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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 

J311 e 99mTc são os mais utilizados. O 99mTc decai para 99Tc, emissor beta com meia-vida 

da ordem de lOs anos. O objetivo da pesquisa é estimar aSE[uantidades totais de 99Tc e 

J311 liberados pelos SMN, os camin..~os 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 4,50xlOs Bq/ano de 99Tc 

e 7,12xl012 Bq/ano de J31!. 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 GENIl, 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 J3I1 e 

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

de 10-1 mSv/ano para o J311 elO-lO 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 1311 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 J3I1 foi detectado apenas no lodo com o valor de 9,03 Bq/kg, o que resultaria 

numa dose para o trabalhador de 4,33xlO-s mSv/a. O impacto das liberações na biGta 

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

resultados obtidos pelas análises dos afluentes-Iodo-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 1311 and 99mTc. The raàionuclide 99mTc decays to 99Tc, w-hich is a beta 

emitter with a long half-life (l05 years). The aim ofthis study is to perform a survey to 

estimate the 1311 and 99Tc discharged leveIs 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 AlegriaStation receives sewage from 

most clinics of Rio de Janeiro mid was therefore chosen as a study ~ase. The station 

receives approximately 4.50xl05 Bq/year of 99Tc e 7.12xl012 Bq/year of 1311. Afier 

passing through alI stages oftreatment, the effluent is discharged into the Canal do Cunha 

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

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

CROM, which is based on a model ofthe International Atomic Energy Agency (IAE.A~), 

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

widely used mo deI 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 co de were estimated. The dose values at the discharge point were 7.47 X 10-6 

mSv for 1311 and 2.87xl0-14 mSv for 99Tc, while for scenario II the value ofthe total dose 

was approximately lO-I mSv/year for 1311 and lO-lO 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 131 I concentration in samples from the treatment planto 

The 99mTc was qualitatively detected in samples ofaff1uent, effluent and sludge. 1311 was 

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

4.33xl0-5 mSv/year for the plant workers. The impact of radionuclide releases on biota 

indicated z00plankton as the species receiving the highest dose (2.35 JlGy/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 subsequent1y, radionuclide 

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

alI 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 be~er assessment of the environrnental impact. 
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