W 
Barra da 

Tijuca*
2
 

680000 

(1400000) 

1940 

(2940) 

oceano  -  

lagoas 
peixe e 

sedimentos 

S emissário  -  - oceano  -  

* Como a fração das instalações de zona Norte contribuindo para cada estação não é conhecido, 

considerou-se que todo o esgoto é direcionado para cada estação. 
 

 
Tabela 4. Número de instalações médicas em cada zona que possam liberar nuclídeos 

 

Zona N C, N W W S 

Estação Penha Alegria Barra Emissário Emissário 

Cenário ocupacional ocupacional ocupacional ambiental Nenhum 

No. de unidades 

Cr-51 2 3 1 1 1 

Ga-67 6 11 3 3 9 

I-123 5 10 4 4 6 

I-125 0 0 0 0 1 

I-131 8 14 4 4 8 

In-111 0 0 0 0 1 

Sm-153 3 5 0 0 3 

Tc-99m 7 12 4 4 8 

Tl-201 5 7 3 3 8 



Para as zonas Centro e Norte, o esgoto é direcionado para duas estações principais, 

Penha e Alegria. Após o tratamento, os efluentes são lançados para a Baía de 

Guanabara. Para ambas as situações, o mais relevante é o cenário ocupacional. Para a 

Zona Sul, o esgoto é lançado diretamente para o oceano, a 4 km da costa, a uma 

profundidade de 28 m. Devido à alta diluição, os cenários de exposição não são 

relevantes nem para a exposição do público nem para a exposição ocupacional. Para a 

zona Oeste, também um sistema oceânico já está operando, mas ainda há uma parte 

do esgoto sendo descartado sem tratamento nas lagoas locais. 

 

3 Resultados 
 

3.1  Avaliação comparativa dos radionuclídeos nos cenários simulados  

 

A Tabela 5 apresenta os resultados para ambas as simulações determinísticas e 

probabilísticas. Pode-se observar que a simulação determinística é muito 

conservativa, com um valor médio estimado aproximadamente o dobro do que é 

prevista pela avaliação probabilística, e cerca de 3-4 vezes maior do que a média 

geométrica da simulação probabilística. Os parâmetros geométricos devem ser os 

melhores para descrever as doses previstas, uma vez que as distribuições de dose 

resultantes são log-normais. 

 

Tabela 5. Doses (mSv/a) para a liberação de 3,7 x 1010 Bq/a de cada nuclídeo. 

 

Nuclideo 
ambiental ocupacional   

determ. média mediana máx determ. média mediana máx 

Tc-99m 0,28 0,14 0,08 2,3 1,3 2,1 1,5 21 

I-131 282 143 83 239 536 733 536 73 

I-123 2,7 1,38 0,8 24 3,9 6,2 4,5 61 

I-125 193 99 57 1750 4,6 7,3 5,4 73 

Tl-201 0,64 0,31 0,18 5,2 0,47 0,75 0,55 7,4 

Ga-67 2,5 1,2 0,67 17 0,87 1,4 1,0 14 

Cr-51 0,33 0,16 0,09 3,1 1,5 2,4 1,8 24 

Sm-153 0,07 0,05 0,03 0,11 0,21 0,33 0,24 3,2 

In-111 0,58 0,39 0,20 11 44 69 51 687 

 

Para o cenário ambiental, todos os valores obtidos na simulação para o  I-125 e I-131 

ultrapassa os critérios de 10 µSv/a. O radionuclídeo Ga-57 apresenta uma pequena 

probabilidade de ultrapassar o critério de 1 mSv/a.  Para todos os outros nuclídeos, os 

valores de liberação estão subestimados e somente I-125 e I-131 estão acima dos 

critérios de isenção estabelecidos pela IAEA [6].  

O principal parâmetro que afeta os resultados foi a vazão do rio que é responsável por 

cerca de 89% da variabilidade observada nos resultados da dose. Este resultado 

permite considerar que os limites de liberação devem ser avaliados como uma função 

tanto do radionuclídeo quanto do tipo do corpo receptor dos efluentes, com base na 

sua capacidade de diluição.  

Para o cenário ocupacional, apenas o In-111 apresenta um valor médio superior a     

10 µSv/a e nenhum radionuclídeo apresentou resultados superiores a 1 mSv/a, mesmo 



para os cenários mais extremos. Pode-se concluir que os critérios de liberação em uso 

no Brasil estão subestimados para todos os radionuclídeos, exceto In-111.  

As características do lodo e, portanto, a diluição de radionuclídeos foi o principal 

fator de incerteza, contribuindo com cerca de 70% da variabilidade nos resultados da 

dose para todos os nuclídeos individualmente, seguido pela capacidade da planta de 

tratamento de esgoto, que contribui com cerca de 23% da variabilidade das doses 

observadas. Como a correlação foi negativa, concluiu-se que quanto maior a 

capacidade da estação de tratamento e a quantidade de lodo gerado per capta menor 

será a dose resultante. Ambos os parâmetros contribuem diretamente para a diluição 

do material radioativo no lodo.  

 

3.2  Avaliação para a cidade do Rio de Janeiro 

 

Os resultados de dose são apresentados na Tabela 6. Os valores estão superestimados, 

pois foi considerado que todos os efluentes são direcionados para cada estação de 

tratamento. Mesmo sob tratamento conservativo, pode ser visto que o limite da dose 

para o público (1 x 10
3
 µSv /a) não é alcançado, para todos os cenários. Isso significa 

que ainda há espaço para o crescimento do uso de radioisótopos e de novas clínicas.  

No entanto, um estudo mais específico, considerando abordagens menos 

conservativas podem ser necessárias no futuro para avaliar situações de exposição 

mais realista, considerando a fração real dos rejeitos recebidos por cada estação. 

 
Tabela 6. Resultados de dose (mSv/a) para a cidade de Rio de Janeiro 

 

Estação Penha Alegria Barra 

Cenário ocupacional ocupacional ambiental 

Tc-99m 9 16 0,001 

I-131 43 75 2,47 

I-123 19 39 0,024 

I-125 0 0 0 

Tl-201 2,4 3,3 0,105 

Ga-67 5,2 9,5 0,159 

Cr-51 3 5,5 0,007 

Sm-153 0,6 14,5 0 

In-111 0 1 0 

Total (µSv/a) 82,2 163,8 2,8 

 

4 Conclusões 

 

Considerando os critérios estabelecidos pela IAEA [6,9] para níveis de isenção, pode-

se concluir que o valor atual adotado no Brasil não é adequado para a radionuclídeos 

I-25I e I-131, de acordo com o cenário ambiental, e para In-111, de acordo com o 

cenário ocupacional. Para todos os outros radionuclídeos estudados, o valor brasileiro 

é subestimado.  



O uso de valores genéricos para situações específicas, embora operacionalmente mais 

simples, pode levar a um dimensionamento do controle de proteção radiológica, que 

pode não ser compatível com o nível de risco observado para a prática.  

Neste contexto, sugere-se que valores menos restritivos de liberação pode ser aplicado 

a um conjunto de radionuclídeos que estão associadas a baixo impacto ambiental e 

valores mais restritivos devem ser utilizados para a avaliação dos cenários 

específicos, considerando a característica de diluição do meio receptor. Este resultado 

destaca a necessidade de rever os limites de lançamento atual para se adaptar às 

recomendações internacionais.  

Outros radionuclídeos que entram em uso na medicina nuclear devem ser submetidos 

a uma avaliação preliminar para verificar se o cenário de lançamento requer 

considerações específicas. Não é recomendado o uso de critérios de liberação pré-

definidos para cada radionuclídeo, sem considerar a situação específica de lançamento 

e exposição.  

Foi verificado também que, mesmo sob enfoques muito conservativos, considerando 

as diversas instalações que podem estar contribuindo para cada zona da cidade do Rio 

de Janeiro, e considerando também que cada um deles lança o limite atual permitido 

no Brasil para cada radionuclídeo que estão usando, as doses para os grupos expostos 

são menores que o limite de dose para o público.  
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