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I - INTRODUÇÃO

I I . a - OBJETIVOS

i
O crescente uso de reatores nucleares para obtenção de ener -

gia elétrica significa que uma quantidade cada vez maior de uri.-

• nio será" explorada, processada e enriquecida, como significa tam-

1 bem que um número maior de indivíduos e seu meio ambiente estarão

expostos a níveis crescentes do elemento.

I Para a proteção dos trabalhadores e do público em geral é iin

m portante estimar os valores médios das concentrações de urânio

natural excretado e presente nos tecidos de pessoas pertencentes

I ã população em geral, isto i, não expostas profissionalmente a

radiações,

I
Dados sobre a exposição ambiental ao urânio natural, além de

I fornecerem informações valiosas para a incorporação crônica des-

_ te rfldionuclídeo, indicam uma medida de comparação para exposição
1 profissional. Em qualquer avaliação da exposição é necessário do-

1 cumentar a concentração na população geral por métodos precisos.

Com o objetivo de determinar os níveis médios de exposição

• ao urânio natural na população da cidade do Rio de Janeiro, nos

I propusemos a estimar:

(i) as concentrações de urânio natural presentes nos ossos;

(ii) as quantidades de urânio natural excretadas diariamente

na urina.

H4-
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I.b - CARACTERÍSTICAS FTSICO-QUTMICAS E BIOLÓGICAS DO URÂNIO

O urânio está amplamente distribuído na natureza, cora
-4I uma -oncentraçao media na crosta terrestre de 4.10 % e na água

de 3,3 g/l.A constituição isotõpica do urânio natural corresponde,
O O A O O C

1 em porcentagem por peso,a 0,0054, 0,72 e 99,274 para U, U e
23 3

U,respectivamente (revisão:Hodge,1973).As atividades específicas,

I
I

meias-vidas destes radioisÕtopos e as energias das partículas a

emitidas estão resumidas no Quadro I (Lederer e colaboradores,1967).

Nos compostos anidros de urânio, estados de oxidação ••

I +3, +4, +5 e +6 foram identificados. Destes, somente as formas

tetra, U(IV) , e hexavalente, U(VI), são estáveis em solução (Dujr

I bin, 1975).

| Poucos compostos associados ao ciclo de combustão nu-

clear produzem U(IV). Os compostos de U(IV) são, em geral, pouco

I solúveis em água. A principal via de acesso ao homem profissiòs

nalmente exposto i a inalação e os pulmões são os órgãos críti-

• cos. Destes órgãos o U(IV) é lentamente transferido para o tra-

• to gastrointestinal, sendo eliminado nas fezes. Praticamente i-

nexiste absorção pelo plasma. Desta forma, o U(IV) só é* encon •-

I trado sis temicamente quando por injeção direta, assumindo neste

caso comportamento biológico semelhante ao do tõrio Th(IV) e do

' plutônio Pu(IV): deposita-se, principalmente, no fígado e nos

ossos e muito pouco é excretado (Durbin,1975; Hursh, 1975).

Na maioria dos compostos de urânio encontrados no ci-

clo de combustão nuclear, este elemento se encontra na forma h_e

i
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QUÔDRO I - ATIVIDADES ESPECIFICAS, MEIAS-VIDAS E ENERGIAS

DAS PARTÍCULAS ALFA EMITIDAS

I
I
I
I
I
I
I
I

Isõtopo

2 3 8u

2 3 5u

234U

Atividade alfa específica
(dpm/g)

7,4.IO5

4,7.IO6

1.4.1010

Energia
(MeV)

4,20(752)

4,15(25*)

4,40(57?)
4,37(18%)
4,53( 8%)

4,77(722)

4,72(23%)

Meia-vida
(anos)

4,51.IO9

7.10.108

2,47.IO5

t
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I
xavalente ou Í convertido para este estado de oxidação quando em

I contato com a ãgua. Em solução aquosa o principal Ton é o urani-

• Ia (U0Í+) que em fluídos biológicos encontra-se complexado prin-

cipalmente aos Tons bicarbonatos e ãs proteínas e, em menor esca

1 Ia aos Tons citrato e maleato. Apenas neste estado de oxidação

apresenta ação sistêmica, depositando-se preferencialmente nos

I rins e ossos (Durbin, 1975 ; Hursh,1975).

I.c - DADOS EM ANIMAIS

I
As primeiras observações conhecidas sobre os efeitos

1 biológicos do urânio foram descritas por Gmelin, em 1824, em

• seus estudos sobre a atuação de 13 sais metálicos (inclusive o

urânio) em animais. Este autor caracterizou os sais de urânio,

I administrados por via oral, como um "veneno fraco"; os aplicados

por via intravenosa provocavam coagulação sangüínea, causando da

• nos ao fTgado e ao sistema nervoso central (revisão:Hodge,1973).

I Leconte - 1853 e 1854 - trabalhando com acetato de

urânio, descobriu que este elemento induzia a glicosúria, o que

I fez do urânio um dos agentes escolhidos para a produção experi-

i mental de nefrite aguda e crônica. Em seu trabalho, chegou a es-

timar o alcance de dose letal para animais pequenos, descreveu a

I ação irritante no estômago e intestinos e a constipação em cães,

devido a paralisia muscular (revisão: Hodge, 1973).

* Grande parte das investigações, durante a primeira dé-

i cada deste século, relacionavam-se ao estudo das lesões p fun-

ções renais em estagio agudo de nefrite, provocada pela ação tõ-

I xica do urânio.

í
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Durante a II Guerra Mundial, projetos que visavani o d£

senvolvimento da energia atômica impulsionaram o estudo dos efej_

tos biológicos do urânio. Nesta época foram realizados trabalhos

experimentais em animais e no próprio homem nas Universidades de

Rochester e Chicago, através do "Projeto Manhattan"(1942 - 1945).

Os trabalhos da Universidade de Rochester tiveram continuidade £

través do apoio dado pela "U.S. Atomic Energy Commission" (1946-

-1950).

Neuman (1949) injetou diferentes concentrações de

U(VI) em ratos, por via intravenosa. A semelhança de dados exis-

tentes na literatura sobre gatos e coelhos, 50 a 70 % da quanti-

dade inoculada era excretada pela urina nas primeiras 24 horas }

40 dias após a injeção todo o urânio retido pelo organismo se

encontrava depositado nos ossos.

Numa série de experimentos com ratos (machos e fêmeas),

de várias idades,Neuman (1951) encontrou que a deposição de u-

ranio injetado intraperitonealmente estava diretamente relacio-

nada com a atividade de crescimento, porém, independia do sexo.

Através de estudos autorradiograficos de ossos destes animais,

verificou que o urânio se depositava nas regiões de calcificação

intensa, concentrando-se nas superfícies adjacentes ã circula-

ção, U0Í+ substituindo cálcio (Ca++) nos cristais de hidroxiapa-

tita.

Tannenbaum e colaboradores (1951) injetaram nitrato de

uranila em camundongos e cães, mostrando que as maiores concen-

trações de urânio por grama de tecido foram encontradas nos os-

sos. As autorradiografias indicaram que o urânio nos ossos se a-
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cumulava na porção trabecular e no endósteo; nos rins, a deposi-

I ção ocorria principalmente nas regiões d cortex e da medula.

| Kisielsky e colaboradores (1952), estudando autorra-

diografias renais e Ósseas de camundongos injetados com nitrato

I de uranila, concluíram que o urânio nos rins se localizava, pri£

cipalmente, nos túbulos contornados proximais; nos ossos, a depo-

• sição ocorria somente nas superfícies (endõsteo, periõsteo, re-

1 giões perivascular e epifisãria).

Em 1956, Hodge, sumarizando os trabalhos realizados de

I 1943 a 1951, concluiu que o urânio existente nos mamíferos se eji

contrava na forma hexavalente, como Ton uranila. Após chegar 5

* corrente sangüínea, estes Tons reagiam com as proteTnas plasmã-

i ticas e com bicarbonatos para formação de complexos, A partir

dos trabalhos de Neuman.que utilizou injeções intravenosas de

I U(VI), concluiu que:

- o U(VI) injetado deixava a corrente sanguTnea muito

• rapidamente.

1 - 40 minutos após a injeção, 50% do U(VI) havia sido

excretado pela urina;

• - aproximadamente 1/4 a 1/3 do U(VI) tinha sido depo-

• sitado no esqueleto e o restante tinha sido distribuído pelos

rins e outros tecidos (revisão: Yuile, 1973).

I Rowland e Farnham (1963) injetaram cães com 2 3 2U, na

forma de Ton uranila, verificando, por análises autorradiogrâfi-

* cas, a existência de uma distribuição difusa no osso cortical, a

i lém da distribuição superficial. Sugeriram que os Tons .uranila

podiam penetrar, através dos canalTculos, para formar a distri-

l
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buição difusa no interior do osso compacto. Mostraram também que

alguns Tons se concentravam em locais preferenciais nos ossos r£

cem-formados, dando origem aos chamados "pontos quentes".

Stevens e colaboradores (1930) injetaram nitrato de

uranila em cães e mostraram a existincia de uma distribuição di-

fusa no interior do osso compacto, além do depósito nas regiões

superficiais e trabeculares. Mas, ao contrário de Rowland e

Farnham (1968), atribuíram a penetração do urânio para o inte-

rior do osso compacto, ã troca iônica, pela substituição de

Ca++ por U0£+ nos cristais de hidroxiapatita. 0 tamanho da mo'j[

cuia de U0Í+ não permite a sua penetração para o interior do

cristal, ficando, portanto, ligado 5 sua superfície. Estes auto-

res verificaram ainda que:

- o U(VI), quando injetado, deixava a circulação muito

rapidamente, a meia-vida biológica no sangue sendo de aproximada

mente 5 minutos;

- até 60% de U(VI) era excretado na urina, nas primei-

ras 24 horas;

- a quantidade de U(VI) excretada nas fezes era insig-

nificante;

- o U(VI) se acumulava principalmente nos rins e no

esqueleto.

Lipsztein (1981) injetou nitrato de uranila em babuT-

nos, encontrando resultados semelhantes aos de Stevens:

- 60 a 70% do U(VI) era excretado na urina;

- a excreção nas fezes era desprezível;

- dentre os tecidos moles, o U(VI) se depositava pre-

ferencialmente nos rins;
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- o U(VI) no sangue se distribuía entre o plasma e as

1 células vermelhas, sendo as meias-vidas biolõgicvs estimadas em

5 minutos e 1,2 dias, respectivamente.

I Os experimentos desenvolvidos por Neuman (1949) com

| U(IV), em ratos, mostraram que este elemento, quando injetado:

- não desaparecia do sangue tão rapidamente quanto o

- não era excretado rapidamente pela urina (+_ 9% nas

I primeiras 24h);

| - existia significativamente nas fezes até o 49 dia a-

pÕs a injeção;

|. - era depositado nos ossos (10 a 20%), sendo lentamen-

te mobilizado deste tecido;

" - era depositado no fTgado até (50%), sendo posterior-

• mente eliminado nas fezes.

Leach e colaboradores (1970) expuseram macacos, cães

I e ratos a poeiras de oxido de urânio ,U(IV), visando determinar

os principais sítios de acumulação deste elemento por inalação..

* Estes autores mostraram que o conteúdo de urânio nos pulmões de-

I crescia com o tempo, em animais observados por períodos longos

• (6 1/2 anos). Os dados obtidos em cães mostraram que os pulmões,

nódulos linfãticos e ossos acumulavam 99% do urânio retido no O£

I ganismo. Observaram que, para 75 meses após a exposição, a quan-

tidade de urânio nos ossos era maior que nos pulmões. Portanto,o

I esqueleto era o sítio de meia-vida efetiva mais longa, assim co-

I mo o maior depositário do urânio absorvido pelo organismo.
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I
Os primeiros trabalhos sobre a toxicidade do urânio»

• ingerido através da alimentação, foram iniciados em 1943 e en-

• volviam numerosas experiências em cães, coelhos e ratos, durante

períodos de 30 dias, 1 e 2 anos. Os animais alimentados durante

I 30 dias, com dietas contendo urânio solúvel e insolúvel, em dife_

rentes concentrações, apresentaram quanto ao U(VI) 100% de mor.ta

• lidade e alterações histopatolõgicas, bem como redução no cres-

1 cimento. Jã os compostos ce U(IV) não eram tóxicos, nem causavam

mortes ou danos renais. As análises de rins e fêmur indicaram,

I nos animais de vida longa, a presença de quantidades apreciáveis

« de urânio. A partir destes resultados, os autores sugeriram a nir

• cessidade de estudos mais detalhados, utilizando animais cujo

I tempo de vida fosse mais longo (Tannenbaum e Silverstone, 1951).

Muito pouco é ainda conhecido sobre o sítio (ou sT-

I tios) de absorção do urânio pelo trato gastrointestinal, mas i

. sabido que somente uma pequena porcentagem do urânio, quando mi£

' turado a dieta, é absorvida pelo organismo, sendo o restante com

1 binado com resíduos alimentares e excretado nas fezes.

L_
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I.d - DADOS NO HOMEM

• I.d.l - Experimentais

I Os experimentos em animais mostraram que os órgãos crT

ticos para U(VI) eram os rins e os ossos. Apontaram também que

I uma grande fração era excretada pela urina (60 a 30%) e uma fra-

• ção menor era retida nos ossos, sendo destes eliminada lentamen-

te.

I Basset e colaboradores (revisão: Hursh e Spoor» 1973)

selecionaram 6 indivíduos de um grupo de pacientes de um hospi-

• tal, em Rochester,portadores de funções renais normais,que foram

1 injetados com nitrato de uranila (enriquecido com U) - A análise

das amostras de urina e fezes levou os autores a concluir que.pji

I ra o U(VI), a excreção fecal era desprezível quando comparada

com a urinaria e que,50? da quantidade injetada era excretada pela

• urina nas primeiras 10 horas, e 70 a 36% em 24 horas.

1 Experimento realizado no "Veteran Administration Hospj,

tal", em Boston;(revisão: Hursh e Spoor, 1973) constou da inje-

| ção de nitrato de uranila (U(VI)) em 6 pacientes em coma, per

doença do sistema nervoso central, e da injeção de tetracloreto

• de urânio (U(IV)) em outros 2 pacientes em estado semelhante. Os

I resultados da distribuição em tecidos foram concordantes com os

encontrados em experimentação animal:

I -U(VI) se depositava principalmente nos rins e os-

_ sos;

" -U(IV) se depositava preferencialmente nos ossos, fT

1 gado, baço e rins;

- 49,1% a 83,8% da quantidade de ü(VI) injetada era

1
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excretada pela urina nas primeiras 24 horas.

Na comparação dos resultados obtidos em ambos os hos-

pitais, constataram uma excreção média pela urina de 72,1 +

8,3%, sem aparente correlação com sexo ou idade dos pacientes

(26 a 63 anos).

Os primeiros casos relatados sobre ingestão de urânio

1 datam de 1351, quando utilizava-se nitrato de uranila no trata-

mento do diabetes melito. Em 1955,Buttherworth publicou dados so-

| bre um voluntário que ingeriu 1 g de nitrato de uranila (0,47gü)

em 200 ml de água. Durante a primeira semana, este indivíduo ex -

• cretou.pela urina, 2,5 mg de U.dos quais 88% no primeiro dia. 0 aû

1 tor estimou uma absorção de,pelo menos,1% da quantidade injetada ;

este valor chamou a atenção, pois o adotado pelo ICRP {Comissão In

I ternacional de Proteção Radiolõgica), em 1954, baseado em experi -

mentos com ratos, era de 0,01%. 0 ICRP, em sua publicação de junho

• de 1964, aumentou o fator de absorção para 1%, em decorrência des-

I ta experiência (revisão: Hursh e Spoor, 1973).

I Hursh e colaboradores (1969) publicaram um estudo fei-

to em 4 pacientes de um hospital, em Rochester, que apresentavam

* funções renais normais e nenhum distúrbio gastrointestinal. Cada

indivíduo ingeriu 10,8 mg de urânio, na forma de nitrato de ura-

nila, misturados em 100 ml de Coca-Cola. As amostras de urina a-

nalisadas mostraram picos de excreção no primeiro dia, seguidos

de quantidades apreciáveis de urânio excretadas por vários dias

após a ingestão, o que sugeria que "uma prolongada excreção uri-

naria tem como corolário um prolongado perTodo de absorção". Os

autores propuseram ainda uma absorção média pelo sistema circulate-
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rio entre 0,5 a 52 da quantidade ingerida.

I*d*2 " Ambientais

I.d.2.a - Exposições no trabalho

Análises "post mortem" de trabalhadores expos-

tos a urânio confirmaram a deposição nos ossos quando da inala-

ção de compostos solúveis e a retenção pelos pulmões e nôduios

linfãticos traqueobronquiais para os compostos insolúveis.

Eisenbud e Quigiey (1956) , examinando a ex-

creção urinaria de grupos de empregados expostos a poeiras de

Õxidos de urânio, mostraram que as concentrações do elemento na

urina eram proporcionais â exposição, para análises de grupos,i£

to é, quando se excluem as diferenças individuais na absorção e

na excreção.

Vários pesquisadores tentaram correlacionar

concentrações de urânio na urina com as concentrações deste ele-

mento no ar, em locais de trabalho. Lippmann e colaboradores(7964)

mostraram que amostras rotineiras de urina indicavam não haver

correlação entre a concentração de compostos solúveis de

urânio no ar e a concentração na urina antes do final de semana.Da

mesma forma, inexistiu correlação entre a concentração no ar de

compostos insolúveis de urânio e a concentração na urina apôs o

final de semana.

Análises de fezes e urina de trabalhadores cro

nicamente expostos ao oxido de urânio (U02) (exposição de 1 a 20 anos) foram

realizadas por Quastel e colaboradores (1970) e indicaram que a
«

excreção fecal decai exponencialmente com o tempo, com uma meia

T
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I vida biológica de 6 a 30 horas, e que exposições ao urânio ins£

lúvel são mais prontamente detectadas pela análise das fezes do

> que da urina. i

l
I.d.2.b - Exposições naturais

" Welford e colaboradores (1960) estudaram os

• níveis de urânio urinãrio de pessoas não expostas, com a finali-

dade de avaliar os níveis médios de exposição. Seu programa de

I amostragem consistiu na coleta da urina de 26 indivíduos sem hi£

tõria de pré-exposição ao urânio e a análise destas amostras a-

• pontou uma excreção variando de 0,03 a 0,30 ygU/1 para os resi-

I dentes em Nova Iorque.

Welford e Baird (1967) pesquisaram os níveis

I de urânio natural presentes na dieta e em outros tecidos huma-

nos. Os resultados da deposição nos diferentes tipos de ossos do

• esqueleto mostraram uma distribuição uniformt, com uma concen-

I tração média (ugü/g cinza) igual a 0,02, na área de Nova Iorque".

A análise de 11 amostras de urina, na área de Chicago, mostrou

I uma concentração média de 0,09 ygU/1 e um intervalo que variou

. de 0,04 a 0,18.

Hamilton (1972), levando em conta que o esque-

I leto e a medula perfazem 14% da massa total corpõrea, propôs, p£

ra um homem padrão de 70 kg, um conteúdo de urânio ósseo de 70

I yg, baseado em sua determinação de 0,024 ugü/g cinza de osso.

A concentração média de urânio natural nos os-

" sos foi reestimada, por Welford e colaboradores (1976), em

• 0,0027 ygU/g cinza, em Nova Iorque, Com este valor, o conteúdo

de urânio no esqueleto foi estimado em 3 ug e no organismo todo

I
1



r

I
I
I
I

-14-

em 20 ug. Este ultimo valor estava discordante do ICRP (1975) que

I adotava o valor de 90 yg, baseado nos dados obtidos por Hamilton

em 1972. Esta diferença para o conteúdo de urânio total no corpo

I
I humano era devida a concentração do elemento no esqueleto (Welford

a e colaboradores, 1976).

0 resultado analítico obtido em vertebras huina

I nas por'Fisenne e colaboradores (1980), nos Estados Unidos, foi

de 3.10 gU/g cinza. Portanto, um valor 30 vezes menor que o eji

• contrado por Welford e Baird (1967) e 3 vezes menor que o obti-

| dos pelos mesmos autores (1976), tendo estes assumido que as ver

tebras eram representativas do esqueleto inteiro.

I Com os dados dos níveis de urânio natural em

indivíduos adultos, foram calculadas a absorção pelo trato gas-

• trointestinal e a taxa de perda constante de urânio do organis-

• mo. Hursh e Spoor (1973) publicaram estimativas do fator de ab-

sorção pelo sistema circulatório, no tVato gastro-intestinal, de
I 12 e 31%, baseados nos resultados de Welford e Baird (1967) e

Hamilton (1972), respectivamente, A taxa de perda constante da ex-

creção urinaria diária foi estimada em 0,154 ygU , nos Estados jJ
nidos,e 0,38 ygl) t na Inglaterra.



II- MATERIAL E MÉTODOS "15"

I
II.a - ESCOLHA E OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS

As amostras utilizadas neste trabalho foram todas ob-

tidas de indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 40 anos,

quando o "turnover" metabõlico é mais lento. Wrenn eRoswell(1980)

I mostraram que para ingestão crônica de uma unidade diária de urâ- -

l nio, as curvas que descrevem o metabolismo no sangue, rins e ossos

atingiam um patamar para 15.000 dias (41 anos),

I Dos indivíduos quo forneceram urina foram selecionadas

aqueles que não eram portadores de distúrbios renais ou gastrointes_

• tinais ,e ainda, não estavam sob wedicaçãc durante o período de co-

| leta, que pudesse comprometer o funcionamento do aparelhos urinârio

ou digestivo. A idade, sexo e quantidade de material coletado es-

I tão indicados na Tabela I.

- As amostras de ossos foram fornecidas pelo Setor de A-

natomia Patológica da Faculdade de Ciências Médicas e pelo Setor de

I Anatomia Humana do Instituto de Biologia da Universidade do Estado

do Rio de Janeiro.Das amostras recebidas escolheu-se aquelas per*

I tencentes a indivíduos não portadores de doenças crônicas e cujas

I profissões e procedências, garantiu ao grupo estudado fazer parte

da população da cidade do Rio de Janeiro e sem história passada^de

I exposição ao urânio.

| II,b - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

I Il.b.l - Ossos

As amostras de ossos foram tratadas com base no pro-

I cesso descrito no "MANUAL 0F STANDARD PROCEDURES" (M.S.P.,1980-

E-U-03-01). Inicialmente sofreram uma queima a 1809c, por 8 horas- .

L_ i
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TABELA I - DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL URINSRIO UTILIZADO

Amostra

01*

02

03

04

05

06

07

08

Idade

40

39

60

50

40

72

45

52

Sexo

F

N

F

F

M

M

M

F

Quantidade de material
coletado (litros).

1.5

1.5

1,0

1.0

1.0

1,0

1,0

1,0

I
I

* Misturou-se urina de 5 mulheres; a idade está apresentada

I por seu valor médio.

I
I

•M
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TABELA II - DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL ÓSSEO UTILIZADO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Amostra

A*

B

C

D

E

F

G

H

I

J*

L

M

N

0*

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z

Idade
(anos)

65

60

60

66

40

62

65

56

45

60

55

50

60

60

60

55

60

55

60

60

55

50

05

Sexo

M

M

M

M

M

M

. F

F

M

M

M

F

M

F

M

M

M

M

M

M

H

F

M

Tipo

costela

costela

costela

costela

costela

costela

costela

costela

costela

calcãneo

calcãneo

costela

costela

esterno

calcãneo

calcãneo

metatarso

metatarso

metatarso

vertebra

vertebra

vertebra

fêmur

Quantidade (g)

6,0

1.7

12,5

15,0

10,0

7,0

39,0-

12,0

16,0

47,0

32,0

16,0

16,0

66,0

97,0

32,0

56,0

60,0

67,0

28.0

25.0

27.0

55.0

* amostras perdidas.
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seguida de calcinação a 500°C, por 24 horas. As cinzas* foram

trituradas em um gral e pesadas.

As amostras calcinadas, acrescentou-se uma ativida-
232de conhecida de U (entre 0,5 e 1 dpm), como indicador, e

50 ml de ácido nítrico (HNOg)** para a digestão da matéria or-

. gânica ainda presente. Sobre uma chapa quente deixou-se reduzir

o volume, e pequenas quantidades de HNOg eperõxido de hidrogênio

I (H20930-%) foram acrescentadas.de tempos em.tempos ,atl a formação

de um resíduo branco,sem eliminação de vapores amarelos. A se-

I guir, as amostras foram levadas ã secura e ressolubilizadas com

• 30 ml de ácido clorídrico (HC1), sendo a última etapa repetida

três vezes. Finalmente, um volume entre 20 e 30 ml de HC1 10 M

I foi adicionado para a solubilização total do resíduo (volume V).
23?0 "U,utilizado como indicador da recuperação da

I análise radioquímica,era puro, i.e., livre de polônio ( P )que

poderia interferir nas contagens, pois sua energia (5,305 MeV -

100%) difere de apenas 15 KeV da principal energia do Z32U (5,32 MeV

I 68% e 5,27 Mev 32$. Por outro lddo, a energia deste isõtopo arti-

ficial do urânio é bastante distinta das energias dos isõtopos do

I urânio natural em estudo, podendo, portanto, ser um bom indicador
232

• das perdas no processo de separação. A solução estoque de U,
com 20,08 dpm/g, foi obtida do Centro Médico da Universidade de

I Nova Iorque, o isõtopo indicador foi adicionado às amostras

te apôs a calcinação, pois, segundo Hamilton (1972) a perda,

! do incluída esta etapa, foi menor do que 3%, sendo considerada

desprezível.

* As quantidades de cinza de ossos utilizadas nas amostras e a
relação peso cinza/peso úmido estão apresentadas na Tabela V
do Capítulo III.

** Foram utilizados reagentes concentrados; concentrações inferio-
res estão explicitadas no textoJ
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I I . b . 2 - Urina

Um l i t r o de material coletado em 24 horas f o i anal i

I sado segundo adaptação do procedimento descr i to por Veselsky

e colaboradores (1974) e no MANUAL OF STANDARD PROCEDURES (M.S.P., 1980-
| E-U-02-01).
1 A amostra de urina, acrescida de uma atividade conh£

I cida de U , de 20 ml de ácido fosfõrico (H3P04) 1,6 M e

de 150 ml de HNO,, foi levada, lentamente, ã fervura, por 1 h£

I ra, em um becher de 2000 ml, coberto com vidro de relógio.Apôs

I resfriamento, adicionou-se um volume de hidróxido de amônia

(NH^OH) suficiente para atingir um pH de aproximadamente 9,0,

I medido potenciometricamente em amostras "frias". Nas amostras

marcadas o pH foi medido com papel indicador obtido da Merck

| Darmsdadt, para pH de 5,0 a 10,0. A amostra era, então, levada

• a um banho de vapor, por 1 hora, com agitação.

ApÕs resfriamento a amostra foi filtrada em papel

I Whatman n9 41 (diâmetro do filtro: 9 cm), tendo sido o sedimeji

to preservado. 0 becher original e o resfauo foram lavados 4

I vezes com volumes de 25 ml de HN03 7 M para dissolver o precipi_
tado, sendo a solução recolhida em um becher de 200 ml. 0 volu-

I me foi reduzido por aquecimento a uma temperatura de aproximada

a mente 100°C, sobre uma chapa quente. ApÕs a redução do volume a

cerca de 10 ml, algumas gotas de HN03 e H 20 2 (30%) foram repeti_

I damente adicionadas para eliminar qualquer matéria orgânica ai£

da presente, e finalmente a amostra foi levada a secura. Acres-

I centou-se ao resíduo 30 ml de HC1 e 5 ml de H 20 2 (30%), a solu-

• ção foi evaporada e ressolubilizada em 30 ml de HC1 10 M. Apôs

nova evaporação, a amostra foi ressolubilizada em 20 ml de HC1

| 10 M constituindo o volume V.

í
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II.c - SEPARAÇÃO DO URÂNIO

í
I O método analítico utilizado para a separação do u-

rânio dos materiais biológicos foi o de extração por solvente

I orgânico.

Este método baseia-se na troca iônica de elementos

I actinídeos, devida ã sua capacidade de formar complexos em

I meio ácido (HC1, HNO~ ou H^SO.) quando em contato com substan-

cias trocadoras, da classe das aminas terciãrias (tricapn*7il£

I mina (alamina-336), trilaurilamina (TLA), trisiooctilamina (TIOA)

e outras ). Dos meios ácidos, o clorídrico foi o que mostrou mai_

I or rendimento para extração de urânio. A reação de troca de um

elemento como o urânio com uma amina terciãria em meio clorídri-

co ocorre através da formação de um complexo aniõnico:

2R3NH
+C1" + U02Clj|~? (R3NH)2U02Cl4 + 2CT"

A formação do complexo UO2C1,~ depende da concentração da soiu -

ção clorídrica e, portanto, o rendimento da extração do urânio é

uma função da moiaridade do ácido. 0 urânio, em solução de ácido

clorídrico (concentrações acima de 6 M) passa para a fase orgãnj_

ca (alamina-336Je dela é removido pela extração com HC1 0,1 M

(Veselsky e colaboradores, 1974).

0 procedimento empregado para todas as amostras ojb

tidas na etapa de preparação seguiu uma adaptação das técnicas

descritas por Beasley (1965), Veselsky e colaboradores (1974),

Fisenne e colaboradores (1980) e MANUAL OF STANDARD PROCEDURES (M.S.P.
1930 - E-U-03-03) (Fig.l).

iíma solução de volume igual a 2V* de alamina-336 em

I

*onde V 5 o volume correspondente de amostras obtidas segundo descrição nos
itens Il.b.l e II.b.2 deste Capítulo.
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PROCESSO DE EXTRAIO POR SOLVENTE ORGÂNICO

•lM.int-336/nneno
3 « V (2V)

vo1.2V aiarin* equil.
vol.V alaaina equil..

19 vol. V de f. org.
29 vol. V de f. org.

«oi. 2V f . org.

Fun11 de

vol. 2V f.org.

vol. 2V f . org.

vo1.2V f . org.

f . org. descartada

HC1 10 H
Í2V)

f . iquosi descart.
vol.V de HC1 10_H da etapa

de preparação

fase aquosa-

f. aquosa descarta
vol. 2V de HC1 10 H

f. aquosa descart:
vol. 2V de HC1 10 H

f. aquosa descart;
vol. 2V de HC1 0,1 M

f. aquosa com Urânio
vol. 2V de HC1 U,'l H

aquosa com Urânio

FIG.l- PROCESSO DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTE:
ORGÂNICO.
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xileno (30% v/v) foi equilibrada com 2V de HC1 10 M. Juntou-se,

em um funil de separação, um volume V de alamina equilibrada com o

volume V da amostra obtida da etapa de preparação.Após 10 minutos

de agitação manual da mistura e da separação das fases, recolheu-

I se a fase aquosa (vol=V) emoutro funilcontendo um igual volume de

I alamina equilibrada. Seguiu-se nova agitação manual por 10 minu-

tos e separação de fases, desprezando-se a aquosa.

I *""• Após a mistura das duas fases orgânicas (2V) em fu-

nil contendo HC1 10 M (2V), seguiu-se agitação manual por 10 m^

• nutos e separação de fases, desprezando-se a aquosa. Esta etapa

1 foi repetida e a extração do urânio realizada por duas vezes, ji

crescentando-se 2V de HC1 0,1 M por vez, com agitação manual por

I 10 minutos e separação de fases. A mistura das duas fases aquo-

sas foi levada quase ã secura, em becher, sobre uma chapa quente.

A seguir, acrescentou-se 2 a 3 gotas de ácido sulfG

I rico (HoSO.) 2 M para verificação de existência de matéria orgâ_

nica; uma vez constatada sua presença, seguiu-se sua digestão

I pela adição de HNO3 e H 20 2 (30%), repetidas vezes, após evapora_

• ção total, o resíduo foi ressolubilizado em 1 ml de HgSO^ 2 M.

| II.d - ELETRODEPOSIÇAO

Nesta etapa,as quantidades de urânio extraídas das

diferentes amostras foram eletrodepositadas em discos de plati^

na para posterior espectrometria alfa.

0 processo de elétrodeposição em platina tem sido mui^

to utilizado para a determinação do Pu (Singh e colaboradores, 1978),

Th (Wrenn e colaboradores, 1978; Singh e colaboradores, 1979) e U (Fisenne

e colaboradores, 1980; Lipsztein, 1981) em materiais biológicos e foi

incluído no "MANUAL 0F STANDARD PROCEDURES" (M.S.P. .1930-E-U-04-05).

I
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0 aparelho de eletrodeposiçao fOi constitui

I do de um anodo giratório de platina (16 mm de diâmetro) conecta-

do ao polo positivo de uma fonte de tensão. Em um tubo de vidro

• (ou polietileno) do qual foi retirado o fundo, adaptou-se um

1 disco de platina (18 mm de diâmetro) e vedou-se bem para evitar

vazamento da solução. 0 contato com a placa (polo negativo) foi

I feito através de perfuração na tampa. 0 gerador de tensão forne-

» ceu uma corrente constante entre 0 e 3 amperes e uma voltagem de

" 0 a 30 volts. (Fig.2).

1 A solução final obtida no processo de separação (item

II.c deste capitulo) foi transferida para o tubo com a placa de

I deposição, lavando-se o becher duas vezes com volumes de 0,5 ml

I de HoSO. 2 M. Seguiu-se a adição de 1 gota do indicador vermelho

de metila e titulação com NH^OH até o ponto de viragem, quando £

I crescentou-se algumas gotas de H2S04 2 M, para retorno ã cor ve£

mel ha e obtenção de um pH entre 2,0 e 3,0.

I 0 tubo, imerso em banho de gelo, foi conectado ao g£

• rador de tensão que forneceu uma corrente de 1,0 a 1,2 amperes p£

ra eletrodeposiçao durante 1 hora {30 a 120 rpm).

I A éíletrodeposição foi interrompida com algumas gotas de

NH^OH e o disco de platina retirado, lavado com água destilada e

I etanol (95%) e flambado em chama de gás.

• Em todas as etapas jã descritas no presente trabalho

foram utilizados reagentes de pureza analítica, provenientes da

I E. Merck Darmsdadt e Reagen; a alamina-336 foi obtida da General

Mills Corp-As queimas preliminares das amostras foram feitas em

I estufa FANEN e a calcinação em mufla ELEKTRO. Para medidas de

| pH, utilizou-se potenciômetro M.V.-85 da CLAMANN e GRAHNERT DRES-

DEN.

1
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I

I
I
I
I

FIG.2 - MONTAGEM EXPERIMENTAL

1 - anodo giratório

2 - polo positivo da fonte

3 - polo negativo da fonte»

4 - tubo de vidro

5 - disco de platina

6 - fonte de tensão

7 - regulagem da rotação
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Il.e - CONTAGENS

i

' 232

Para a determinação da recuperação do U e da;cojn

i posição isotõpica do urânio natural, os discos de platina ele -

a trodepositados foram contados em detector com barreira de super;

fície de silício (Ortec, Inc.), acoplado a um analisador multi-

í canal que permitiu a discriminação de energias dos isotopos de

interesse.

I Nos sistemas de detecção utilizados foram mantidos

| fixos a geometria e o tempo de contagem, tendo sido verificadas

periodicamente as curvas de calibração e as eficiências. Os va-

I lores da calibração e eficiência medidos estão apresentados na

Tabela III.

I
Na determinação das contagens foram utilizados os

sistemas do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (IB-UFRJ) e do Centro Médico da Universidade deI
I
I
I
I
I
I
I

Nova Iorque (CM-UNI).
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TABELA III - CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE DETECÇBO

I;
I
I
I
I
I
I
I

Detectores

IB-UFRJ

CM-UNI

Calibração*

(KeV/canal)

10

9,7

Eficiência*

6;

26

* Para a calibração e eficiência estão apresentados os

valores médios encontrados nas diversas medidas feitas.
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III - RESULTADOS

j III.a - LIMITES MÍNIMOS DE DETECÇKO

* O urânio foi medido isotopicamente em tecido õs-

1 seo e urina pelo processo analítico descrito em Material e Meto

dos do presente trabalho.

I Na determinação final do urânio foram utilizados

I 2 sistemas de espectrometria alfa: o sistema do Instituto de Bi£

fTsica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IB-UFRJ) e o

I sistema do Centro Médico da Universidade de Nova Iorque (CM-UNI),

conforme especificado no capitulo anterior. Em ambos os siste -

I mas a calibração variou entre S e 10 KeV/canal.

• 0 teor de urânio nos reagentes químicos empregados

("brancos") foi determinado isotopicamente, seguindo-se a mesma

I metodologia utilizada no tratamento das amostras.

Os limites mínimos de detecção para análises, por

I espectrometria alfa, dependem da radiação de fundo do aparelho u-

• tilizado e da concentração de urânio no "branco", para cada re-

gião de energia de interesse. Na Tabela IV estão especificados os

I valores dos limites mínimos de detecção calculados segundo Altshu

ler e Pasternack (1963) e determinados com intervalo de confiança

de 95%. :

I lII.b - TECIDO ÓSSEO

( Grande parte das amostras utilizadas nos experi-

mentos eram constituídas de ossos com maior conteúdo de trabé-

I culas( amostras 01 a 08, Tabela V ).A razão pesocinza/peso üroi-

I doobtidas das diversas amostras estão apresentadas na Tabela V,

!
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I
I
I
I

TABELA IV - LIMITES MlNIMOS DE DETECÇÃO (LMD)

Isotopos

238
U

234
U

LMD(dpm)

IB-UFRJ

5.000 min

0,0085

0,0092

CM-UNI

4.000 min

0,0035

0,0045
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TABELA V - RELAÇÃO PESO CINZA/PESO ÜMIDO DAS AMOSTRAS DE OSSOS

I
I
I
I
I
I
I

'I

Amostra

01

02*

03**

04** *

05

06

07

OS

09

10

n
]2* * * *

Tipo de osso

calcâneo

costela

costela

calceneo

calcâneo

vertebra

vertebra

vertebra

metatarso

metatarso

metatarso

fimur

Peso
úmido (g) calcinado (g)

72,0

46,0

54,3

57,0

31,8

23,0

25,0

27,0

56,0

58,6

66,9

54,9

18,2

9.3

9,1

10,4

7,0

10,0

9,0

9,0

12,0

11,1

12,4

22,0

Relação
p.c./p.u.

0,254

0,202

0,168

0,182

0,220

0,357

0,360

0,333

0,214

0,189

0,185

0,401

x = 0,242

S = 0,073

* Misturou-se amostras B,C,D,E e F (Tabela I I , Capitulo I I )

** Misturou-se amostras G e M (Tabela I I , Capítulo I I )

*** Misturou-se parte da amostra P ã amostra Q (Tabela I I , Capítulo I I )

**** Osso proveniente de criança de 5 anos, não entrando no calculo da

média e do desvio padrão.

f
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bem como o valor médio e o desvio padrão.

• De acordo com o ICRP (Publicação 23,1975) a rela -

" ção peso cinza/peso úmido no esqueleto, para o honem padrão de

1 70 kg de massa corpõrea é de ZB%. 0 valor médio encontrado nas

amostras analisadas foi de o,24 - 0,073(média - desvio padrão).

I (Tabela V). Este valor ê coerente estatisticamente com a média

populacional de 28% adotada pelas normas internacionais. Saben

• do-se que 14% (ICRP, 1975) da massa corpõrea é constituída pe-

• Io tecido ósseo, adotou-se um total de 2,9 kg de cinza para to

do o esqueleto.
238 234As concentrações de U e de U nas amostras de

I
I

235ossos utilizadas estão apresentadas na Tabela VI. 0 isõtopo U

não e detectado,pois sua atividade total é somente 1,83% da ati -

vidade total do urânio natural,e para a quantidade de cinzas aupre

gada nas amostras,sua atividade é menor do que o limite mínimo

I de detecção. Sua participação em peso na massa de urânio natural

é muito pequena, 0,72%, portanto a sua não detecção não interfere

I no cálculo da concentração de urânio natural, dada em massa de

I U por grama de cinza (Fig,3).

Neste cálculo, como pode ser verificado na Tabela

I VI, a concentração de U dada em massa/grama de cinza também se
234mostrou insignificante.Por outro lado, a contribuição de U na

I atividade total de urânio por amostra é bastante significativa, pois
23849,07%' da atividade alfa total de urânio natural e devida a U

e 49,07% ao 2 3 4U.

Na Tabela VI estão apresentados os valores da ra-
OÍA 238

zão das atividades de U/ U, por grama de cinza. A razão me-

dia encontrada foi de 1,10 - 0,21, que estatisticamente não ê*

diferente de 1 , indicando que não existe uma deposição
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FIG.3- EXPECTRO ALFA DOS ISOTOPOS NATURAIS DO URÂNIO

E DO ISOTOPO INDICADOR. A FIGURA FOI RESULTA

DO DA AMOSTRA N9 8 DA TABELA VI. A CALIBRAÇÍO

DO APARELHO DE MEDIDA ERA 10 KeV/canal.
t



TABELA VI - CONCENTRAÇÃO DE 2 3 8U EM AMOSTRAS DE OSSOS. RAZÃO 2 3 4U/ 2 3 8U E RENDIMENTO DO PROCESSO (232U).

Amostras

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 *

X

s

238U

yg /g cinza

0,0222

0,0230

0,0208

0,0220

0,0166

0,0245

0,0212

0,0192

0,0123

0,0176

0,0149

0,0155

0,0195

0,0037

dpm/g cinza

0,0164

0,0170

0,0154

0,0163

0,0123

0,0181

0,0157

0,0142

0,0091

0,0130

0,0110

0,0115

0,0144

0,0023

234 y

pg/g cinza

0,743

1,521

1,428

1,164

1,121

1,111

1,400

1,279

0,650

1,164

0,786

0,743

1,124

0,289

dpm/g cinza

0,0104

0,0213

0,0200

0,0163

0,0157

0,0155

0,0196

0,0179

0,0091

0,0163

0,0110

0,0104

0,0157

0,0041

234 238
U / U

0,64

1,25

1,30

1,00

1,30

0,86

1,25

1,26

1,00

1,26

1,00

0,90

1,10

0,21

Rendimento °
f pi \
\ I

48

60

55

68

79

78

72

81

66

67

53

60

66,1

11,1

* para cálculo da media (x) e desvio padrão (s) não se utilizou a amostra nQ12.
ro
i
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preferencial para qualquer destes dois isotopos do urânio. 0

valor acima referido ê da mesma ordem de grandeza dos encontra^

dos por Fisenne e colaboradores (1980) e Lipsztein (1981).

0 rendimento do processo químico de extração foi
232| medido através do indicador U e os valores encontrados em

cada experimento estão apresentados na Tabela VI; o valor mé"-

I dio foi de 66 - 11 em porcentagem.

Para uma imprecisão em torno da média não maior que

I - 0,005 pgU/g cinza e um desvio padrão da população igual ao de£

i vio padrão amostrai (Tabela VI), o número mínimo de amostras em-

pregadas deveria ser igual a três. Portanto, pode-se comparar as

I concentrações de urânio em amostras com grande conteúdo de osso

trabecular com as amostras de grande conteúdo de osso compacto .

" Verificou-se não existir diferença estatisticamente significante

• na concentração de urânio quanto ao tipo de osso.

Utilizando-se todas as amostras ósseas, estimou-se

I que, para a população, a quantidade de urânio natural por grama

de cinza variava de 0,0170 a 0,0220 g com intervalo de confiar^

• ça de 95%. Assim, a estimativa da concectração total de urânio no

• esqueletopara a população em estudo está compreendida no interva-

lo de 49,3 a 63,8 gU.

• Não se utilizou a amostra nÇ12, para fins de cálculo»

l por sé tratar de fêmur de criança de 5 anos, cujo metabolismo ê

diferente de um adulto.

I
I
I
1
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I

L

III.c - URINA

238,, . . 234I - 238Os resultados da concentração de U e de U

por litro de urina estão apresentados na Tabela VII, bem como

1 234 238os resultados relativos a razão das atividades de U/ U.
234 238

| A razão media das atividades de HU/ U ex-

cretadas por litro foi de 1,14 - 0,17, que estatisticamente não

I é diferente de 1.

I As concentrações de urânio natural excretadas
238

pela urina foram expressas pela concentração de U em ug/1.

1 0 rendimento médio do processo químico de extra-
232 +

ção foi medido através do indicador U e foi de 67 -14 em por-

| centagem. Este resultado juntamente com os valores de cada expe-

« rimento estão apresentados na Tabela IV.

' Utilizou-se para determinação da concentração

1 de urânio na urina, quatro amostras provenientes de indivíduos

do sexo masculino e quatro de indivíduos do sexo feminino. Foi

I .
encontrado para o sexo masculino uma excreção media de 0,154 -

. 0,021 ugU/1 e para o sexo feminino 0,166 - 0,046 ugU/1. Não se

• comprovou diferença estatisticamente significante entre esses

I dois resultados.

A partir dos dados apresentados na Tabela VII ,

I pode-se afirmar que a excreção média do urânio natural está com

• preendida no intervalo de 0,132 a 0,189 ugU/1 para um intervalo

de confiança de 95Í.

I A Tabela VIII resume as concentrações de urânio

na excreção diária. No cálculo destas concentrações , utilizou-se

I
1



TABELA VII - CONCENTRAÇÃO DE 2 3 8U . E 2 3 4U DETECTADA POR LITRO DE URINA. RAZRO 2 3 4U/ 2 3 ?U.

Amostra

01

02

03

04

05

06

07

03

X

s

Sexo

F

M

F

F

M

M

M

F

233y

yg/litro

0,149

0,1*7

0,223

0,178

0,166

0,129

0,147

0,115

0,161

O.034

dpm/1i tro

0,110

0,131

0,165

0,132

0,123

0,096

0,109

0,035

0,119

0,025

234y

ng/litro

0,0082

0,0124

0,0141

0,0085

0,0099

0,0096

0,0090

0,0061

0,0097

0,0025

dpm/litro

0,115

0,174

0,198

0,119

0,133

0,134

0,126

0,085

0,136

0,035

II / 11

1,04

1,33

1,20

0,90

1,12

1,40

1,16

1,00

1,14

0,17

I
CO
cn
i
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TABELA VIII - CONCENTRAÇÃO DE 2 3 8U E 2 3 4U EXCRETADA NA URINA DIARIAMENTE. RENDIMENTO DO PROCESSO (232U)

Amostras

01

02

03

04

05

06

07

08

X

s

Sexo

F

M

F

F

M

M

M

F

233 y

yg/dia

0,149

0,247

0,223

0,178

0,232

0,131

0,206

0,115

0,191

0,045

dpm/dia

0,110

0,183

0,165

0,132

0,172

0,134

0,153

0,085

0,142

0,033

ng/dia

0,0082

0,0174

0,0141

0,0085

0,0137

0,0134

0,0125

0,0061

0,0117

0,0033

dpm/dia

0,115

0,244

0,198

0,119

0,193

0,138

0,176

0,085

0,165

0,053

Rendimento (%)

64

40

81

77

78

53

64

75

67

14

I
o*
a*
t
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uma excreção urinaria media de 1,4 l/dia para homens e 1,0 1/

I dia para mulheres. Estes valores são os adotados para homem/

| mulher/padrão, de acordo com as normas fixadas pelo ICRP (1975).

Verificou-se que para o sexo masculino a excre-

I ção média diária era de 0,216 - 0,029 ygü/dia e para o sexo fe-

minino 0,166 - 0,046 pgU/dia. Embora aparentemente a excreção

I media diária para o homem fosse maior do que para as mulheres ,

• essa diferença não foi significativa estatisticamente.

Utilizando-se os dados obtidos na Tabela VIII

I (ambos os sexos), estimou-se que a concentração média diária ,

para a população, está compreendida no intervalo 0,153' r< a

I 0,229 pgU/dia com intervalo de confiança de 95%.

I
I
I
I
I
I
I

t
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' IV - DISCUSSÃO

i
A concentração de urânio em tecido e sua excreção

I têm sido medidas, principalmente, por fluorimetria (Weiford e

I colaboradores, 1960; Welford e Baird, 1967; M.S.P., 1980) e £

• través de análise por ativação de neutrons (Hamilton, 1972).

I Welford e colaboradores (1976) compararam os métodos de fluo-

rimetria, espectrometria de massa e ativação de neutrons para

I análise de tecido ósseo e obtiveram resultados semelhantes p£

m ra os dois primeiros métodos de análise e resultados menos S£

tisfatõrios em relação ao último citado.

I Mais recentemente, Fisenne e colaboradores (1980)

e Lipsztein (1981) determinaram isotopicamente, por meio de

1 espectrometria alfa, a concentração de urânio em tecidos õs-

seos.

Neste trabalho, utilizando uma adaptação do procejs

so de extração do urânio descrito por Veselsky e colaboradores

(1974), seguido de eletrodeposiçao do elemento em platina e

' de espectrometria alfa, procedeu-se ã determinação e análise

í das concentrações dos isÕtopos de urânio para urina e tecido ósseo

na população da cidade do Rio de Janeiro, conforme descrito no

I Capitulo II. Cabe mencionar a inexistência na literatura de

determinações isotõpicas da concentração de urânio natural em

' amostras de urina.

1 0 valor médio obtido para o rendimento do processo

químico de extração do urânio foi de 66 - 11 % para ossos e de

I 67 - 14 % para excreção urinaria (Tabelas VI e VIII). Estes reii

dimentos relativamente baixos não alteraram os resultados alcain

i
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çados, pois os picos de detecção se apresentaram bem delineados.

I A meia abertura do pico, definida como a abertura do pico do es-

I
pectro na metade da ordenada do máximo, medida em unidades de

232
energia (Abreu, 1976) foi determinada para o traçador U, to-

1 mando-se uma média de 5 amostras escolhidas ao acaso, como

50 - 10 KeV, para ambos os detectores utilizados.

0 sistema de espectrometria alfa cobriu um interva-

lo de energia bastante grande, de forma que qualquer nuclTdeo

* emissor alfa presente na placa teria sido detectado. 0 único nu
210

I elideo que poderia interferir nas contagens era o Po, uma vez
232

que sua energia é bem próxima ã principal emitida pelo U, de
I acordo com o mencionado no Capitulo II. Fisenne e colaboradores

208. (1980) mostraram a eficiência da remoção do Po, em processo

de extração de urânio semelhante ao utilizado em nossas experiên^

1 cias, por intermédio de atividades iniciais iguais de Po e

I
233

U adicionadas; a recuperação destes dois nuclideos foi de 1
e 85%* respectivamente. No procedimento experimental seguido ne£

• te trabalho, o Po foi eliminado na fase de calcinação já que

este elemento é volátil para temperaturas acima de 500°C, e/ou

I durante o processo de extração, quando foi descartado juntamen-

te com as fases aquosas.

I No presente trabalho foram empregadas amostras ósseas

I com um mínimo de 7 g de cinza e amostras de urina com, pelo menos,

1 litro. Tal procedimento permitiu a obtenção de resultados su-

periores aos limites mínimos detectãveis de urânio por amostra,

conforme foi verificado através da comparação entre as Tabelas

IV, VI e VII.

0 número de amostras foi suficientemente grande para
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I
I
I
I
I
I
I
i

I

permitir a utilização dos resultados amostrais na representação

de uma estimativa da concentração mídia populacional na região

da cidade do Rio de Janeiro.

Para um intervalo de confiança de 95%, calculou-se

que , para a população, a concentração de urânio no tecido ós-

seo está compreendida no intervalo 0,0195 - 0,0025 ygü/g cinza

e 56,6 - 7,2 yg para o esqueleto.
Os resultados obtidos são concordantes com os publi_

cados por Hamilton (1972), na Inglaterra, que estimou uma con -

centração media de urânio ósseo em 0,024 ygU/g cinza e uma con-

centração média no esqueleto de 70 yg; Lipsztein (1981) estimou

uma concentração mídia deste elemento de 0,02 yg/g cinza, em

quatro regiões dos EUA.
Em 1967, Welford e Baird apontaram um valor médio da

concentração de urânio em ossos de 0,02 yg/g cinza em Nova Ior-
_ o •

que, e, em 1976, o mesmo grupo publicou um valor de 2,7.10 yg/g

cinza de osso e uma quantidade total de urânio no esqueleto de

3,2 yg para a mesma região. Os mesmos autores indicaram, em 1980,
-4novo valor para a mesma população, qual seja 3.10 yg/g de cinza

ósseav

Em relação ã população da cidade do Rio de Janeiro,

foi encontrada uma excreção média de urânio na urina no intervja

Io 0,191 - 0,033 yg/dia, para um intervalo de confiança de 95Í.

Os valores relativos a excreção urinaria estimados para a popula^

ção não exposta, na área de Nova Iorque, por Welford e Baird a-

presentaram um valor médio de 0,154 ygll/dia (revisão: Hursh e

Spoor, 1973). Na Inglaterra; Hamilton estimou uma perda mídia cons,

tante pela urina de 0,38 ygU/dia (revisão Hursh e Spoor, 1973).
234 238Na comparação entre as atividades do U e ü
234 238presentes no esqueleto, encontrou-se para a razão 11/ U um
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,. valor midio de 1,10 ± 0,21 e na urina 1,14 - 0,17 (Tabelas VI
if • - '
ll i e VII }. Estes valores são compatíveis com o apontado por
1,1 .
T| Fisenne e colaboradores (1980) para tecido ósseo: 1,4 - 0,4 .

I
I Desta forma, não existe deposição ou excreção preferencial de

234 23*?I U ou U e, assim, pode-se sugerir a inexistência de uma aj)
• sorção seletiva de qualquer um destesisõtopos pelo organismo.

I

—- A concentração do urânio nas cinzas de ossos pare-

ceu não variar de acordo com o tipo de osso utilizado nas amos-

I trás (Tabela VI). 0 teste "t de Student" (Remington e Schork,

1970), realizado entre o valor midio das concentrações de urâ-

nio em amostras ósseas com grande quantidade de osso trabecular

I e amostras com grande quantidade de osso compacto, mostrou não

haver diferença significativa entre os dois grupos .Es-

tes resultados parecem confirmar a hipótese de Welford e Baird

(1967), de uma distribuição uniforme do urânio no esqueleto.

A excreção média do urânio pela urina mostrou-se iji

I dependente do sexo, sugerindo que a absorção deste elemen-

to se faz indistintamente em homens e mulheres, como descrito

por Neumann (1949).

Lipsztein (1981) descreveu um modelo matemático pa-

ra o cálculo das concentrações de urânio natural no esqueleto e

I na urina. Por este modelo a quantidade total de urânio no esque_

leto para uma exposição crônica e constante e para um tempo su-

1 ficientemente longo, de tal maneira que a curva que descreve a

i concentração do elemento no esqueleto tenha atingido um patamar,

I proporcional a quantidade excretada diariamente na urina. A

I constante de proporcionalidade foi calculada a partir das fra-

ções de deposição e das meias-vidas nos Órgãos críticos de re_

1

I
I

1
I
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tenção de urânio, tais como células vermelhas, rins e ossos,sejn

I do seu valor numérico igual a 254. Para os valores de excreção

I diária calculados para a população estudada, 0,153 ug/dia a

" 0,229 ugU/dia, previ-se, pelo modelo citado, concentrações de

I urânio no esqueleto de 38,9 ug a 53,2 yg. Os valores encon-

trados experimentalmente estão compreendidos no intervalo de

I 49,3 ug a 63,3 ug para a população. Este resultado se apresen-

• ta concordante com o teórico, mostrando que o valor experimen-

tal da quantidade de urânio excretada pela urina é compatível

1 com o encontrado no esqueleto.

Sumarizando: a) o processo analítico descrito no

I Capítulo II para separação de urânio seguida de eletrodeposição

• em platina, e posterior espectrometria alfa, se mostrou método

acurado e preciso para análise do elemento em amostras biolõgi-

I cas; e b) para a população da cidade do Rio de Janeiro as con-

centrações no tecido ósseo e na excreção urinaria, decorrentes

1 da exposição ambiental ao urânio natural são, respectivamente,

i 56,6 + 7,2 ygü e 0,191 - 0,038 ugU/dia.

I
I
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I V - RESUMO

I Com o objetivo de avaliar níveis mTnimos de exposição ao

urânio natural na população da cidade do Rio de Janeiro» esti -

• mou-se as concentrações deste elemento presentes em amostras de

I osso, principal sítio de retenção a longo prazo, e na urina.

-~A metodologia empregada permitiu a determinação isotõpi-

I ca do urânio natural nas amostras estudadas, com um rendimento

_ de aproximadamente 70%.

• — D a s lloamostras ósseas analisadas, encontrou-?e, através

1 do isõtopo U, uma concentração mídia de urânio estimada para

a população em 0,0195 - 0,0025 yg/g de cinza e 56,6 + 7,2 ug pa-

I ra todo o esqueleto.

L _ 0 S valores determinados para as concentrações de urânio

" na urina indicam não haver dependlncia quanto ao sexo, sugerin-

I do que a absorção do elemento se faz igualmente em homens e mu_-

Iheres. A 'concentração diária estimada para a população em est£

I do foi de 0,191 i 0,038 ugU.

I
I
I
I

1
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VI - ABSTRACT

The concentration of natural uranium in human bone

I and in urine were measured in samples originated from Rio

I de Janeiro City residents.

C-The solvent extraction scheme, coupled with alpha

1 spectrometry measurement provided a good method for the

determination of isotopic uranium in the samples.-

VA mean uranium concentration 0,0195 - 0,0025 ugU/bone

ash or 56,6 - 7,2 ugU for the whole skeleton was derived.-

.̂The mean daily urinary excretion of the element was

| estimated in 0,191 - 0,033 ugU.

1
I
I
I
i
I
I
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