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1. INTRODUÇÃO

o poder nocivo das radiações é sobejamente conhecido e com o avanço

da tecnologia nuclear e a disseminação do uso de radioelementos nos mais

variados setores, surgiu a preocupação com relação à contaminação inte~

na das pessoas que trabalham com materiais radioativos. Esta contamin~

ção pode ser avaliada por meio de métodos diretos ou indiretos de medida

O método direto envolve o uso de um detetor de corpo inteiro que permite

a determinação "in vivo" do radioisótopo e é indicado para emissores

gama ou emissores de radiação que produzem "Bltem6-6.tJr.a..tu.Y18" (radiação de

freiamento). A medida indireta,"invilJw", obtida pela análise do san

gue, urina, ar exalado, fezes, etc., é mais adequada para radioisótopos

emissores de partículas alfa ou partículas beta de baixa energia. Por

terem os métodos suas limitações o ideal seria fazer-se uma associação

das medidas diretas e indiretas a fim de permitir uma avaliação mais exa

ta do grau de contaminação interna do indivíduo.

Dos métodos indiretos,empregados na determinação da incorporação de

substâncias radioativas, a anál ise de urina é o mais simples, constitui~

do-se em amostra ideal, pois, é fácil de obter, contém somente os radi~

nuclídeos metabolizados e pode ser, convencionalmente, colhida por perí~

dos de tempo bem definidos sem dificuldade.

A anál ise de urina pode ser utilizada para três propósitos:

a) Monitorar as assimilações de material radioativo pelos trabalh~

dores para se assegurar que a carga corporal esteja abaixo dos

máximos permissíveis. No caso de haver resultados elevados as con

dições de trabalho devem ser averiguadas.



2

b) Verificar a possibil idade de assimilaç~o após algum acidente.

c) Seguir assimilações conhecidas para definir os níveis de carga

corporal e os valores de meia-vida efetiva e determinar assim,a

dose de radiação recebida.

Vários s~o os radioisótopos a que estão expostos os trabalhadores que

manuseiam fontes de radiação e as medidas de proteção adotadas são ad~

quadas a cada caso. Dentre eles, o urânio natural e o trítio, o primel

ro por ser um emissor alfa e o segundo um emissor beta fraco, enquadram

se perfeitamente no grupo de elementos cuja "monUottaç.ão inteJ1.l1a" faz

se mais facilmente pela análise dos excretas.

o urânio e o trítio são elementos muito difundidos na indústria nu

clear. O urânio é utilizado como elemento combustível em reatores nucle

ares e seus compostos são manuseados em quantidades apreciáveis em todas

as fases do chamado "udo de. c.ombtL6:tZvW". O trítio é usado em nume

rosas investigações médicas e biológicas, é empregado como elemento al

vo em alguns aceleradores, é utilizado como pigmento luminóforo em po~

teiros de relógio e além disso, se forma em quantidade apreciável em re~

tores refrigerados a água pesada e pode ser liberado em usinas de repr~

cessamento de combustíveis·

O interesse em relação ao trítio deve crescer nos próximos decênios

por causa do aumento da sua produção e 1iberação no meio ambiente.

Com o intuito de obter uma melhor visão da importância de desenvol

ver-se um programa de bioanál ise para os elementos urânio e trítio dar~

mos suscintamente algumas de suas características físicas e químicas bem

como seus aspectos toxicológicos.

1.1. CAAACTERÍSTICAS FISlCAS DO LRANIO

O urânio natural consiste de uma mistura de 3 radioisótopos:

23~U (99,2739%), 235U (0,720~%) e 23~U (0,0057%). As principais pr~
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priedades nucleares destes isótopos e seus principais descendentes estão

agrupados nas tabelas 1 e 2.

1.2. PROPRIEDADES NOCIVAS DO URANIO NATURAL

As principais situações nas quais os compostos de urânio podem

provocar danos são:

a) Pela ~~pf~ expo~i~ão. O risco de exposição à radiação

causado pelos compostos de ur~

nio limitam-se a alguns descendentes emissores beta. Os

isótopos do urânio são emissores alfa e gama de baixa ener

gia e,portanto, como a radiação alfa é pouco penetrante e

a gama é de energia baixa, a dose recebida pela exposição

aos isótopos do urânio é mínima.

b) Pon contami»a~ão extenna. Esta se dá pela deposição dos

compostos de urânio sobre a p~

le. Os danos causados pela radiação são locais. Por causa

de sua baixa penetração, a radiação alfa não consegue ul

trapassar a camada morta da epiderme. O maior risco,nesta

situação, seria uma possível contaminação interna posterl

oro

c) Po~ contaminação intenna. Esta constitui o maior risco p~

tencial causado pelos compostos

de urânio natural, tanto pela sua toxicidade radioativa c~

mo pela química. As partículas alfa emitidas transferem

sua energia numa porção localizada da matéria e, por isso,

causam maior dano.

d) Pon P~6o~~dade e/ou expfo~ão. Por causa dessa propri~

dade dos compostos de

urânio, podem ocorrer acidentes graves. Estes riscos d~

pendem, essencialmente, da forma química e física do com
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TABELA 1 - SER IE 00 uRÂN10 It

,.-

NUCLiDEO TIPO DE MEIA-VIDA ENERG IA a ENERGIA B ENERGIA Y
DECAIMENTO Mev Mev Mev

U238 alfa 4,51.10 9 anos 4,14 (25%) - 0,048- 4,20 (J5%)

Th 23 1+ beta 24,1 dias 0,10(35%) 0,029 a- 0,19(65%) 0,091

Pa 23 1+m beta (99%) 1,8 minutos 2,31(90%) 0,043 a-1.1. (1 %)* 1,50 (9%) 1,83

Pa 23 1+ beta 6,6 horas - 0,5 0,043 a
1,68

U23 1+ alfa 2,5.10 5 anos 4,717(28%) - 0,0514,768(72%)

*T.I. - Transição Isomerica

TABELA 2 - SERIE DO ACTÍNEOI+

NUCLfDEO TIPO DE MEIA-VIDA ENERGIA a ENERG IA B ENERGIA Y
DECAIMENTO Mev Mev Mev

U235 alfa 7,1.10 8 anos 4,37 (18%) - 0,074 a
4,58 (8%) 0,38
4,40 (57%)

Th 231 beta 25,6 horas - 0,30 e 0,017 a
menos 0,31

Pa 231 alfa 3,3.10" anos 4,67 a 0,027 a-5,05 0,36
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homens não deve ser exatamente o mesmo que para os animais.

posto e não da composição isotópica.

foram

confinados ao urânio enriquecido. A geometri a do sistema

e a massa crítica são fatores que influenciam na ocorren

cia deste tipo de acidente.

computados sobre exposições de homens a compostos de urânio

incluindo resultados de análises de tecidos de autópsias 74,

Estes dados são de grande valor, pois, o comportamento nos

A toxicologia e a farmacologia dos compostos de urânio

1.3. TOXICOLOGIA 00 URANIO

5,13,58,6 ,
21,40,16

e) Po~ p~oblemah de ~eat{dade. De um modo geral aciden

tes de critical idade são

tados foram

objetos de intensa pesquisa a partir da segunda guerra, sendo os princl

pais trabalhos publ icados no período entre 1949 e 1953 87 ,85. Nestes tr~

balhos a maior parte dos dados foi colhida de experiências real izadas em

animais. Posteriormente, vários estudos foram executados e muitos resul

Como para qualquer outra substância, a "b-i..ot!ta.YL6n0.tunaç.âo" dos

compostos de urânio apresenta as seguintes etapas: assimilação do com

posto e sua passagem ã corrente sanguínea; transferência do sangue para

os diversos sítios do organismo e el iminação do urânio pelas vias de ex

creçao.

1.3.1. VIPS DE INTRODuçÃO E ABSORÇAO

Do ponto de vista de higiene industrial no caso do ur~

nio, a mais importante via de entrada é a respiratória, pois, a ingestão

de material radioativo pode ser prevenida proibindo-se o trabalhador de

comer, beber e fazer uso de cosméticos nos locais de serviço, além de

outras normas de higiene como lavar as mãos após o término do trabalho.
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Um modelo pulmonar mais atualizado, baseado em compa~

timentos anatômicos foi desenvolvido por grupos do ICRp 45 ,48. Neste ~

delo a transferência do material dos pulmões faz-se do seguinte modo:

o modelo padronizado, aceito pela Comissão Internaci~

nal de Proteção Radiológica (ICRP)46, indicando o destino das partículas

que atingem o trato respiratório por inalação, é dado na tabela 3 (usada

quando dados específicos são omitidos). Os valores máxim05 permissíveis,

recomendados pelo ICRP, estão baseados neste modelo 46,~

100% rapidamente transferidos para o san

gue.

15% diretamente para o sangue com Tl/2 de

50 dias, 5% para os gânglios linfáticos

com Tl/2 de 50 dias e depois 5% para o

Classe D

Classe W

Um fator importante a considerar na absorção é a sol~

bilidade em água, do composto em questão. Por extensão, para propósitos

de Proteção Radiológica, supõe-se que a solubil idade seja a mesma para

os fluidos do organismo apesar do fenômeno, na realidade, ser mais com
19 -plexo . Em se tratando de um composto dito ").)olu.vei." a passagem para

o sangue é muito rápida e no caso de ""<'Y1J.Jofuvei." a passagem é lenta. Na

literatura encontram-se tabelas de solubil idade dos compostos de urânio

em água 18
,3 e em fluidos pulmonares simulados 19 . Os compostos de urânio

dependendo da sua solubilidade encontram-se distribuidos nas seguintes

classes: Classe D, W e Y, onde D é a classe dos compostos muito sol~

veis, Y é a dos insolúveis e W a dos compostos de solubil idade intermedi

ária 48 . Outro fator que deve ser levado em conta é a granulometria das

partículas inaladas; se o diâmetro das partículas for pequen0 3 ,28 ,48,55

elas podem ser absorvidas mesmo que a solubilidade seja baixa. Não se d~

ve esquecer do fator fagocitose que aumenta o valor da fração absorvida.

:\lém disso, a fração absorvida pelo trato gastro-intestinal é somente ce..':

d l o d l' . d . I - • 14 25 A<:a e 16 o tota Ingeri o, mesmo para os compostos maIs so uvels ' .

absorção através da pele intacta pode ser desprezada, exceto, talvez, no

caso de soluções em solventes orgânicos. Pode-se, pois, afirmar que é

por meio de inalação, em atmosferas contendo urânio, que se verifica a

principal ação do urânio com riscos de intoxicação.
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TABELA 3 - RETENÇÃO DE PARTícULAS NO TRATO RESPIRATÓRIO DO HOfv'EM PADRÃOl+6

DISTRIBUiÇÃO COMPOSTOS MUITO SOLOVEIS OUTROS COMPOSTOS
% %

EXALADO NO AR 25 25

DEPOS ITADO NAS VIAS
AtREAS SUPERIORES 50 50E POSTE RIORMENTE
DEGLUTIDA

DEPOS ITADO NOS PUL 25 25*
MOES (VIAS AtREAS
INFERIORES FRAÇÃO TOTAL ABSORVIDA

* Desta fração metade e retirada dos pulmões e a seguir deglutida. perfa
zendo um total de 62.5% de material deglutido. Os remanescentes 12.5%
são retidos nos pulmões e a seguir absorvidos pelo organismo com uma
meia-vida de 120 dias. Isto para uma exposição única; em se tratando
de exposição crônica a meia-vida biológica para os pulmões e de 360
dias.
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1.3.2. DISTRIBUIÇÃO E EXCREÇÃO

Um fato de grande importância é que, em alguns trab~

1hos 21,3 real izados em tecidos de autópsia a quantidade de urânio enco~

trada nos pulmões e gânglios 1infáticos foi menor que a esperada, obtida

por meio de cálculos usando dados de exposição e o modelo pulmonar atual
18

sangue com T1/2 de 50 dias.

5% diretamente para o sangue com T1/2 de

500 dias, 15% para os gâng1 ios 1infátl

cos com T1/2 de 500 dias e depois 13,5%

para o sangue com T1/2 de 1.000 dias.

Classe Y

t provável, com exceção da injeção intravenosa de com

postos tetravalentes, que os compostos de urânio sejam convertidos na

forma hexava1ente após a absorçã0 66 . t provável, também, que o urânio

se encontre no sangue sob duas formas, uma indifusíve1, ligada às protei

nas (40%) e uma difusíve1, ligada ao bicarbonato (60%)66 . Sob condi

ções fisiológicas, o urânio associado à proteína causa pouca ou nenhuma

desnaturação (a 1 igação se dá com os grupos carboxi1a). A fração 1 igada

ao bicarbonato é filtrada através dos glomérulos renais e o íon bicarb~

nato é reabsorvido nos túbu10s renais. Simultâneamente à queda de con

centração de bicarbonato, o íon uranilo livre pode se combinar com gr~

pos ativos das células que revestem os túbulos renais resultando aí o d~

no ce1ular 66 . Por auto radiografia dos rins constatou-se que o urânio

não se distribui de maneira uniforme s ,21 , concentrando-se, principa1me~

te, nas estruturas corticais e sobre as células do túbu10 contornado pr~

xima1.

Qualquer que seja a via de entrada, o urânio, apos a

absorção, segue o mesmo caminho de distribuição e excreção. Absorvido,

o urânio difunde-se pelo sangue e dispersa-se pelo meio extrace1ularco~

centrando-se em determinados orgãos. Não existe uma fixação definitiva

mas sim, um equilíbrio entre os vários compartimentos. Uma certa fra

ção da quantidade circulante no sangue é eliminada diariamente.
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o urânio não permanece fixo a nenhum tecido mole em

particular mas tem grande afinidade pelo tecido ósseo (troca com os fons

cálcio). A dissociação do urânio do osso faz-se de maneira lenta 66
•

A transferência do urânio do sangue se dá do seguinte

mod0 45 : Aproximadamente, 67% são excretados diretamente no l~ dia após

a absorção, enquanto 05 33% restantes são depositados nos ossos. Destes,

13% são excretados rapidamente no l~ dia e 05 remanescentes 20% são ex
_ _1~

cretados numa taxa representada pela funçao 0,5. t •

o destino de todo urânio absorvido é,portanto, o arm~

zenamento no osso ou excreção na urina. 05 valores de meia vida biológl

ca no caso do urânio são de 100 dias para o organismo inteiro, 15 dias

para os rins e 300 dias para o oss018.

1,3.3. TOXICIDADE

Os efeitos tóxicos do urânio natural variam segundo a

quantidade absorvida e a velocidade de passagem através do epitélio de

proteção. Se a absorção for maciça, a quantidade no sangue exerce a

maior influência e o urânio comporta-se como um tóxico qufmico agudo.

Por outro lado, se a absorção for lenta, o urânio permanecerá por tempo

maior nas portas de entrada e os efeitos tóxicos manifestar-se-ão neste

local onde o urânio comporta-se como um tóxico radioativo. Assim, o ura

nio apresenta, ao mesmo tempo, toxicidade química e radioativa; uma ou

outra será importante dependendo também, da solubilidade do composto em

questão. O dano primário causado pela inalação de compostos solúveis de

urânio natural é a toxicidade qufmica para os rins. Para compostos ins~

lúveis, após inalação, o fator crítico é a irradiação dos pulmões e, por

tanto, a radiotoxicidade 18 .

Como foi dito anteriormente, o urânio concentra-se na

parte cortical dos rins, principalmente nos túbulos contornados proxl

mais, sendo esta a primeira região a sofrer danos. O fon uranilo combi

na-se com as proteínas das células renais, bloqueando a ação da hexoqul

nase,pela formação do complexo ATP-uranil-hexoquinase,impedindoomecanis

mo de fosforilação celular, podendo provocar a morte das células rena5~e
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frose) 69,55.

Baseados nas concentrações máximas permissíveis que se

válidos

2,5 mg de U/dia

150 mg de U/dois dias

Inalação

Ingestão

No caso de compostos de urânio solúveis, são

os seguintes máximos permissíveis para uma única assimilação~7

Em vista da toxicidade do urânio natural foram estóbe

lecidos limites de concentração no ar, na água, assim como cargas corpo

rais máximas permissíveis. Estes valores encontram-se na tabela 4.

De acordo com a classificação da IAEA~3 , o urânio n~

tural está situado no grupo de menor toxicidade entre vários radioisót~

poso Para tanto, basearam-se na baixa atividade específica do urânio na

tural. Já na classificação do ICRP ~6 o urânio estaria no grupo de n~

clídeos mais tóxicos, pois está entre os elementos cuja concentração m~

xima permissível no ar é baixa (tabela q). Diante deste impasse,DUGGAN22

estudou o problema e concluiu que em qualquer classificação de toxicid~

de de radionucl ídeos, quando se tratar de situações que envolvam exposl

ções continuas em condições industriais, o urânio natural deverá estar

situado nas categorias de maior toxicidade.

Um sinal precoce dos efeitos tóxicos é a presença de

albumina na urina. A dose mínima injetada para produzir albuminúria no

homem é cerca de 0,1 mg U (VI)/kg de pes0 56
; experiências realizadas

com estimativas de U na urina parecem confirmar este nível 1~,13 • A alb~

minúria torna-se importante para teores de urânio acima de 1 mg/l de
• 1 14urina, pe o menos .

Se compostos solúveis de urânio natural são administra, -
dos a animais, por injeção intravenosa, a dose letal varia de 0,1 mg/kg

a 20 mg/kg de peso do animal dependendo da espécie em questã0 61
• Pela

experiência ganha em casos humanos extrapolou-se que a dose letal para o

homem é de 1 mgU/kg de peso (comparável com a do rato) 56 • Assim, 70 mg

ou possivelmente menos na corrente sanguínea do homem padrão, de uma vez,

pode levar ã morte. A concentração máxima permissível no sangue foi es

tipulada em 2,7 mg de urâni0 3



TABELA. 4 - CARGAS CORPORAIS Ml\XIf>'1AS PERMISSlVEIS E CONCENTRAÇÕES ~If>'1AS PERMISSÍVEIS NA ÁGUA E NO. AR

PARA URÂNIO NATURAL~G ,~7 ,~.

TRABALHADORES QUE MANUSEIAM COMPOSTOS RADIOATIVOS
(EXPOSIÇAo OCUPACIONAL)

CONCENTRAÇOES MAxlMAS PERMISsfvEIS
TRABALHADORES QUE MEMBROS

ORGJ\O NAo MANUSEIAM DOCARGA CORPORAL ()JC i / em 3)

FORMA CRfTICO MAxlMA COMPOSTOS RADIOATIVOS POBLI CO EM GERAL
40 h/semana 168 h/semana

(TOXJ ADMINISTRADA
)JC i AGUA AR AGUA AR

I

.

SOLOVEL RINS
-3 2.10- 5 7x 10- 11 6x10- G 3xlO- 115. IO

O,lx(Oe.40)* O,lx(Oe.168)*

INSOLOVEL PULMOES
-2 6x 10- 11 2x 10- 112. la

GI 5xI0-~ 2xI0-~
-

* Oc.40 e Oc.168 significam valores cotados para exposição ocupacional de 40 horas e 168 horas semanais respectiva
mente.

CI a Trato Castro-Intestinal.
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Ou, entao, podem interagir com o nitrogênio produzindo trítio na reação:

14 N (n, T) 12 C

nivel de ação.

nivel de investigação.

3He + 8
2

50 microgramas UII de urina

100 microgramas UII de urina

3H
1

1.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO TRÍTIO

2 H (n,y) 3H

o trítio pode provir de fontes naturais e artificiais. O trl

tio natural forma-se a partir da ação da radiação cósmica sobre a atmo~

fera, a altas altitudes, produzindo neutrons por reações nucleares e e~

tes por sua vez podem interagir com um deuteron e produzir o tríti0 27
:

Sua meia-vida física é de 12,26 anos; a energia máxima das partículas

emitidas é de 18,6 KeVe a energia média é de aproximadamente 5,6 KeV 36
•

Para qualquer amostra que ultrapasse o valor de 50 mi

crogramas de UII é pedida outra amostra de urina do indivíduo.No caso do

valor de 100 microgramas UIl ser ultrapassado tomam-se medidas para veri

ficar as condições ambientais em que se encontram os trabalhadores.

o trítio, 3H ou T, é o isótopo radioativo do hidrog~nio, cuja
1

massa atômica é de 3,016050. Desintegra-se por meio da emissão de 8- (e

um neutrino) segundo a reação:

encon~rlm na tabela 4 e em dados adquiridos por meio da experi~ncia, os

centros especial izados estabeleceram limites de excreção urinária. No

presente trabalho adotamos, para fins de controle,os limites de excreção

urinária discriminados a seguir, baseando-nos para tanto nos níveis uti

lizados em centros nucleares de vários países 6,1+0 ,9,55 ,18,1+9,91



1.5. PROPRIEDADES NOCIVAS DO TRITIO

;Li (n ,a) ~H

1.6. TOXICOlOGIA DO TRITIO

13

traços deo hidrogênio em todas as formas livres ou combinadas contém

trítio.

o trítio artificial pode resultar de numerosas reações nuclea

res sendo a de maior interesse a causada pela irradiação do lítio por

neutrons térmicos:

Os primeiros estudos sobre a radiotoxicidade do trítio datam

de 1950, após a água tritiada tornar-se disponível para trabalhos com

Por causa da baixa energia das partículas S emitidas, o trítio

apresenta pouco risco de exposição is radiações.

Para os compostos de trítio a contaminação interna é a que of~

rece maior risco de dano. A toxicidade do trítio deve-se às radiações

emitidas.

No tocante à contaminação externa o maior problema seria a co~

taminação interna secundária pela absorção dos compostos de trítio. O d~

no local da contaminação externa é muito superficial por causa do curto

alcance das partículas beta emitidas. 50% das partículas são absorvidas

por uma camada de tecido de 0,3~; 80%, por uma camada de 1 ~m e 99%
por uma camada de 2,5 ~m que parece ser, praticamente, o alcance máximo

em material biológic0 27
• Em se tratando de água tritiada a contaminação

externa torna-se importante pois a absorção deste composto processa-se

em larga escala através da pele intacta, dos pulmões e do trato gastro

intestinal.
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inalados, ingeridos ou absorvidos através da pele e sua taxa de absorção

depe~de das propriedades do composto em questão. A probabilidade de con

taminaçao por estes compostos cresce com o aumento do emprego de mol~cu

las marcadas na biologia, medicina e na indústria.

A absorção da água tritiada pelo trato gastro- intesti

nal é linear com o tempo e proporcional ao volume ingerido pelo menos

até 1 litro 71 ,7o. Inicia-se de 2 a 9 minutos após a ingestão e atinge o

equilíbrio em 40 a 45 minutos 71
•

A água tritiada ~ absorvida pelo sistema respiratório

em cerca de 98 a 99% da atividade inspirada 71 • A passagem por esta via

para a corrente sanguínea é rápida (alguns segundos após a exposição)

e decai exponencialmente ao equilíbrio e um tempo médio de 12 minutos.

A absorção da água tritiada pela pele dá-se por difu

são. Ela parece difundir-se através da barreira inerte da epiderme em

um tempo médio de três minutos, sendo sua taxa de absorção,pela pele to

tal, de 10 ~Ci/min. para cada ~Ci/l de ar . A quantidade de água absor

vida pela pele total é igual à quantidade absorvida pelos pulmões em ex

posições à mesma atmosfera de vapor de HT0 71
•

1.6.2. DISTRIBUIÇÃO E EXCREÇAO

Qualquer que seja a via de introdução a agua tritiada

difunde-se e dilui-se rapidamente na água do sangue e nos líquidos extra

e intracelulares (espaço água total). Cerca de duas horas apos a absor

ção, o estado de equilíbrio é atingido, caracterizado por uma distribui

ção uniforme em todos os compartimentos aquosos do organismoG5 .Outro au

tor 90 diz que o tempo exato deste equilíbrio depende da via de entrada e

da duração da exposição mas ~ postulado que uma distribuição uniforme e

atingida em 24 horas. Isto significa que, em condições normais, os fluí

dos do corpo têm, essencialmente, a mesma concentração de água tritiada.

o trítio da água do corpo pode ser trocado com cerca

de 10% do hidrogênio do corpo, com um tempo de troca que varia de segu~
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1.6.3. TOXICIDADE

dos a horas e pode ser incorporado em locais onde nao há praticamente mo

vimento dinâmico de troca 71 ,B2 ,15 • A troca com moléculas orgânicas au

revisão

12 d i asx ln 2
4,3 X 101+

2.500
=

d . - 21+menta com o tempo e exposlçao . WOODARD fez um trabalho de

sobre taxa e mecanismos de incorporação de tríti0 90
•

A eliminação da água tritiada do corpo ocorre predo~

nantemente pela urina mas ocorre, também, pelo suor, fezes, ar exalado e

todas as vias de perda de água do organismo.

-
Os efeitos tóxicos do trítio gasoso, água tritiada e

demais compostos de trítio não podem ser outros que os radiotóxicos ca~

sados pela irradiação local das células e tecidos 65
• As partículas beta

emitidas produzem ionizações e excitações dos átomos que podem resultar

em lesões do organismo.

levando-se em conta que o homem padrão possui 43 litros de agua e bebe

2.200 ml por dia mais 300 ml de água formadas nas reações internas. Es

ta seria a meia-vida calculada a partir do metabolismo da água, não le

vando em conta o trítio acumulado por troca com as moléculas orgânicas;

neste caso têm-se um sistema bicompartimental representado por duas meias

-vidas, uma de 9 e outra de 34 dias, segundo certos autores B3 ou, repr~

sentada por três meias-vidas, de 6, 23, e 345 dias, segundo outros auto

res 7

A meia-vida biológica do trítio depende da massa de

agua do corpo, da taxa de excreção e, portanto, de variações climáticas

e da idade da pessoa. Efetuaram-se vários trabalhos para a determinação
- 92 ,11 , 12 •da meia-vida biologica no homem , e os valores encontrados varl~

ram entre 4 a 20 di as , parecendo ser em média, de 10 dias. A Comissão In

ternacional de Proteção Radiológica admite para o homem padrão uma meia

vida biológica de 12 dias para o trí tio l+
6 obtida pelos seguintes calcu

los:
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Como a água tritiada reparte-se no espaço."âgua. wtà.t~

~uJos os tecidos do corpo são considerados órgãos críticos. Os órgãos

0u tecidos mais irradiados são aqueles cujo teor de água é mais elevado.

A injeção de 1 mCi de HTO/g de peso provoca a morte de

50% dos ratos em 30 dias. Por extrapolação admite-se que uma carga aci

dental de 4 a 5 Ci seria, aproximadamente, a dose letal 50% para o homem

padrã065
• Os cálculos parecem indicar que a inalação única de 10 a 12

Ci de HTO podem resultar numa exposição letal dentro de aproximadamente

1 semana 52

As cargas corporais máximas admissíveis e as concentra

ções máximas permissíveis de compostos de trítio, no ar e na agua, são

dados pelo ICRp 46
,47 e reproduzidos na tabela 5.

Adotou-se como limite de excreçao de trítio; para co~

trole rotineiro, o valor de 23 ~Ci3 H/lde urina que é reportado na lite

ratura 77 Alguns admitem como valor de excreção máximo 28 ~Ci 3H/l de

urina 52,91,65 e outros o valor de 30 ~Ci 3H/150 , igual ao máximo pe.!:.

missível na água de beber. A quantidade excretada varia de região para

região, dependendo das condições climáticas peculiares a elas. Por não

se conhecer as relações de excreção do homem padrão brasileiro, tomamos

como limite o valor mais restritivo.

**********



TABELA 5 - CARGAS CORPORAIS MÁXIMAS PERMISsíVEIS E CONCENTRAçõES MÁXIMAS PERMISsíVEIS DE TRÍTIO NO AR E

ÁGUA PARA EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS~6

CONCENTRAÇÕES MAxlMAS PERMISsfvEIS (llC i /cm S
)

CARGA CORPORAL
RADIONUCLfDEO ORGAO CRfTICO MAxlMA PERMlssfvEL 40 h/semana 168 h/semana

llC i AGUA AR AGUA AR

I TECIDO DO 10 3 0,1 5xl0-a 0,03 2xl0- a3H(HTO ou T2O)sol CORPO INTEIRO

6- CORPO INTEIRO 2xl0 3 0,2 8xl0- s 0,05 3xl0- 6

-3
4xl0-~3H PELE TOTAL - - 2xl0 -2

co
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2. REVISÃO DOS ~1ÉTODOS PARA A DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E

TRÍTIO

Os métodos analíticos requeridos para verificar as condições de tra

balho e permitir o controle toxicológico por meio de bioanálise, devem

satisfazer certas caracterfsticas peculiares para serem usados €m cara

ter rotineiro. Assim:

a) O método de análise deve ser simples, rápido e econômico.

b) Em geral a sensibilidade requerida é elevada pois os valores ma

ximos permissfveis na urina são baixos.

c) O método deve ser seletivo para evitar interferências de outros

elementos.

d) Não há necessidade de grande precisão, pois, os fatores limitan

tes na bioanálise são mais de caráter metabólico e fisiológico

do que metodológicos.

2.1. r'ÉTooo DE DElERMINAÇÃO DE lRÂNIO

2.1.1. CoNsIDERAÇÕES QUANTO A N'OSlRA

A amostra normalmente usada no controle de rotina por
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bioanálise é a urina, por suas próprias características e, também, pela

biotransformação do urânio que tem pouco tempo de permanência no sangue

e e praticamente todo eliminado por via urinária. A determinação nas fe

zes é feita em caráter adicional para descobrir contaminações e/ou deter

minar a fração eliminada dos pulmões e que é deglutida a seguir. A deter

minação do urânio nas fezes não mede a fração absorvida porque o urânio,

praticamente, não é absorvido pelo trato gastro-intestinal.

No presente trabalho decidimos adotar a urina como ma

terial para controle de contaminações de urânio pois esta é a técnica co

mumente usada, além de ser a mais simples.

Outras considerações quanto a amostra são o tempo de

colheita e a frequência de análises exigida para o controle da contamina

ção interna. Adotamos como tempo de colheita de urina o período de 24

horas porque a taxa de excreção urinária do urânio não e constante duran

te o dia. Escolhemos frequência de análise de 30 dias, aconselhada na

1i teratura~O •

2.1.2. DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO URÂNIO

Para a escolha do método levamos em conta os vários fa

tores acima citados, o que garante uma -sensibilidade de, no mínimo, 5 ~g

de U/l de urina e que representa 1/10 da concentração máxima permissível.

A baixa atividade específica do urânio natural (0,3 mi

crocurie/g de U), também obriga ã seleção de métodos de anál ise não ra

diométricos (diretos).

Dentre os métodos que atingem a sensibilidade requeri

da tem-se: análise por ativação neutrônica, espectroscopia de emissão e

fluorimetria. A análise por ativação tem como principal inconveniente a

necessidade de uma fonte de neutrons, além de outros equipamentos de me

didas radiométricas. A análise por espectroscopia de emissão nao é pa~

ticularmente adequada pois está sujeita a uma série de interferências e,

além disso, o alto custo do equipamento e a dificuldade de sua instala
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72 17.
PRICE e CENTANNI realizaram trabalhos sobre deter

minação de urânio por fluorimetria e ROOOEN 76
,75 fez um retrospecto so

bre o assunto.

a) A técnica da "cLU.t.U..ç.ã.o" que usa uma tomada de en

saio suficientemente pequena de modo a diminuir a

quantidade de inibidor presente por amostra e que

II
11

11

11
I

I~

a

urânio

çao, impedem maior uso. O método fluorimétrico, por sua vez, oferece

vantagens com respeito à seletividade, baixo custo do equipamento e do

material utilizado e simplicidade da técnica, embora apresente menor re

produtibilidade.

A maior desvantagem da técnica de fluorimetria em meio

sólido é causada por elementos que diminuem a fluorescência. Esta inibi

ção depende da quantidade total de elementos inibi dores por amostra, is

to é, não depende da relação entre concentração de inibidores e concen

tração de urânio. Três recursos sãq comumente utilizados para reduzir,

eliminar ou determinar o grau desta interferência:

que o

sal de uranilo puro. Outras substâncias como o bórax, fosfato de sódio,

fluoreto de lrtio, também intensificam a fluorescência 78 A fusão com
-10

10 g U (±10%) sem

proporcional à con
-3

(:!:10 ppm

NICHOLS e SLATERRy 67 mostraram que traços de

fundidos com fluoreto de sódio dão fluorescência mais intensa do

O princrpio básico da técnica fundamenta-se na fluores

cência característica, emitida dos sais de uranilo ao serem excitados

por luz ultra-violeta. A fluorescência máxima dá-se na região de 555nm

quando o comprimento de onda de excitação for de cerca de 365 nm. Estes
• - b r. d -. 69piCOS sao em caracterlstlcoS O uranlo •

fluoreto de sódio permite a determinação de até 4.
muita dificul~ade e a intensidade de fluorescência e

centração de urânio na faixa de baixas concentrações

!10 ppm) 26 •

Uma revisão da literatura mostra que a maioria dos l~

·;·<"·","boratórios especial izados 23 ,26,31,42,50,51,59,78,79,86,91,2 , uti 1izam a

fluorimetria por ser ainda, a mais conveniente. Isto justifica o fato

de termos escolhido este método para a determinação do urânio.
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foi usada originalmente por PRICE 72
•

b) A técnica de padronização interna que permite cal

cular o valor da inibição e baseia-se na compar~

ção da intensidade de fluorescência da amostra adi

ci onada de uma certa quant idade de padrão de urã

nio, com a intensidade da\mesma quantidade de p~

drão sem a amostra.

c) Outro recurso é separar o urânio da amostra,de

seus inibidores, por meio de precipitação,extração

por solventes, troca iônica, etc ••

De todas as técnicas de separação, a mais utilizada é
- . d 1 -. 26 , 59 , 78 , 89a extraçao por meio e so ventes organlcos e, dentre' estes,um

dos mais usados para extração do urânio da urina é o acetato de etila na

presença de nitrato de alumíni0 37
,38 • Isto não significa que não exi~

- - t-. 51+ lBtam outras tecnicas, como por exemplo separaçao por troca onlca ' ,cr~

matografia 53 , etc .•

No presente trabalho escolhemos a técnica de "cU.1..u.iç.ã.o~

associada a técnica de padronização interna, para a determinação direta

do urânio na urina e no caso de fazermos a separação adotamos a técnica

descr i ta por SCHOCH 79 que cons ta de uma minera 1i zação segu ida de uma

extração por solvente.

2.2. f'Erooo DE DETERMINAÇAO DE TRITIO

2.2.1. CoNsIDERAÇÕES QUANTO A AMOSTRA

O trítio é encontrado no organismo quase que exclusiva

mente na forma de água, sendo excretado preferencialmente pela urina.Cer

ca de 2 horas após a absorção do trítio, sua concentração nos compartl

mentos aquosos atinge o equilíbrio. Assim, utilizamos a urina como
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Interferências dessa espécie são conhecidas como "ex

c) Se a luz emitida for absorvida antes de atingir o

fotocatodo.

"II

II

I

antesa) Se alguma energia for perdida ou absorvida

de encontrar o cintilador.

b) Se impurezas da amostra reduzirem a eficiência da

transferência de energia.

Uma das vantagens da cintilação em meio líquido é que

a geometria do sistema é esférica e não há absorção da radiação na jane

la do detetor ou no ar, daí seu largo emprego na medida de emissores be

ta de baixa energia que sao completamente absorvidos pela substância cin

tiladora, dando uma alta eficiência.

o tamanho do pulso que sai do sistema pode diminuir

nas seguintes condições:

A quantidade de luz gerada no sistema e o tamanho do

pulso elétrico na saída da fotomultiplicadora são proporcionais a ener

gia das partículas beta contadas.

A energia da partícula primária, no caso presente ra

diação beta, é transferida para o solvente provocando ionizações e exci

tações de suas moléculas. Daí a energia é transferida para o soluto prl

mário (cintilador) que fluoresce, emitindo luz característica do soluto

empregado. Algumas vezes é usado um soluto secundário (alterador de com

primento de onda ou de espectro) para absorver a luz emitida pelo soluto

primário e alterar o espectro de emissão para dentro da faixa de respo~

ta da fotomultiplicador~~que é o sistema comumente utilizado para medir

a quantidade de luz gerada no sistema.

um sistema solvente e do soluto cintilador, de composições diferentes,
10 57adequadas para cada caso '

Quando a substância radioativa é colocada em contacto

com a mistura cintiladora o processo que se realiza é o seguinte:
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c) Método de "JLa.ZM de caYllÚ6".

b) Método de padronização externa.
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ser

cpm
• 100 = E%

a) Método de padronização interna.

A padronização externa faz uso do princípio de desloca

mento do espectro. Uma fonte gama de atividade moderada e meia-vida lon

ga (226Ra,133Ba, ou 137 CS) é colocada próximo a amostra e contada conju~

tamente, após a contagem-da amostra já haver sido determinada. O espe~

tro de energia se altera dependendo da extinção provocada pela amos

O método de "1La.ZM de caYllÚ6" é um dos recursos uti 1i

zados para padronizações, possivel em vários cintiladores. A técnica ba

seia-se na razão matemática que é obtida pela comparação das contagens

em duas janelas ou duas condições de contagem, as quais se espera sejam

afetadas de modos diferentes por uma mudança de espectro que acompanha a

extinção.

Sabe-se que nem todas as desintegrações ocorridas na

amostra produzem um pulso elétrico. A eficiência de contagem e igual à

r.azão da taxa de contagem observada (por exemplo em contagens por minuto)

pela taxa de desintegração real (por exemplo em desintegrações por minu

to). A eficiência é dada geralmente em %, assim:

No método de padronização "interna faz-se a contagem da

amostra em condições normais. Depois, adiciona-se uma quantidade conhe

cida de um padrão de trítio à amostra e efetua-se a contagem. Sabendo-se

a atividade de padrão adicionada, calcula-se a eficiência pela razão en

tre os dois valores obtidos.

A eficiência depende do instrumento e da composição da amostra. Os méto

dos comumente usados, em cintilação em meio líquido, para determinar a

eficiência de contagem para cada amostra são:

:ti..nç.ão" (quenching) e diminuem a eficiência de contagem, devendo

~~Jeterminada, diminuída ou eliminada.
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tra. Esta alteração pode ser observada na mudança da razão das taxas de

con tagem de do i s cana i s de con tag em f ixos chamados ." c..a.nlLÚl pa.dJWu".

Estas técnicas tem suas vantagens e desvantagens sendo

a escolha de uma delas dependente do objetivo da anãlise,recursos instru

mentais, etc .• De acordo com SPRINGEL 8~ a melhor técnica para anãli

se de trítio em urina seria a padronização interna, apesar de ser a mais

trabalhosa. Decidimos, portanto, adotar inicialmente esta técnica.

**********

111

I/



27

3. OBJETIVO E FINALIDADE

A montagem de técnicas analíticas, viáveis para a determinação de

urânio e trítio na urina, constitui o objetivo principal do presente tra

balho.

o método adotado deve ser sensível de modo a permitir a análise de

amostras de urina com teores do elemento em estudo, pelo menos, dez ve

zes menores que as concentrações máximas permissíveis recomendadas pelas

Organizações de Proteção Radiológica e de Saúde Pública.

As técnicas depois de estabelecidas e padronizadas deverão ser apll

cadas a amostras de urina de trabalhadores que manuseiam compostos de

urânio e trítio para, em seguida, serem adotadas em caráter rotineiro.

As análises executadas seriam indicadoras de possível contaminação

interna e serviriam como medida para manter a segurança do trabalhador

do ponto de vista de sua saúde física.

**********
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4. MATERIAL E METOnOS

4.1. DETERMINAÇÃO 00 URANIO POR FLlX>RIM:TRIA EM M:IO SOLIOO.

4.1.1. ~1ERIAL

- Fluorímetro Ga1vanek-Morrison da Jarrell-Ash Di

vision/Fisher Scientific Company.

- Mufla com temperatura controlada até 1.200~C.

- Maçarico de gas-ar comprimido.

- Lâmpada infra-vermelho.

- Dessecador.

- 24 discos de platina para a fusão,de 1,6 cm de diâme

tro (figura 1).

- 4 discos de platina para a fusão,de 3,6 cm de diâme

tro.

- Dosador de po. ~figura 1).

- Suporte de tijolo refratário (figura 1).

- Misturas fundentes uti1 izadas:

11

I~



FIGURA 1 - MATERIAL lJfILIZADO PARA EXECUTAR A FUSAO
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- Pipetam-se 100 microlitros da amostra a ser analisa

1'1da em um disco de platina próprio para fusão.

nítrico

A pa!,

adi

,1

II
I

e o pu r..!..

Atômica.

- Evapora-se até secura, sob lâmpada infra-vermelho.

4.1.2. ~T(DQ

c} Solução trabalho 0,1 micrograma U/ml (0,1 mg U/l).

- Soluções de padrão de urânio nas seguintes concentra

- Micropipetas de 100 microlitros.

c) NaF e LiF na proporçao, em peso, de 98:2 res

pectivamente. Reagentes "suprapur" da MERK.

b) NH~F, Na 2 C0 3 e K2 C0 3na proporção, em peso, de

9: 45,5: 45,5 respectivamente. Reagentes P.A.

b) Solução trabalho 1 micrograma U/ml (1 mg U/1).

a) Sol ução estoque 1 mg U/ml (1 g U/l).

30

a) NaF, Na 2 CO, e ~C03 na proporção, em peso,

de 9: 45,5: 45,5 respectivamente. Reagentes P.A.

o urânio utilizado para preparação do padrão

ficado no Centro de Engenharia Química do Instituto de Energia

Parte-se do diuranato de amônio puro que é calcinado na mufla a 900~Caté

peso constante. Do óxido obtido e pesada a quantidade desejada para o~

ter-se concentração de 1 g U/1. O óxido é dissolvido em ácido

concentrado e,a seguir, o volume e completado com água destilada.

tir da solução inicial preparam-se as di luições em água destilada e

ciona-se ácido nítrico suficiente para que as soluções finais fiquem le

vemente ~cidas (aproximadamente 5% em ácido nítrico).

çoes:



31

P1i cata.

dessecador

- Calcina-se a amostra num maçarico para eliminar a

a} Amostras analisadas sem adição de padrão:

- As amostras devem ser analisadas, pelo menos, em du

A = IRF de 0,1 ml de amostra

B = IRF do ensaio em branco

- As IRF (intensidade relativa de fluorescência) das

amostras são descontadas do valor do ensaio em branco.

- Deixa-se a pastilha formada esfriar num

durante no mínimo 15 minutos.

- Procede-se a leitura no fluorímetro e relaciona-se a

fluorescência obtida com a intensidade de fluorescência de um ensaio pa

drão (0,01 microgramas de U) executado nas mesmas condições, determinan

do assim a concentração de urânio na amostra.

- Coloca-se o disco sobre o suporte pré-aquecido e pr~

cede-se a fusão, mantendo a temperautra do forno a 710~C, durante exata

mente 2 minutos.

matéria orgânica.

- Adicionam-se 300 ou 400 mg da mistura fundente (pó),

por meio do dosador, no mesmo disco.

- Paralelamente são feitos ensaios em branco e ensaios

de padrão (0,1 micrograma de U) usado para calibrar o instrumento. O

fluorimetro e calibrado na leitura 100, com a pastilha de 0,1 ~g de U,

comprimindo a tecla 0,1 e sensibilidade 6.

- No caso da amostra provocar "ex.tinção", determinar

esta pela padronização interna, bastando para tanto fazer um ensaio numa

amostra à qual se adiciona 0,01 micrograma de urânio. A fluorescência

deste ensaio lie.6wca.do" é comparada com aquela obtida no ensaio do p~

drão e o valor da inibição é determinado.

De posse das IRF obtidas, determina -se a concentração

de urânio na amostra por meio dos seguintes cálculos:



sador.

A quantidade de ur~nio na amostra sera:

A quantidade de ur~niona amostra sera:

llgUfO,l ml

pg UfO,l rol
C-B

(C-B)l;

P (A-l;B)

O-A

E-B

P(A-B}

l; =

x =

A = IRF de 0,1 ml de amostra

B = lRF do ensaio em branco

C = IRF de P 119 de padr~o de ur~nio

O = IRF da amostra + 0,01 119 de padrão de U

E = IRF de 0,01 llg de padr~o de U

l; - Valor da inibição ("qu.encJú.ng "I '
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x =

c = lRF de P pg de padr~o de ur~nio

b} Amostras analisadas pela técnica de padronização

interna:

- Bal~o de destilaç~o de 500 ml conjugado a um conden

4.2.1. f1.\lERIAL

4.2. SEPARAÇÃO E EXTRAÇAO 00 URPN10 DA AM)STRA

Quando se deseja aumentar a sensibilidade da técnica em vez de

analisar-se diretamente a urina, pode-se lançar m~o de métodos que perml

tam separar o ur~nio da amostra.



- Leva-se a secura em banho de areia.
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4.2.2. f/ÉTOOO

extra

nitrato- Adicionam-se 15 ml de solução saturada de

- Acido nítrico concentrado P.A.

- Peróxido de hidrogênio 130 vol. P.A.

- Solução saturada de nitrato de alumínio P.A.

- Acido nítrico 1,5 N

- Acetato de etila P.A.

Após a mineralização da amostra procede-se à

ção do seguinte modo:

- Retoma-se o resTduo em ácido nTtrico e água oxigen~

da tantas vezes quantas necessário para obter cristais brancos.

- Transfere-se o resíduo para um bequer de 100 ml e

adicionam-se 3 ml de ácido nítrico concentrado e 3 ml de água oxigenada.

- Dissolvem-se os cristais provenientes da mineraliza

çao em cerca de2 rol de ácido nítrico 1,5 N e transfere-se para um funil

de separação de 60 ml.

- Tratam-se 100 ml de amostra de urina com 20 ml de áci

do nítrico concentrado. Coloca-se no balão de desti lação.

o método utilizado para separação.prévia consta de mi

neralização em meio nítrico executada no balão de destilação (especial,

pois é soldado ao condensador). O resTduo obtido e, em seguida, submeti

do a sucessivos tratamentos com ácido nTtrico e água oxigenada. Em li

nhas gerais consiste do seguinte:

- Destila-se até um volume final de 5 a 10 ml. Odes

'ti lado e lançado di retamente no esgoto.
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de aluminio.

- Extrai-se duas vezes com 10 ml de acetato de etila,

agitando durante dois minutos.

- Reunem-se as fases orgânicas em um bequer de 50 ml

e evapora-se até secura em corrente de ar quente.

- Retoma-se o resíduo em agua destilada e leva-se a

10 rol em balão volumétrico.

- Submete-se a amostra preparada ã anã1 i se fluorimétri

ca de acordo com a técnica descrita em 4.1.

o esquema analítico do método utilizado na análise de

urânio na urina acha-se na figura 2.

4.3. APLICAÇÃO DO MÉTOOO PROPOSTO PARA ANÁLISE DE URÂNIO EM

N-X)STRAS DE URINA DE lRABAUWX>RES.

Determinamos a concentração de urânio em amostras de urina co

lhidas de trabalhadores do Centro de Engenharia Quimica do Instituto de

Energia Atômica, segundo os métodos descritos nos itens anteriores.

Colhemos as urinas durante o período de 24 horas que foram co!!.

servadas em refrigerador após a colheita.

o sistema geral de proteção dos trabalhadores da Usina de Pu

rificação de Urânio e da Unidade Piloto de Produção de Tetrafluoreto de

Urânio, ambas do IEA, bem como os fluxogramas dos processos utilizados

nestas Usinas, já foram objeto de estudos anteriores 1 ,32,33,63,mostrando

os pontos criticos importantes para a Proteção Radiológica e os vários

compostos manuseados. Estes dados serviram de orientação quanto a amos

tragem que deveria ser realizada.
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CRISTAIS
BRANCOS

DESTl LADO
(ESGOTO)

ANÁLISE DENA

Destilar até 5 a lO ml
I

FASE AQUOSA
(DESPREZAR)I

100 ml DE URINA + 20 ml
IE HN<h CONCENTRADO

Dissolver em ácido nítrico 1,5 N:
Juntar 15 ml de solução saturada
de Al(N03h.
Extrair 2 x com 10 me de acetato
de eti la.

I

RESÍDUO

Retomar em 2 ml de
HN03e 2 ml de H202
Evaporar até secura.,
Repet i r o processo
até obtenção.

Retormar em
10 ml de H20
destilada.

FLUORIMETRIA I

I URINA I

I RESÍDUO I

I
I

I FASE ORGÂNICA I
Evaporar até
secura.

ESQlJEtv'A ANALÍTICO DO r-ÉTooo UfILIZADO

URANIO NA URINA.

ANÁLI SE
DIRETA
(0,1 mJ)

FIGURA 2



4.4. TRATAM:NTO PRÉVIO DA Art[)STRA PARA IElERMINACÃO,

4.4.1. f1A.lERIAL
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00 TRfno

- Placas de Petri de 10 cm de diâmetro.

- Chapa aquecedora.

- Carvão ativo.

- Papel de fi ltro faixa azul.

4.4.2. M:TODO

Testaram-se dois tipos de tratamento prévio, um por

filtração em carvão ativo e outro por evaporação.

No tratamento com carvão ativo procedemos do seguinte

modo:

- Adiciona-se cerca de 'I grama de carvao ativo a 30 ml

de uri na.

- Filtra-se em papel de filtro faixa azul.

No tratamento por evaporaçao adotamos a seguinte técni

ca:

- Colocam-se aproximadamente 30 ml de urina na placa

de Petri.

- Aquece-se sobre a chapa aquecedora.

- Recolhe-se em um bequer de 50 ml, o vapor que se con

densa na tampa superior da placa de Petri.
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4.5. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRiTIO POR CUITILAÇÃO EM

M:IO LÍQUIDO

4.5.1. MA.lERIAL

- Cintilador ISOCAP/300 medel 6868 Nuclear Chicago

Searle Analytic Inc. Liquid Scintillation System.

- Frascos de vidro para cintilação de 20 ml de capacl

dade com baixo teor de potássio.

- Micropipetas de 100 microlitros.

- Seringa de 20 ml de plástico descartável.

- Mistura cintiladora de:

4 g de PPO (2,5 difenil oxazol)-scintillation grade

da Amershan - Searle.

50 mg de dimetil-POPOP (1,4 bis 12(4 metil 5 fenil

oxazolil)! benzeno)-scintillation grade da Amershan

Searle.

120 g de Naftaleno P.A.

1000 ml de p-dioxano P.A.

- Padrão de água t~itiada da Amershan - Searle - so

lução estoque com 4,0 mCi/ml em 21.06.76.

- Solução padrão de água tritiada com aproximadamente

0,1 microcurie 3H/ml para adição. Solução trabalho.

I
II

I:
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- Conta-se no cintilador durante 10 minutos.

amostra.

\.lCi/l

(cpm amostra)

padrão

E x 2.220

dpm

(cpm amostra) - (cpm branco)

(cpm a+p)

x =

Onde:

- cpm amostra = contagem por minuto da

E =

- dpm padrão = desintegrações por minuto do pa

drão adicionado.

b) Cálculo da atividade de trítio na amostra (x):

a) Cálculo da eficiência (E)

- cpm a+p = contagem por minuto da amostra mais

o padrão adicionado.

- Em um terceito frasco, procede-se aoensaió em bran

- Adicionam-se 15 ml da mistura cintiladora, com o au

4.5.2. MÉTODO

- A atividade de trítio na amostra e determinada por

meio dos seguintes cálculos:

ma.

- Paralelamente, em outra alíquota de 1 ml da mesma

amostra, adiciona-se 0,1 ml da solução trabalho de padrão de agua tritia

da e15 ml de mistura cintiladora, efetuando-se a contagem da mesma for

xílio de seringa.

co de urina.

- Coloca-se 1 ml da amostra a ser analisada (urina ou

o produto do tratamento prévio) no frasco de cintilação.

-.,:".
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Onde:

- cpm amostra = contagem por minuto da amostra.

- cpm branco = contagem por minuto de um bran

co de urina.

- E = eficiência de contagem.

4.6. APLICAÇÃO no METOno PROPOSTO PARA ANALISE DE TRITIO EM

Af'IOSTRAS DE lRINA DE TRABAU-IADORES.

Determinamos a atividade de trítio em amostras de urina co

lhidas de trabalhadores dos Centros de Engenharia Nuclear e Aplicações

Biológicas de Radioisótopos e Radiações do Instituto de Energia Atômica.

Determinou-se, também, a atividade de trítio em amostras de urina de pe~

soas que trabalham em Indústria de relógios e marcam os mostradores de

relógios com pigmentos luminóforos à base de trítio.

Colhemos amostras de uma única micção do dia que foram conser

vadas em refrigerador até serem analisadas.

***********
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A tabela 8 mostra os valores de urânio encontrados em amostras

de urina adicionadas de padrão.

A tabela 6 dã os valores de IRF obtidos para soluções de p~

drão de urânio até um mfnimo de 5. 10-1t 119 U/O,l ml.

dos re

de Intensidade Relativa de Flu
- - • -3 -padrao de uran 10 de 2 • 10 ate

5. RESULTADOS

Damos a seguir uma série de tabelas e figura demonstrativas

sultados obtidos nas diferentes fases do nosso trabalho.

5.1. RESULTAOOS DA PADRONIZAÇÃO 00 r-úODO DE DETERMINAÇÃO DO

URANIO POR FWORIt'ETRIA EM MEIO SOLIDO.

A tabela 7 traz os resultados de IRF obtidos para ensaios par~

lelos realizados para uma solução de padrão de urânio de 5 . 10-2119U/ 0 ,1

ml e para uma amostra obtida após mineralização e extração de 100 ml de

urina enriquecida com 5 11g de urânio. A tabela inclui, também, a anãl i

se estatfstica dos dados obtidos.

A figura 3 mostra os resultados

orescência (IRF) obtidos para soluções de

llJ9U/0,1 ml.
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FIG.JRA 3 - VAAIAÇAO DA IRF ca'1 A CONCENTRAÇAQ DE lRANIO. (REGRESSÃO

LI NEAR PELO t-UODO OOS MÍNI M:>S QUADRADOS).

10

~

a: .
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TABELA 6 - VALORES DE IRF OBTIDOS EM ,APOSTRAS CCJv1 VAAIAS CONCENTRAÇÕES

- -DE PADRAO DE URANIO.

CONCENTRAÇAo
VALORES DE I RF

VALOR M~DIO
I RFfLrQU I DO

119 UfO,l ml DE IRF

5.10- 1 550 - 520 - 500 523 523

1.10- 1
99 - 100 - 100 99,] 99,3

-2
10,8 10,41. 1O 10,5 - 11 , O - 11 , O

-3
1,6 - 1,4 1,41. 10 1, 1 - 1 , O

-4
0,8 -5.10 0,9 - 1, O 0,9 0,5

BRANCO 0,4 - 0,2 - 0,5 0,4 -

Desvio padrão do ensaio em branco =0,27 unidades de IRF (10 ensaios).
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TABELA 7 - ANALISE DA REPRODUTIBILlDADE DAS IRF OBTIDAS

EM' ENSAIOS PARALELOS DE Af/OSTRAS DE PADRAO E

DE mINA.

0,05 119 UfO,l ml URINA + PADRÃO

IRF IRF

52,0 36,0

50,0 39,0

63,0 40,0

56,0 34,0

60,0 39,0

56,0 38,0

52,0 36,0

62,0 34,0

63,0 33,0

51 ,o 34,0

59,0 32,0

58,0 34,0

40,0 32,0

54,0 32,0

48,0 28,0

59,0 32,0

32,0

28,0

38,0
-

média - 55,0
branco - 2,7
desvio padrão - 6,2
coeficiente de variação - 11%

média - 34,0
branco - 0,5
desvio padrão - 3,5
coeficiente de variação - 10%
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TABELA 8 - RECUPERAÇAO DE URANIO DETERMINADA EM PPOSTRAS DE URINA

ENRIQUECIDA (toe)IDA DIRETA NA tRINA).

QUANDIDADE DE URANIO QUANTIDADE DE URÂNIO RECUPERAÇAo
,

ADICIONADA (}.tg/1) ENCONTRADA ~/1) %

O <5,0 ABAIXO DA SENSIBILIDADE

2,0 <5,0 ABAIXO DA SENSIBILIDADE

10,0 8,7 87

20,0 22,0 110

50,0 44,0 88

100,0 93,0 93

500,0 430 86



contagens

diretamente

Em todas,
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5.2. RESULTADOS OBTIOOS EM Af/OSTRAS DE URINA DE TRABAu-iADORES

QUE MANUSEIAM COMPOSTOS DE URÂNIO NATURAL.

A tabela 9 traz os resultados preliminares obtidos em amostras

de urina de trabalhadores.

A tabela 10 apresenta os resultados de concentração de urânio

em amostras de urina de trabalhadores, numa fase em que o programa de

bioanãlise visava com maior ênfase as pessoas mais expostas ao risco de

contaminação interna por compostos de urânio natural. A tabela 11 forne

ce os mesmos resultados colocados de outra maneira, de modo a permitir

uma melhor visualização do grau de contaminação.

5.3. RESULTAOOS DA PADRONIZAÇÃo 00 MÉTooo DE DETERMI NAÇAO DO

TRfTIO POR CINTILAÇÃO EM MEIO LfQUIDO.

As tabelas 12, 13 e 14 ilustram os resultados das

por minuto (cpm) obtidos em uma série de ensaios realizados

na urina, após tratamento com carvão ativo e após evaporação.

as eficiências de contagem são apresentadas.

As tabelas 15 e 16 indicam os resultados dos ensaios realiza

dos para determinar a sensibil idade e a precisão do método adotado.

5.4. RESULTADOS OBTIOOS EM Af'IOSTRAS DE URINA DE TRABAu-tADffiES

QUE fWJUSEIAM CCM'OSTOS DE TRITIO.

A tabela 17 fornece os resultados das anál ises efetuadas em

amostras de urina de pessoas expostas a compostos de trítio.

**********
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TABELA 9 - CONCENTRACÃO DE LRÂNIO EM ,AfIOSTRAS DE URINA DO PESSOAL DA CEQ (RESULTADOS PRELl

MINAAES) •

N<; DE N<; DE AMOSTRAS NOS INTERVALOS DE CONCENTRAÇÃO DE URANIO EM ~g/l

SETORES DA CEQ
AMOSTRAS <10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 80 >80

USINA 45 5 7 7 14 2 10 O(8 PESSOAS)

.LABORATORIO
ANALfTICO 71 29 14 17 2 5 4 O
(23 PESSOAS)

ASSISTtNCIA
T~CNICA 'A 34 10 8 9 4 3 O OUSINA.
(lo PESSOAS)

SECRETARIA 3 3 O O O O O O(1 PESSOA)

TOTAL 153 47 29 33 20 10 14 O
.l:
O'



Tf<SELA 10 - RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS EM ArOSTRAS DE UlINA 00 PESSOAl. 00 CEmRO DE ENGEMi6RIA QUíMICA (CEQ)

LOCAL DE TRABALHO USINAS ASS1STtNC1A TtCNICA LABORATORIOS Nilo EXPOSTOS

COOICO 00 TRABALHADOR T. T2 T, T. T, T. T1 Te T, TIO Til TI2 TI! TI, TI, TI6 TI1 Tu Tu AI A2 A, A. A, LI L2 L, L. "I "1

3.0 <5,0 <5.0 50,0 33 .0 17,0 10,0 <5, O ~O.O 60,0 60,0 8,0 <5,0 8,0 20,0 <5.0 <5,0 6.0 20,0 3,0 2,0 2,0 2,0 <5,0 <5,0 <5.0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
5,0 <5.0 9,0 70.0 12,0 21,0 6,7 <5,0 20,0 20.0 20,0 18,0 <5,0 ~.O <5, O 22,0 <5,0 7,0 <5,0 ~,O

8,0 <5,0 3,0 6,0 17,0 18,0 ~,O ~,O <5,0 10,0 <5,0 7,0 ~7,O <5,0
2,0 <5, O 6.0 9,0 21, O 4.0 8,0 8.0 15,0 2,0 ~,O 20,0

10,0 2,0 20.0 14,0 6,0 2.0 20,0 10,0 <5,0
29,0 2,0 12,5 30,0 2.0 3.7 4,0 8,0
5,2 13. O 1,0 11.0 1,0 2,0 11, O

18.0 12, O 10.0 0.7 47,0 7,0

CONCENTRAÇAo 6,0 8,0 1, O 14,0 13,0 4,0

OE URÂNIO NAS VARIAS
8,6 6,6 <5,0 2.2 23.0 12, O

AMOSTRAS <5,0 7.6 13,0 <5, O 19,0 6,0

(~g un') 12,0 5.0 <5,0 <5, O 5,0 <5,0
<5.0 13, O 7,0 <5,0 <5,0 12,0
<5,0 <5,0 <5,0 10,0 <5, O

6,0 22,0 <5,0
<5,0 <5. O 8,0
<5,0 35,0
33,0 <5,0

<5.0 <5, O

22,0

<5,0

~

-....J



TABElJ\ 11 - CONCENTRAÇÃo DE ~IO EM NIOSTRAS DE LRlNA 00 PESSOAL DA CEQ (1972 A 1976)

NC? DE NC? DE AMOSTRAS NOS INTERVALOS DE CONCENTRAÇÃO DE URANIO EM ~g/l

SETORES DA CEQ
AMOSTRAS <5 5 - 10 11 - 20 21- 30 31 - 40 41 - 50 51 - 100 >100

USINA 136 55 34 29 9 4 2 3 O

I

LABORATORIOS 8 7 O O 1 O O O O

"

ASSIST~NCIA

T~CNICA A 9 7 1 1 O O O O O
USINA

PESSOAS NÃO 2 2 O O O O O O O
EXPOSTAS

TOTAL 155 71 35 30 10 4 2 3 O
J:
00



TABELA 12 - CO'1PAAAc;ÃO DAS EF ICI ÊNCI AS DE CONTAGEM

ENTRE ,APOSTRAS DE URINA ENRIQUECIDA CCJv1

- - -PADRAO DE TRITIO E DE SOLuçOES DE PADRAO

PURO. <ANÁLISE DIRETA).

URINA URINA + PADRAO PADRÃO 0,0145 llC i DE 3H

(cprn) (cprn) E% (cprn) E%

63 7822 24 10276

51 7982 25 10497

44 8038 25 M~DIA = 10386 32

38 8569 26

82 7663 24



TABELA 13 - CCWAAAÇAO DAS EFI CI ENCI AS DE CONTAGEM

ENlRE NIOSTRAS DE URINA ENRIQUECIDA E

- - -
SOLUÇOES DE PADRAO PURO... APOS ... TRATAMéNTO

- -PREVIO DA NIOSTRA COM CARVAO ATIVO I

URINA URINA + PADRÃO PADRÃO 0,0133 ~Ci DE 3H

(cprn) (cpm)' E% (cpm) E%

44 . 9535 32 9930

85 9229 31 10077

48 9532 32 9951

46 9088 31 9998

37 9547 32 Ml::DIA = 9989 34

52 9199 31
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TABELA 14 - COMPARAÇAO DAS EFICIÊNCIAS DE CONTAGEM

ENTRE AMOSTRAS DE URINA ENRIQUECIDA E

SOLUCÕES DE PADRÃo PURO" APÓS" TRATAMENTO,

PRÉVIO DA ArIOSTRA POR 8IAPORAÇÃO.

URINA URI NA + PADRÃO PADRÃO 0,0133 llCi DE 3H

~

(cpm)(cpm) (cpm) E% ~%

39 9914 34 9858

Jf1 10070 34 9918

35 9931 34 10001

36 9980 34 9650

40 9856 33 M~DIA = 9857 33

37 9875 33
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TABELA 15 - SENSIBILIDADE DA TÉCNICA DE

- -DETERMINAÇAO DE lRITIO POR

- -CINTILAÇAO EM MEIO LIQUIOO.

ATIVIDADE CONTAGENS LTQUIDAS

llCi/rnJ (cprn)

-3
43887,7 . 10

-3
18273,1.10

_1+
8,0.10 572

-5
8,0.10 57

8, O. 10
-6

10
_7

8,0.10 -

- Desvio padrão do ensaio em branco • 4,llcpm
(la ensaios).



Media = 0,335
Desvio padrão = 0,012
Coeficiente de variação = 3,6%

Branco medio = 43,6
0,0132 llCi RTO m 9752,0 cpm
Amostra + 0,013211Ci RTO = 9674,0 cpm
Eficiência (E) = 0,32 .
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- -PARA VERIFICAÇAO DA PRECISA0.

- -CONCENTRAÇAO DE lRITIO ENCONTRADA EM 20

DIFERENTES ENSAIOS DE lX1l\ fvESM«\ PPDSTRA

TABELA 16

NC? DA ANAL! SE
NC? DE CONTAGENS . ATIVIDADE

(cpm) llCi/l URINA

1 273,0 0,323
2 270,0 0,320

3 282,2 0,336
4 278,1 0,330

5 272,9 0,323
6 278,2 0,330

7 288,6 0,345
8 275,1 0,326

9 271 , 1 0,320
10 276,8 0,328

-'
11 286,6 0,342
12 289,3 0,346

13 280,8 0,334
14 280,7 0,334
15 279,1 0,332
16 296,0 0,356
17 289,2 0,346
18 287,4 0,343
19 283,1 0,337
20 286,2 0,342
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6. DISCUSSAO DOS RESULTADOS

A meta do trabalho foi selecionar, adaptar e padronizar técnicas ana

lrticas de determinação de urânio natural e trrtio em urina e, em s~

guida, aplicá-las a amostras provenientes de trabalhadores que manuseiam

compostos destes elementos.

6.1. ~IO

"

Em nossas primeiras experiências de determinação de urânio em

urina, utilizamos a técnica descrita por.FLOH e ABRAo 30
, desde 1968 d~

senvolvida no Centro de Engenharia Qurmica do IEA de são Paulo. Post~

riormente, modificamos esta técnica a fim de adaptá-la convenientemente

às nossas necessidades.

A técnica de determinação por fluorimetria em meio sólido tem

como fase crrtica o desenvolvimento da fusão e, portanto, todos os porm~

nores têm que ser analisados para que haja uniformidade durante o proce~

so. Desse modo, após vários ensaios, optamos pela utilização do disco

pequeno de platina, de 1,6 cm de diâmetro, tendo em vista,principalmente,

os seguintes fatores:

a) Maior facilidade para a execução da análise.

b) Menor tempo gasto para proceder a fusão.

c) Menor quantidade de mistura fundente.
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e) Maior número de fusões realizadas ao mesmo tempo.

d) Os discos praticamente não se deformam durante a fusão.

o pr~

do for

então, a en~aios entre 680 e 700<;t,

- temper~A tabela 18 indica que, a

que a fusão seja total.

TEMPERATURA TEflPO
(~c) <MIN) FUSAO

680 4 . PARCIAL

-
700 3 TOTAL

700 2 TOTAL

700 1,5 PARCIAL

TABELA 18 - RELAÇAO ENTRE TEflPERA~ DO FORNO

E TEfvPO DE FUSAO

no a mais baixa possível. Procedemos,

~artando-se os tempos de observação.

tura de 700~C, bastam 2 minutos para

Era importante, por outro lado, estabelecer a quantidade ideal

de mistura fundente. Desta forma, realizamos ensaios padrão com 200,

300 e 400 mg da mi~tura fundente. Embora os resultados encontrados fo~

sem comparávei.s entre si, optamos pela quanti~ade de 400 mg por fornecer

a pastilha de maior espessura.

Para que o ataque ao disco de platina seja desprezível

cesso de fusão deve ser feito no menor tempo e a uma temperatura

~om relação ã mistura fundente, das três ensaiadas, adotamos a de compo

sição, Na2 C03 : K2 C0 3 : NaF na proporção de 45,5-: 45,5 : 9, respectl

'lamente, por ser aquela que forneceu pastilhas homogêneas, de fácil des

prendimento do disco de fusão, além de, praticamente, não agir sobre a

platina. Devemos salientar, também, que a temperatura de fusão dessa

mistura é de cerca de 650~C, facilitando o trabalho.
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Para viabilizar os procedimentos de colocação e retirada dos

discos na mufla, idealizamos um pequeno suporte de tijolo refratário que,

sendo friável, possibilitou a escavação de pequenas concavidades onde fo

ram depos i tados os discos. De ta 1 forma que pudemos processar 6 amostras H
simultaneamente.

Devemos salientar que o método de fluorimetria em meio sólido

parece ser bastante específico para o urânio. Isto foi reforçado quando,

acidentalmente, o reagente de nitrato de alumínio usado na extração, pa

recia estar contaminado com urânio por causa da fluorescência elevada no

ensaio do branco. Traçamos num espectrofluorímetro os espectros de emis

são e excitação da amostra de nitrato de alumínio, paralelamente com os

de um padrão de urânio. As figuras 4 e 5 são representativas da análise

dos es_pectrosobtidos, verificando-se que a amostra estava realmente con

taminada com urânio, o que vem reafirmar a alta seletividade do método.

No presente trabalho comprovamos os dados da 1iteratura 17 ,72 no

tocante a proporcionalidade da fluorescência em relação ã concentração

de urânio na amostra. O gráfico da figura 3 mostra a linearidade para
_ _ • -3 ~

concentraçoes de uranlo de 2.10 ~g U/O,l ml ate 1 ~g U/O,l ml.

Com respeitoã sensibilidade, a tabela 6 mostra que a menor

concentração que se pode determinar foi de 5. 10-~ ~g U/O,l ml. Como, no~

malmente, considera-se como valor mínimo significativo de IRF,um número

duas vezes maior que o valor do desvio padrão do ensaio do "bILaYl.c.o",ver.!.

ficamos pelos nossos resultados que valores Jguais a aproximadamente 0,5

unidade de IRF são considerados significativos. Assim, as sensibil ida

des alcançadas, nas técnicas ensaiadas,foram: 5 ~g U/l de urina na ana

1ise direta e 0,5 ~g U/l de urina na anál ise após extração.

Para verificar a precisão da medida fluorimétrica efetuamos e~

saios utilizando uma solução padrão de urânio a 0,05 ~g/O,l ml e uma

amostra de 100 ml de urina enriquecida com 5 ~g de urânio e que foi sUE

metida aos processos de mineral ização e extração antes da medida fluori

métrica. Os resultados da tabela 7 ~ostram que a precisão é de cerca de

10% para concentrações de urânio em torno de 0,05 ~g/O,l ml.

Para-o cálculo da concentração de urânio na amostra, a partir

da IRF obtida, adotamos a técnica de fazer, paralelamente com esta, en
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FIGURA 5 - ESPECTROS DE EMISSAO E. EXCITAÇAO FLUORESCENlES DE lfv'1

PADRÃo DE URÂNIO.



60

saios de padrões ,comparando as IRF dos mesmos diretamente com as da amo~

tra. Não adotamos a técnica de traçar curvas de calibração por causa da

dificuldade de manter-se a reprodutibilidade da determinação fluorimétri

ca.

Com o intuito de obter maior sensibilidade na determinação do

urânio, testamos a técnica de mineral ização da urina e extração do urâ

nio da amostra. O método selecionado, para a mineralização, mostrou-se

eficaz, não apresentando importunação odorífera acentuada, sendo o tempo

gasto por amostra de cerca de um dia de trabalho. Na extração ensaiamos,

primeiramente, o método indicado por CENTANI 17
, em que o urânio é ex

traído de uma única vez, com exatamente, 10 ml de acetato de etila. Os

resultados das análises realizadas com várias soluções de padrão de ur~

nio encontram-se na tabela 19 e mostram a porcentagem de extração ob

tidas para as várias concentrações de urânio.

TABELA 19 RENDIMENTO DA EXTRAÇÃO OBTIDOS EM

sOLUÇÕEs DE PJ\OOÃO DE lRÂN10 CQ\1 UMA

ÚNICA EXTRAÇÃO CQ\1 EXATAMENTE 10 t1...

DE ACETATO DE ETI LA.

CONCENTRAÇAO % DE ExrRAÇAO
119 U/O,l t1...

0,005 94

0,01 82
-

0,02 80

0,06 78

0, 1 72
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A mesma técnica de extração quando aplicada a amostras de url

na adicionadas de padrão (5 ~ U/100 ml) apresentou rendimento médio em

torno de 30%. Isto nos levou a fazer duas extrações consecutivas com 10

ml de acetato de etila, com posterior evaporação das fases orgânicas e

recuperação em 10 ml de água destilada. Por este método, com técnicas

descritas em 4.1.2 e 4.2.2- tratamos mais de 20 amostras, quer de p~

drões puros quer de amostras de urina adicionadas de padrão. Os rendi

mentos obtidos nestas extrações foram, em média, de 70%, para concentra

ções de urânio da ordem de 50 ~g U/l.

Sabendo que a concentração de ácido nítrico na solução a ser

extraida afeta a % de extração, fizemos uma série de ensaios com solução

padrão de urânio em várias concentrações de ácido nítrico, para determi

nar a concentração na qual o rendimento é maior. Pelos resultados da t~

bela 20 verifica-se que a % de extração é maior para baixas concentra
. -

çoes de ácido nítrico, decaindo bastante para concentrações acima de 3N.

Portanto, para fazer a extração de urânio, escolhemos a concentração de

1,5 Nde ácido nítrico.

TABELA 2O - RENDlt>ENTO DA EXTRAÇÃO PARA SOLUCÕES

DE rnÂNIO EM VAAIAS CONCENTRAÇÕES DE
. .
AClDO NITRlCO •

..
RENDI ttENTO ré IOCONCENTRAÇAO

HN0
3

(N) (%)

0,92 65,3
.

1,49 69,3

2,02 68,7

3,04 45,3
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Deve ser aconselhada, portanto, a determinação do urânio nat~

ral diretamente na urina, como medida rotineira de controle da contamin~

ção interna, bem como o procedimento da mineralização da urina e extr~

ção do urânio da amostra, somente quando houver necessidade de maior sen

sibilidade e, neste caso, o rendimento da extração deve ser conhecido.

Depois de padronizado, o método de análise de urânio foi apll

cado a amostras de urina de trabalhadores do Centro de Engenharia' Químl

ca. De início como não sabiamos o grau de contaminação do pessoal fiz~

mos análises das urinas de todos os trabalhadores, inclusive, dos admi

nistrativos. Os resultados dessas análises encontram-se na tabela 9, v~

rificando-se que o grupo mais sujeito ã contaminação, como era de se espe

rar, é do pessoal que trabalha nas Usinas. Partindo-se destes dados,

analisamos,rotineiramente, amostras do grupo que trabalha nas Usinas,

constituindo este o grupo principal de controle, pois é o que está em

maior contacto com quantidades apreciáveis de urânio. Efetuaram-se ta~

bém , análises das urinas de trabalhadores dos laboratórios ou da assi~

tência técnica que estavam sujeitos a maior risco de contaminação inter

na. Os resultados individuais destas análises encontram-se na tabela 10.

Pelos resultados da tabela 9 vemos que a concentração de 50

Vg UIl só foi ultrapassado em 14 amostras e que, em nenhuma delas foi ul

trapassado o valor de 80~g U/1. Estes valores são preliminares e,muitos

deles, foram obtidos quando ainda não havia sido totalmente implantado

um esquema de proteção seguro. Com o aperfeiçoamento das medidas de pro

teção 'J e, também, com o aperfeiçoamento da técnica de determinação, os

resultados diminuiram, como se pode ver pelos resultados da tabela 11. A

nalisando-os nota-se que a maioria se encontra na faixa abaixo de 5 ~g

UIl de urina, sendo que somente em 3 amostras foi ultrapassado. o valor

de 50 ~g UIl e, em nenhuma delas chegou-se ao valor de 100 ~g U/1. Os

resultados mais elevados referem-se ao ano de 1972, quando a produção de

compostos de urânio era mais intensa. Atualmente a maioria das anál i

ses situa-se na faixa abaixo de 10 ~g UI1, refletindo melhores condições

de trabalho entre outros fatores.

Comparando-se os resultados das análises obtidos no presente

trabalho com os de outras Instituições similares 44,9,49,55,39,20, de

outros países, nota-se que, como aqueles, a maior porcentagem dos valo

res encontrados situa-se no intervalo de menos 5 a 10 ~gU/l de urina.
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6.2. TRÍTIO

Procuramos inicialmente fazer a determinação.do trítio,por cin

tilação, diretamente nas amostras de urina. Acontece, porém,que as amo~

tras apresentaram-se turvas e coloridas influenciando na eficiência da

contagem como mostram os resultados da tabela 12. Por esta vê-se que a

eficiência de contagem foi cerca de 25% para as amostras adicionadas de

padrão, contra 32% para o padrão puro. Portanto, a menos que a rotina

exigida seja muito grande, aconselhamos que se faça um tratamento prévio

da amostra antes da medida por cintilação.

Ensaiamos dois tipos de tratamento da urina, um por simples ev~

poraçao e outra com carvão ativo e posterior filtração. Os resultados

das eficiências de contagem obtidas para amostras enriquecidas e submetl

das aos dois tipos de tratamento encontram-se nas tabelas 13 e'14. Verl

ficamos por estas tabelas que a eficiência de contagem para as amostras

é comparável com a do padrão puro em ambos tipos de tratamento. Como no

tratamento com carvão ativo algumas amostras ainda se apresentaram ligel

ramente turvas ou coloridas optamos pelo tratamento por evaporação onde

a solução apresentou-se límpida.

A técnica de evaporação realizada em placa de Petri mostrou-se

si mp1es e de fác i.1 execução e comprovamos, exper imenta 1mente, que não há

risco de contaminação de uma amostra para outra, mesmo que a evaporação

seja feita em conjunto, sobre uma mesma chapa aquecedora. Para tanto,

evaporamos ao mesmo tempo uma amostra com 59.000 cpm/ml, uma de 5.800

cpm/ml e uma urina de pessoa não exposta com 34 cpm/ml verificando que

não houve contaminação de uma amostra para outra.

Para a determinação do trítio por cintilação em meio líquido

adotamos a composição da mistura cintiladora indicada por BUTLER 10 que a

estudou detalhadamente, inclusive, determinando a proporção ideal da mi~

tura em relação à amostra. Comprovamos, então, que 1 ml de urina, após

tratamento por evaporação, solubiliza-se perfeitamente em 15 ml de mistu

ra cintiladora.

Preferimos adotar o tempo de contagem de 10 minutos por ofere

cer maior precisão na medida, quando comparada com as contagens obtidas
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no tempo de 1 minuto aconselhado por BUTLER 10 • O tempo de contagem de

1 minuto pode ser usado se a precisão na medida não for fator crítico p~

ra a análise e quando uma rotina intensa a exigir.

Os resultados da tabela 15 mostram que o método adotado dete~

mina quantidades de trítio até uma atividade de 8.10-
6

~Ci/m1 da amostra

o que dá como sensibilidade para a técnica o valor de 8.10- 3
~Ci de 3H/1de

urina. No presente caso consideramos que a contagem líquida de uma amo~

tra é considerada significativa quando for maior que duas vezes o desvio

padrão do "bILanc.o". Os ensaios realizados nos levaram a um valor de

cerca de 8 cpm como valor mínimo significativo de uma amostra em relação

ao branco.

Pqra qvaliarmos a precisão da técnica de determinação do trí

tio por cintilação em meio líquido fizemos 20 análises de uma mesma amos

tra de urina, usando tratamento por evaporação e tempo de contagem de 10

minutos. Os resultados das análises encontram-se na tabela 16 e a aná1 i

se estatística mostra que o erro é de cerca de 4% para concentrações de

trítio em torno de 0,34 ~Ci/1 de urina.

Depois de padronizada,a técnica foi aplicada a amostras de url

na de trabalhadores que manuseiam compostos de trítio. Os resultados

destas análises estão agrupados na tabela 17. Por esta verifica-se que

somente 6 amostras, das colhidas no IEA, deram valores superiores ao li

mite de 8.10-3~Ci de 3H/ l , estando, mesmo assim, bem abaixo do limite ma

ximo permissível de trítio na urina que é de 23 ~Ci/l. As amostras 4 e

5 que deram os maiores valores, foram colhidas de pessoa que trabalha

com padrão de água tritiada com atividade de aproximadamente 4 mCi/l. Os

resultados foram coerentes, pois,sob a forma de água o risco de contami

nação interna é maior.

As amostras colhidas de pessoas que trabalham em indúst"rias de

relógios mostram valores altos, inclusive alguns maiores do que o máxl

mo permissível. Estes-resultados não podem ser general izados, pois, os

mesmos, foram obtidos em indústrias ~nde as condições de proteção não pa

reciam suficientes. Estes resultados, porém, são de grande importância,

pois evidenciaram a necessidade de melhorias no sistema de proteção para

:diminuir o risco de contaminação interna. Um sistema de monitoração por

bioanálises deve ser feito nas indústrias e laboratórios que utilizam
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compostos de trftio a fim de controlar o nível de contaminação interna

e, ao mesmo tempo, indiretamente, verificar se as condições do ambiente

de trabalho são adequadas.

**********



7. COMENTARIaS E CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos no presente trabalho, pode-se dizer que

os métodos analfticos montados para a determinação de urânio e trftio em

No .. ' 0._- "uri'na satisfazem as-condições exi-gidas para serem usados em um programa

rotin~iro de bioanálise.

A sensibilidade da técnica de análise de determinação do urânio
_4

por fluorimetria em meio sólido foi de 5.10 ~g UfO,l ml e a precisão

foi de cerca de 10% para concentrações em torno de 0,05 ~g UfO,l ml.

A sensibilidade da técnica de análise de determinação de trftio

por cintilação"em meio 1fquido foi de cerca de 8.10-3~Ci 3"fl e a precl

sao foi de cerca de 4% para concentrações de trftio em torno de 0,34

~Cifl.

A análise de urânio na urina vem sendo realizada de maneira roti

neira há alguns anos e constitui, ainda, o único controle feito para ava

liar o grau de contaminação interna do trabalhador, pois, não se tem um

sistema contfnuo de monitoração do ar e não se tem, também, um programa

de monitoração interna "in. vivo".

o programa de bioanálise de urânio tornar-se-á mais importante

quando se produzir no Brasil, em escala industrial ou semi-industrial, o

hexafluoreto de urânio (UF6), compo~to utilizado no enriquecimento do

urânio e que é volátil e altamente solúvel, oferecendo, portanto, maior

risco de contaminação. interna.

o método de~anáHse"de trftioainda não foi usado de maneira roti

neira mas deverá ser adotado em futuro breve, principalmente, no contro
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R E S U MO

Foram desenvolvidos m~todos de determinaçio de urini~ e trftio

em urina.

Para o urinio foi adaptada a t~cnica de análise por fluorim~

tria em meio sólido. O limite de sensibilidade foi de S, 10-~~g U/O,l ml

e o erro foi de cerca de 10% para concentrações em torno de O,OS ~g U/

0,1 ml.

Foi padronizado para o trftio o m~todo de análise por cinti l~

çio em meio lTquido. O m~todo determina quantidades de trTtio at~ pelo
-3

menos 8. 10 ~Ci/ml e o erro foi de cerca de 4% para concentrações de

trftio em torno de 0,34 ~Ci/l.

Depois de adaptadas,as técnicas foram aplicadas a amostras de

urinas de trabalhadores expostos a compostos de urinio ou trftio com a

finalidade de verificar possfvel contaminaçio interna por estes radioisó

topos.

**************
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