
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR



ANALISE DE URfiNIO EM URINA DE INDIVl
DUOS EXPOSTOS OCUPACIONALMENTE

Autor: Solange Ceretta Nunes

Orientador: Elias Mansur Nétto



CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ANALISE DE URÂNIO EM URINA DE INDIVl

DUOS EXPOSTOS OCUPACIONALMENTE

Autor: Solange Ceretta Nunes

Orientador: Elias Mansur Netto

Dissertação apresentada ao Curso de Põs-Graduação em Ciências e

Técnicas Nucleares da UFMG, como parte dos requisitos necessã

rios para obtenção do grau de Mestre em Ciências.

Belo Horizonte *• Brasil

Janeiro/1985



TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Analise de Urânio em Urina de Indivíduos
Expostos Ocupacionalmente.

NOME DO AUTOR : Solange Ceretta Nunes

Dissertação defendida e aprovada pela

banca examinadora, constituída dos Senhores:

Arno Heeren de Oliveira,Dr.

Dxrceu de Barroe Còxrea.Dr.

Orientador:
Elias Mansur Netto,Dr.

ÃREA DE CONCENTRAÇÃO: Tecnologia dae Centrais Nucleares

Belo Horizonte, 28 de maio de 1986
(Data defesa dissertação)



Este trabalho foi realizado nas

instalações do Centro de De sen vol.

vimento da Tecnologia Nuclear -

CDTN/NUCLEBRAS, e constitui uma

tarefa do programa de atividades

do Departamento de Radiopr oteçao

e Apoio ao Licenciamento.



Dedico este trabalho a
Rogério e Tatiana.



AGRADECIMENTOS

Ao orientador, Elias Mansur Netto;

Ao Superintendente do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia

Nuclear, Virgílio Mattos de Andrade e Silva;

Ao Chefe do Departamento de Radi oproteçâo e Apoio ao Licencia

mento, José Olyropio Nardelli Monteiro de Castro;

Ao Chefe da Divisão de Radioproteçâo, Márcio Tadeu Pereira;

Aos colegas da Divisão de Radioproteção;

As pessoas que prestaram apoio ao serviço de datilografia e de

senho;

A todos que direta ou indiretamente contribuíram,

Meus sinceros agradecimentos.



SUMARIO

Página

1 INTRODUÇÃO 1

1.1 Características Físicas dos Isõtopos de Urânio 2
1.2 Atividade Especifica do Urânio Natural 2
1.3 Características Químicas do Urânio 2
1.4 Toxidez Química do Urânio 5
1.5 Toxidez Radiolõgica do Urânio 8
1.6 Considerações Gerais sobre a Urina 8
1.6.1 Composição da Urina 8
1.6.2 Tipos de Amostras Utilizadas 9
1.6.3 Conservação da Urina 10

2 DADOS METABÕLICCS E LIIIITfcS DE IMCCRPORAÇÃO DE
URÃNIC 12

2.1 Vias de Incorporação do Urânio 12
2.1.1 Inalação 12
2.1.2 Ingestão 15
2.1.3 Absorção Através da Pele 15
2.1.4 Absorção Através dos Olhos 16
2.2 Dados Metabólicos do Urânio 16
2.2.1 Modelo Metabólíco 17

2.3 Limites de Incorporação de Urânio 21

3 DETERMINAÇÃO DE URÂNIO 27

3.1 Métodos de Análise de Urânio 27
3.2 Método Fluorimétrico 29
3.2.] Princípios do Método Fluorimétrico 30
3.2.1.1 Espectros Moleculares 30
3.2.1.2 Espectro de Excitação e Absorção 31
3.2.1.3 Espectro de Emissão ou Fluorescência 32
3.2.1.4 Eficiência Quântica de Fluorescência, • , e o

Tempo de Duração do Estado Excitado 33

3.2.1.5 Intensidade da Fluorescência em Função da Con
centração 34



Página

3.2.1.6 Fluorímetros ... 36

3.2.2 Determinação Fluorimetrica de Urânio em Urina. 38

3.2.2.1 Mineralização da Amostra 38

3.2.2.2 Separação do Urânio 39

3.2.2.3 Fusão 39

3.2.2.4 Fluxo 40

3.2.2.5 Medida 41

4 PARTE EXPERIMENTAL 42

4.1 Procedimento 1 - Utilização de Cápsulas de Pia

tina .. 42

4.1.1 Material e Reagentes 42

4.1.2 Preparo de Padrões 43

4.1.3 Preparo do Fluxo 43

4.1.4 Marcha Analítica 43

4.1.4.1 Preparo da Amostra . 43

4.1.4.2 Separação do Urânio 44

4.1.4.3 Análise 44

4.1.4.4 Medida e Cálculo da Concentração 45

4.1.5 Oescontaminaçao da Cápsula de Platina ........ 46

4.2 Procedimento 2 - Utilização de Cápsulas de Alu

mini o ' 47

4.2.1 Material e Reagentes 47

4.2.2 Preparo de Padrões 47

4.2.3 Preparo do Fluxo 48

4.2.4 Limpeza da Cápsula de Alumínio antes da Análi_

se '. 48

4.2.5 Marcha Analítica 48

4.2.5.1 Preparo da Amostra 48

4.2.5.2 Separação do Urânio 48

4.2.5.3 Análise 49

4.2.5.4 Medida 49

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 50



Página

5.1 Fluorímetro Utilizado 50

5.2 Fluxos e Cápsulas Utilizadas 50 '

5.3 Extração de Urânio com TBP 57

5.3.1 Propriedades do Tributilfosfato - TBP 57

5.3.2 Concentração de Ácido Nitricô na Extração com

TBP: CCU 58

5.3.3 Proporção de TBP e CCl* a serem Utilizados na

Extração 58

5.3.4 Proporção da Solução Extratora em Relação â Fa

se Aquosa 58

5.4 Inibição da Fluorescência do Urânio pelos Con£

tituintes da Urina 58

6 CONCLUSÃO , . 64

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65



RESUMO

Propomo-nos a estabelecer uma técnica de analise de urânio em

urina de pessoas expostas ocupacionalmente, empregando o método

fluorimétricô. Visando um custo inicial mínimo para a implanta

ção da técnica, utilizamos o alumínio para a confecção das cág

sulas, testando o seu comportamento durante a análise.

O alumínio tem um custo baixo, é encontrado com facilidade, e

como suporte para a amostra, não causa interferência apreciável

na determinação de urânio por fluorimetria. A maior desvantagem

do alumínio é a sua baixa temperatura de fusão.

Apresentamos dois procedimentos para a determinação de urânio

em urina: o primeiro emprega cápsulas de platina, atingindo um

limite de detecção de 1 ppb; o segundo procedimento, que utiLi

za cápsulas de alumínio, apresentou um limite de detecção de

100 ppb, necessitando de otimizações para poder ser utilizado

na análise de urânio em urina.

Características físico-químicas do urânio e da urina são apre

sentadas, bem como as normas de exposição ao urânio para traba

lhadores.



ABSTRACT

We propose to develop a technique of uranium analysis in urine

of persons occupationaly exposed, using the fluorimetric method;

In order to obtain a minimum initial cost for the technique

implantation, we employed aluminium dishes, testing its

behaviour during the analysis. Aluminium is cheap, easily found,

and as a holder sample, doesn't cause considerable interference

in the fluorimetric uranium determination. The main disadvantage

of aluminium is its relatively low melting point.

We present two procedures for the determination of uranium in

urine: the first employs platinum dishes, obtaining a detection

limit of 1 ppb; the second procedure, using aluminium dishes,

shows a detection limit of 100 ppb, needing otimization in order

to be utilized in the uranium analysis in urine.

Uranium and urine physico-chemical characteristics are presented,

as well as norms for the exposition of workers to uranium.



1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de servir de apoio ao progra
ma de monitoração de urânio do Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear - CDTN/NUCLEBRÃS.

0 urânio é processado em várias formas químicas e físicas na in
düstria nuclear. Durante este processamento os trabalhadores
podem inalar ou ingerir quantidades apreciáveis desse elemento.

O método mais freqüentemente utilizado para se saber se um tra
balhador foi internamente contaminado com urânio é a análise de
urina. Esta análise dá informação adequada para ingestão e para
inalação de urânio principalmente na forma solúvel.

Procuramos estabelecer uma técnica de análise de urânio em uri.
na de pessoas expostas ocupacionalmente. A concentração de ura
nio de nosso interesse é a partir de 1 ppb. Este limite de de
tecção é mais do que adequado para os objetivos da radioprote
ção. Os níveis normais de urânio em urina de indivíduos não ex
postos ocupacionalmente são da ordem de 1 yg U/l |28|. A deter
minação fluorimêtrica de urânio atende perfeitamente ao nosso
objetivo.

Com o interesse de possibilitar a análise com um custo inicial
mínimo, fizemos varias determinações para testar um material
substituto para a platina, na confecção das cápsulas necessá
rias â técnica analítica. Apresentamos dois procedimentos: o
primeiro determina urânio em urina empregando cápsulas de pia
tina e com um limite de detecção de 1 ppb; o segundo procedimen
to utiliza cápsulas de alumínio, atingindo um limite de de
tecção de 100 ppb. 0 ultimo procedimento necessita de otimiza
ções para poder ser utilizado na análise de urânio em urina.

Características físico químicas do urânio e da urina são apre
sentadas, bem como as normas que regem o controle da exposição
ocupaciona1 ao urânio.



1.1 Características Físicas dos Isótopos de Urânio

Nas Tabelas 01 a 03 são apresentadas características físicas

dos isõtopos de urânio.

Tabela 01 - Dados do Decaimento Radioativo dos Isõtopos

U-nat |22|
do

Isõtopo

ü-238

U-235

ü-234

Meia-vida

(dias)

1,6x10*2

2,6x10'*

9,lxlO7

% em

peso

99,28

0,72

0,0056

% em

itividade

48,9

2,2

48,9

Atividade

CCi/g)

3,35x10"'

2,5 xlO"6

6,2 xlO-3

Específica

(Bq/g)

1,24x10"

a^exio11

2,3 xlO8

Peso

lCi

3x10h

4,7xlO5

L,6xlO2

(g) de

lBq

8,lxlO-5

l,3xlO"s

4,3xlO"9

1.2 Atividade Especifica do Urânio Natural

Em 1 grama de urânio natural, consid.rando as diferentes pro

porções em peso e atividade de seus isõtopos, tem-se:

1,2 x 10" Bg de U-238

1.2 x 10" Bg de U-234

6,7 x 102 Bg de U-235

o gue eguivale a 2,5 x 101* Bg/g.

1.3 Características Químicas do Urânio

O urânio pertence â família dos elementos de transição, serie

dos actinídeos, com número atômico igual a 92.

Os estados de oxidação do urânio são 3, 4, 5 e 6, representados



Tabela 02 - Serin do U-238 (4n+2)» |2|
03

NUCLlDEO

92U

1I
2 3 4 Th

9 0 T h

23*4pam

1
98.87% '

I

i
»
92°
1

230_.
90Th

T

r

2à>
99.98%

2)
É

4«w
2Pb

21
8

99,98%

2
(

4 B l

3

I

3 2 P b

1
21

8

-100%

)

3 B l

\
2X0

M A P O

3
•

J 6 - h
8 2 P "

0,13%

2 3 4 *

i

0,02%

t

0.02%

210'
B1T t

.000134

206,

«r
tt

MEIA-VXDA

4.51 x 10* a

24,1 d

1,17 a

6,75 h

2,47 x 10S a

8,0 x 104 a

1602 a

3.823 à

3,05 m

26,8 m

- 2 s

19,7 m

164 w»

1,3 m

21 a

5,01 d

138,4 d

4,19 m

•stával

«mu»

4.15
4,20

—

4.72
4,77

4,62
4,68

4,60
4.78

5,49

6.00

6,65
6,70

5,45
5,51

7,69

3,72 (

4.65 (
4 . 6 9 (

VHlNCil'AIS

a

(25%)
(75%)

-

-

(28%)
(72%)

(24%)
(76%)

(6%)
(95%)

(100%)

(-100%)

(6%)
(94%)

(0,012%)
(0,008%)

(100%)

000002%)

00007%)
00005%)

5,305 (100%)

. . .

DAS K'.t
DES t

8

—

0,103
0,193

2,29

0,53
1.13

(21%)
(79%)

(98%)

(66%)
(13%)

0,33 (-0,019%)

0,65 (50%)
0,71 (40%)
0,98 (6%)

7 (-0,1%)

1.0
1,51
3,26

1.3
1,9
2,3

0,016
0,061

1,161

1,571

—

(23%)
(40%)
(19%)

(2»)
(56%)
(19%)

(85%)
(15%)

(-100%)

(100%)

(NcV) t

-

0,063c
0,093c

0.765
1,001

1,100
0,70
0,90

0,053

0.06B
0,142

0,186

0,510

0,295
0,352

0,609
1,120
1,764

0,799
0,296
0,795
1,31

0,047

-

0,803

-

-

ENTENS1

y

(3,5%)
(4%)

(0,30%)
(0,60%)

(50%)
• (24%)

(70%)

(0,21)

(0.6%)
(0,07%)

(4%)

(0,07%)

(19%) .
(36%)

(47%)
(17%)
(17%)

(0-,014t)

(80%)
(100%)
(21%)

(4%)

—

(0,0011%)

*

- -

• Esta cxpruüütío elesertve o nümrro de ITWISH.1 <Vvi n..inljros rteatíi i v r l e , endo "n" c JnUtro.

t Inttíiüidkltu ru!uitw-80 n {iftct.ntatjcm do dcüIntL.ijríiçíieu do piqjrto nucif.Uxj, não .19 i«i di iiírl".



Tabela 03 - Scr iedo U-235 (4n+3)* "|2| 04

í
2 90 T h

2 3 l P«9 1Pa

22
8

98.6%

r
227

90

9 -

1

Th

223
88**

21
8 ÍRn •

2ll*°
-100%

2J
C

*

2 P b

0.28% I

Ai

,4%

223 *

ÜJ

00023%

8 5 ' it

99,7%

207,
BI.

7,1 x IO8 a

25,5 h

3,25 x IO4 a

21,6 a

18,2 d

22 m

11,43 d

4,0 s

1,78 ms

36,1 m

-0,1 ms

2,15 m

0,52 s

4,79 m

estável

ENERGIAS

a

4,37
4,40
4,58c

—

4,95
5,01
5,02

4,86c
4,95c

5,76
5,98
6,04

PIUNCIPAIS

(18%)
(57%)

(8%)

-

(22%)
(24%)'
(23%)

(0,18%)
(1,2%)

(21%)
(24%)
(23%)

5,44 (-0,005%)

5,61
5,71
5,75

6,42
6,55
6,82

7,38

—

8,01

6,28
6,62

7,45

(26%)
(54%)

(9%)

(8%)
(11%)
(81%)

(.100%)

-

(-100%)

(16%)
(84%)

(99%)

0

DAS IJUJI AÇÕES (
DfcS t

—

0,140
0,220
0,305

—

0.043

—

1.15

—

—

.74 (-

0.29
0,56
1,39

0,60

1,44

e

-

(15%)
(40%)

-

(-99%)

-

(-100%)

—

—

,00023%)

(1.4%)
(9,4%)

(87,51)

—

(0,28%)

—

(99,8%)

—

MeV) L INTLNSIDA

y

0,143
0,165
0,204

0,026
0,084c

0,027
0,29c

0,070

0,050
0,237c
0,31c

0,050
0,080
0,234

0,149c
0,270
0,33c

0,272
0,401

-

0.405
0,427
0,832

• -

0,351

0,570
0,90

0,897

—

(11%)
(54%)

(5%)

(2%)
(10%)

(6%)
(6%)

(0,08%)

(8%)
(15%)
(8%)

(40%)
(13%)

(4%)

(10%)
(10%)

(6%)

(9%)
(5%)

—

(3,4%)
(1,8%)
(3,4%)

—

(14%)

(0,5%)
(0,5%)

(0,16%)

-

Esta expressão descrive o nú»dro ôe tussa dec iroitux*. desta b ine , endo "n" é íiituiru.
EXÍ ^Jtto (4n+3) . . . 4(51)43-207

roíMwtrse a peroentageBi de desintegrações do próprio nuclídeo, não ao pai da série.



por Uí + , U1**, UO* e UOJ+, respectivamente.

. Oxiredução

O íon U3 ê muito instável em solução aquosa, reduzindo a água

com formação do íon VH +: H20 + U
3+ -*• 1/2 H2 + 0H~ + U*

 + . 0 Ion

ü3 ê mais estável em meio ácido, apresentando ein solução aquo

sa uma coloração rosa avermelhada.

O íon U1* ê estável em água. Por oxidação lenta pelo ar passa a

U02 . As soluções de U possuem uma coloração verde.

O U02 ê o mais instável dos ions do urânio, transformando-se em

U* e U02 em solução aquosa. Soluções de UO* são mais estáveis

na faixa de pH de 2 a 4.

O U02 é o Ion de urânio mais estável em solução aquosa, cuja

coloração é amarela. Este é formado a partir de sais de ü6 , co

mo o UC16. Em solução, forma-se rapidamente o íon UO**: U 6 + +

+ 2 H2O •* U02 + 4 H+. Do ponto de vista biológico é o estado

de oxidação que mais interessa, pelos complexos que forma com

ânions inorgânicos e orgânicos existentes no plasma sangüíneo.

. Formação de Complexos

Principalmente os íons U**+ e ÜO2
+ formam em meio ácido vários

complexos, apresentados na Tabela 04. A ordem de estabilidade

dos complexos aniônicos é a seguinte: Uk+ > U02+ > U3+ > t

fluoreto > nitrato > cloreto > brometo > iodeto > perclorato

> carbonato > oxalato > sulfato.

1.4 Toxidez Química do Urânio

Na forma solúvel a toxidez química sobrepõe-se â toxidez radio

lógica.



Tabela 04 - Complexos Formados pelos Ions U*+ e UÔ "1" | 9

ÍON

Ü H +

U0*+

COMPLEXOS MINERAIS

UC1+, UC1J+, UBr3+
#iUSCN

?+,

UCSCNÍ2+, ü(SO^) a +

Complexos com (PÓ*) 3~, NOl,

(CO3}
2"\ SCN", PetCN)í"*,

S2O7, (SO*)2", Cl", F",

CIOZ. Br".

COMPLEXOS ORGÂNICOS

Complexos com oxalá

to, acetato, carbona

to

Complexos com ácido

fõrmico, acético, pî

rüvico, mãlico, cí

tricô, sulfosalicíli

CO.

. Danos aos Rins

Quando se considera a toxidez química do urânio, o rim ê consi

derado o órgão crítico. As primeiras alterações ocorrem nos tu

bulos contorcidos proximais. As modificações costumam aparecer

num intervalo de 6 horas a vários dias após a incorporação, de

pendendo da quantidade incorporada |47|.

Vários estudos de distúrbios da função renal, associados com a

toxidez do urânio, já foram reportados. São dirigidos para a

elucidação do local e mecanismo de ação do metal nos rins, e pa

ra determinar a aparente tolerância que os rins desenvolvem quan

do ocorre uma incorporação crônica.

Os seguintes fatores apresentam interesse no estudo da ação tõ

xica do urânio no rim: complexação de proteínas; inibição enzi

mãtica; interferências na função mitocondrial; transporte de

fluidos e funções de eliminação das células epiteliais tubula



res.

• Estudos de Eliminação Renal

A eliminação do urânio do corpo diminui com a acidificação da

urina e aumenta com a alcalinizaçao com o Ion HCO~. O principal

local de reabsorção do ion HCOl é o túbulo contorcido proximal.

Acredita-se que a ação prejudicial do urânio resulta de liga

ções do Ion uranila com as proteínas das células. Bicarbonato

de sódio é considerado um dos melhores compostos para prevenir

ou tratar envenenamentos agudos de urânio em experimentos com

animais. Este composto complexa o urânio possibilitando a sua

eliminação através dos glomérulos sem apresentar danos sensí̂

veis.

• Proteinuria

Uma boa indicação de dano aos rins é a detecção de proteína na

urina. £ provável que a presença da maior parte da proteína na

urina seja resultante do mau funcionamento do epitélio dos túbu

los contorcidos dos rins. A ação do urânio nestes túbulos impe

de que a proteína seja reabsorvida.

* •

. Estudos Enzimáticos

Urânio não é um forte inibidor de enzimas. A maior parte da

inibição enzimática pode ser explicada pela formação de comple

xos de urânio com grupos ácidos ionizados da proteína couponen

te da enzima.

0 Ion uranila inibe alguns sistemas enzimáticos como o do citra

to e algumas reações metabõlicas como a ox..dação da glicose pe

Io rim.
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1.5 Toxidez Radiolõgica do Urânio

0 urânio natural pertence â classe 1 de radiotoxidez relativa

por unidade de atividade - radiotoxidez muito alta |6[. O ura

nio enriquecido tem percentagens maiores de isõtopos leves,

ü-234 e ü-235. Sua atividade especifica e conseqüentemente o da

no da radiação aumentam proporcionalmente.

Compostos de urânio pouco solúveis ou insolúveis, quando inala

dos, depositam-se no pulmão, e ai são retidos por um tempo sufi

cientemente grande para causar danos. A intensidade desse dano

depende da quantidade incorporada.

Nos ossos, o urânio também é depositado e retido com raeia-vida

biológica relativamente longa Citem 2.21.

Limites anuais de incorporação serão tratados no próximo capitu

Io.

1.6 Considerações Gerais sobre a Urina

1.6.1 Composição da Urina

O volume de urina eliminado diariamente é influenciado por fato

res como ingestão de água, de sais e de proteínas, temperatura

ambiente, exercícios físicos, e transpiração. O volume diário

de urina de um adulto varia de 500 a 2.900 ml. A urina possui

de 90 a 98% de água. 0 peso total de sólidos varia de 26 a

70 g/dia para o adulto. A quantidade de açúcares varia de 0,5 a

1,5 g/dia e a de bicarbonatos de 35 a 840 mg/dia. 0 pH da urina

varia de 4,6 a 8,0.

Na Tabela 05 apresentamos dados do homem referência para a

na, e na Tabela 06, os elementos constituintes da urina do no

mem referência adulto.



Tabela 05 - Dados da Urina do Homem Referência Adulto [28;

DADOS

Volume (ml)

Peso especifico

PH
Sólidos (g/dia)

Uréia íg/dia)

Açúcares (g/dia1

Bicarbonatos Cg/dia)

HOMEM

1400

1,02

6,2
60

22

1
0,14

MULHER

1000

1,02

6,2
50

22

1
0,12

1.6.2 Tipos de Amostras Utilizadas

. Amostras recolhidas ao acaso - são coletadas a qualquer hora

do dia. A concentração dos constituintes da urina varia consi_

deravelmente.

. Amostras da primeira urina da manhã *- mais concentrada e mais

ácida que uma amostra coletada durante o dia.

. Amostras de 24 horas - despreza-se a primeira urina da manhã

coletando as subseqüentes, incluindo a primeira recolhida na

manhã seguinte.

Para a análise de urânio em urina, a amostra de 24 horas ê a

mais utilizada. Em caso de suspeita de contaminação acidental,

em que se deseje um resultado rápido, uma coleta única durante

o dia pode ser efetuada.
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1.6.3 Conservação da Urina

O ideal ê que se trabalhe con amostras recentes, sem a utiliza

ção de conservantes que possam vir a interferir no resultado.

Entretanto, quando a análise não é imediata (amostras de 24 no

ras, necessidade de transporte, etc), recorre-se aos seguintes

meios de conservação:

. Refrigeração - colocam-se as amostras em refrigerador à tempe

ratura de 2 a 4°C. A refrigeração previne o desenvolvimento

das bactérias, auxilia na preservação de sedimentos, glóbulos

e células epiteliais. Conserva um pH ácido por cerca de 8 no

ras.

. Conservação Química - podem-se utilizar diversos tipos de con

servantes como: toluol ou tolueno, clorofórmio, cânfora, ti_

mol, formaldeido, ácido bõrico, naftoi., ácidos minerais, en

tre outros. A utilização de ácidos minerais é adequada quando

se estiver pesquisando elementos inorgânicos na urina.
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Tabela 06 - Elementos Constituintes da Urina do

cia Adulto !28|

Referên

ELHCNTO

Alumínio
Bário
Boro
Câdroio

Cálcio
Carbono
Cromo
Cobalto

Cobre

Hidrogênio
Ferro
Chumbo
Magnésio

QUNOTIDADE EM

120 g* CE IPX

IA (g)

7,6 x 10-*
1,2 x IO"*
8,7 x 10~*
1,6 x IO"'
1,3 x IO'2

3,4 x 10"»
8,7 x 10"*
2,1 x 10"*
1,1 x 10~*
1,1 x 10*
9,8 x 10-*
3,0 x 10"*
1,0 x IO"2

Exactro

Manganês
Nolibdênio
Níquel
Nitrogênio
Oxigênio
Fósforo
Potássio
Prata
Sódio
Estrôncio
Estanho
Titânio

QUNHHADE D4

120 g DE URINA

(g)

3 , 3 x IO"»

1,4 x IO"*
8,5 x 10-k

1,0 x 10»
9,0 x 10*
1 , 1 x IO"»

2,0 x 10-»
6,6 x 10- '
4,4 x IO"2

1,5 x IO"*
8,8 x 10"*
2,9 x 10-*

* Urina contida na bexiga do homem referência adulto.
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2 DADOS METABOLICOS E LIMITES DE INCORPORAÇÃO DE UR&NIO

Trabalhadores expostos ao urânio podem inalar eu ingerir compos

tos deste elemento, levando a uma contaminação interna. Depen

dendo da classe de solubilidade do composto, devem ser utiliza

dos os limites de incorporação determinados pela toxidez quimi

ca ou pela toxidez radiolõgica.

Os modelos metabólicos utilizados para descrever a incorpora

ção, retenção e eliminação foram desenvolvidos para que se po£

sa prever a dose de radiação ou o efeito tóxico químico causado

pela exposição ao urânio.

O método mais comum de monitoração de urânio em trabalhadores é

a sua análise em urina. Este método fornece informação adequada

para incorporações por ingestão e inalação de compostos solú

veis. Para compostos insolúveis medidas "in vivo" fornecem re

sultados mais precisos.

Medidas de contaminação das áreas de trabalho também possibiM

tara uma avaliação da extensão da contaminação interna.

2.1 Vias de Incorporação do Urânio

Pode-se incorporar o urânio existente no ambiente através do

ar inalado, da dieta alimentar ou da ingestão acidental de com

postos de urânio. Incorporações através de ferimentos da pele

ou mesmo pelos olhos também podem ocorrer.

2.1.1 Inalação

Em condições normais de trabalho, a inalação ê a via mais fre

quente de entrada de urânio no organismo.

Os aerossóis contendo compostos de urânio quando inalados,
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gem-se para o pulmão onde causa* danos biológicos, cuja grávida

de ê determinada pelos seguintes fatores: anatomia • fisiologia

do sistema respiratório, características físicas dos aerossóis

e grau de solubilidade dos compostos.

. Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório

O Grupo de Trabalho de Dinâmica Pulmonar da ICRP divide o siste

ma respiratório em três compartimentos (Figura 011:

- Nasofaringe: vias respiratórias superiores, passagens nasais,

faringe e laringe;

- Traquéia-brônquios: traquiia, árvore bronquial e bronquíolos

terminais;

- Pulmão: bronquíolos respiratórios, condutos alveolares, alvéo

los e bolsa alveolar.

As passagens nasais, traquéia e brõnquios são recobertas por

uma membrana mucosa, caracterizada por cílios vibrãteis e glân

dulas secretoras de muco. Através dos movimentos ciliares o mu

co e os compostos de urânio são dirigidos para o brônquio prin

cipal ou traquéia, onde são deglutidos ou eliminados através da

tosse. A relação entre células epiteliais ciliadas e não cilia

das varia de espécie para espécie e de indivíduo para indiv£

duo. Nas paredes alveolares existem macrõfagos, que favorecem

o transporte dos compostos de urânio até os bronquíolos ternd

nais.

. Propriedades Físicas dos Aerossóis

O aerossol é um sistema de partículas sólidas ou líquidas dis

persas no ar, cuja estabilidade dinâmica depende de vários fato

res como: sedimentação, difusão, agregação de partículas, im

pacto inercial e precipitação térmica.

A velocidade de deposição para uma dada partícula varia com a

velocidade, direção e turbulência do ar, sendo afetada pela for
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ça gravitacional. No trato respiratório onde e;:iste uma mudança

de direção do fluxo de ar, o impacto inercial promove a deposit

ção das partículas.

. Solubilidade dos Compostos

Atê 1964, quando a ICRP introduziu novos parâmetros para con si.

derações de solubilidade, os compostos eram classificados segun

do a sua solubilidade em água. Atualmente, tem-se considerado

a solubilidade dos compostos nos fluidos orgânicos.

Para descrever a eliminação dos compostos inalados do pulmão,

estes são classificados em classes D, W ou Y. Ma classe D estão

os compostos com meia-vida biológica no pulmão menor do que 10

dias, na classe W os de meia-vida de 10 a 100 dias e na classe

Y os de meia-vida superior a 100 dias.

2.1.2 Ingestão

A ingestão pode ocorrer através da dieta alimentar, bebidas, ou

durante o trabalho, por contaminação de mãos ou vestuário. Uma

parte da quantidade inicialmente ingerida passa através da rauco

sa intestinal, sendo absorvida pela corrente sangüínea.

Compostos insolúveis ingeridos são eliminados quase na sua to tali

dade através das fezes.

Uma fração da quantidade que chega no trato respiratório, passa

para o trato gastro-intestinal (Figura 02)..

2.1.3 Absorção através da Pele

A pele sadia, intacta, 6 uma barreira muito boa para a absorção

de compostos de urânio, tanto compostos solúveis como insolú

vei*.
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Se ocorrer a presença de ferimentos, a absorção de compostos so

lúveis se processa rapidamente, passando para a corrente sangüí

nea. Para compostos insolúveis a absorção é mais lenta.

2.1.4 Absorção através dos Olhos

Compostos de urânio tanto em pó como em solução, representam um

perigo para os olhos, pois sendo estes muito vascularizados, a

absorção pela corrente sangüínea é imediata.

Experimentos em animais, com quantidades elevadas de diferentes

compostos de urânio, provocaram aparecimento de lesões locais

com ulcerações na cornea. De acordo com os resultados das le

soes produzidas, foi feita uma classificação dos compostos de

urânio:

Lesões graves: UC15, ÜCli,, UOC12, UO2F2, UO2(NO3X2, Na2ü207.

Lesões moderadas: UF%, (NHi»)2U2O7.

Irritações: U03, U02, UOi, e U30e.

As lesões causadas pelos cloretos de urânio são produzidas prin

cipalmente pela ação do HCl liberado pela hidrólise do compos

to.

2.2 Dados Metabóllcos do Urânio

Adotando-se os dados do homem referência, temos os seguintes da

dos metabõlicos do urânio |23|:

- quantidade de urânio no corpo - 90 \ig

- quantidade de urânio no esqueleto - 59 ug

- quantidade de urânio nos rins - 7 ug



- incorporação diária através dos alimentos e líquidos - 1,9 ug

2.2.1 Modelo Metabõlíco

O sistema respiratório (Figura 021 do modelo metabólico geral

foi desenvolvido pelo grupo de dinâmica pulmonar da ICRP. O mo

delo do trato gastro intestinal foi desenvolvido por Eve |16(

(Figura 03).

O sistema respiratório ê composto das seguintes regiões: naso

faringe, traquêia-brcnquios, pulmão e nódulos linfáticos.

O trato gastro-intestinal inclui o estômago, intestino delgado,

intestino grosso superior e intestino grosso inferior.

O urânio que chega ao compartimento de transferência, a corren

te sangüínea, proveniente do sistema respiratório ou trato gas

tro-intestinal, pode ser eliminado diretamente na urina, ou ser

depositado nos ossos, rins e em outros tecidos moles.

Hursh et alii (1969) examinaram a absorção através do trato gas

tro-intestinal, do nitrato de uranila hexa-hidratado, concluin

do que são absorvidos de 0,5 a 5% do composto. Butterworth

(.1955) encontrou um resultado semelhante para uma única pessoa.

Estudos toxicológicos (Yuile, 1973) indicaram que a absorção

gastro-intestinal de alguns compostos insoluveis como UO2 e Ü3Oe

ê menor do que 1%.

Uma absorção da ordem de 2% foi encontrada em pessoas não expos

tas ocupacionalsiente, (Hursh, e Spoor, 1973), com ingestão de

aproximadamente 1 ug por dia.

Para compostos de urânio solúveis, a fração da quantidade inge

rida que e absorvida pela corrente sangüínea Cfi) é igual a

0,05. Jfi para os compostos pouco solúveis, fi ê igual a 0,002,
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Um esquema de solubilidade dos principais compostos de

está na Tabela 07.

urânio

As frações de retenção dos ossos lR
ossos)

 e rins (Rring) foram

determinadas (Adamns e Spoor, 1974), usando-se dados obtidos

apôs a morte de um indivíduo ocupacionalmente exposto (Donoghue

et ai., 1972) e dados de adultos que ingeriram urânio em níveis

normais da dieta alimentar (Hursh e Spoor, 1973):

Rossos(t)

Rrins(t)

0,023

0,00052

Baseando-se em experiências com injeções intravenosas de solu

ção de UO2(NOj)2 (Bernard e Struxness, 1957), a função de reten

çâo para todos os tecidos moles, excluindo os rins, foi deternd
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nada tomando a mesma forma da equação para os rins:

Routros(t) 0,00052 e-<>,693t/1500

Do urânio que entra no compartimento de transferência, frações

iguais a 0,20 e 0,023 vão para os ossos onde são retidos com

meias-vidas biológicas de 20 e 5.000 dias, respectivamente. Fra

ções iguais a 0,12 e 0,00052 vão para os rins onde ficam reti

das com meias-vidas biológicas de 6 e 1.500 dias, respectivamen

te. Para os outros tecidos do corpo são dirigidas frações

iguais a 0,12 e 0,00052 onde são retidas com meias-vidas biolõ

gicas de 6 e 1.500 dias respectivamente. Considera-se que o

urânio seja distribuído uniformemente através deste: outros te

cidos, e que o restante do urânio que entra no compartimento de

transferência ê excretado diretamente.

Tabela 07 - Classe e Valores de f j para alguns Compostos

Urânio |23, 9l

de

CLASSE

D

W

y

COMPOSTOS

UF6, ÜO2F2, UO2(NO3).2, ÜCI3, ÜBr3,

UI3, UBr.,, UIi,, ÜOBr2, UCSOk)2'9 H2O,

UBr5, ÜOBr3, ÜO2C12/ UO2Br2, U02I2/

UO2(NO3)2-2 H20, U2O10Na2.6 H20,

UO,Na»«8 H20

U03*, UF.,*, UC1.,*, UOC12,

UO2(IO3)2, ÜO2CO3, ÜO2(C2H3OO)2'2 H2O,

UO2C2Of3 H20

U02, U30B, UFJ, U2O7(NH*)2, UO«Na2

0,05

0,05 e 0,002

0,002

* Segundo Chalabreysse |9| UOj e UFi» pertencem ã classe Y, e

â classe D.
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2.3 Limites de Incorporaçio de Urânio

Os limites básicos (limites de dose equivalente e limites secun

dârios), limites derivados e níveis de referência, são regula

mentados visando a segurança radiológica do pessoal exposto ao

urânio.

A resolução CNEN-06/73 determina que a dose máxima permissível

para o corpo inteiro, gõnadas ou órgãos hematopoiéticos é de

0,05 Sv (5 rem) em qualquer período contínuo de 12 meses. A do

se recebida por outros órgãos não deve exceder os valores da

Tabela 08.

Tabela 08 - Limites de Dose Equivalente para um Trabalhador

40 horas/semana |6|

de

ÓRGÃO

qualquer órgão isolado ex
excluindo a medula óssea,
gõnadas

osso, tiróide, pele do
corpo (excluindo pele das
mãos, braços, pês e torno
zelos)

mãos, braços, pês e tomo

zelos

LIMITE EM 3 MESES (Sv)

0,08

0,15

0,40

LIMITE ANUAL (Sv)

0,15

0,30

0,75

Na Tabela 09, os limites de incorporação são determinados pela
toxidez química do urânio. Estes limites procuram assegurar va
lores de incorporação abaixo daqueles que causariam danos aos
rins. Utilizando-se de modelos metabõlicos para o urânio, che
gou-se a conclusão de que 70 pg é a quantidade de urânio que po
de ser tolerada pelos rins sem que ocorram danos j 30 j. Este va
lor é questionado e outros trabalhos estão sendo desenvolvidos
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no sentido de comprova-Io |47|.

Tabela 09 - Limites de Incorporação devido a Toxidez

|27, 25, 22|

Química

INCORPORAÇÃO

Inalação em 1 dia

Ingestão em 2 dias

LIMITE

2,5 mg

150 mg

Os limites anuais de incorporação (ALII e concentrações deriva

das no ar (DAC) para urânio, Tabela 10, foram calculados consi_

derando-se a toxidez radiológica. Esta Tabela é aplicável para

trabalhadores em regime de 40 horas por semana.
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Tabela 1C - Limites Anuais de Incorporação,ALI (Bq) e Concentra

ções Derivadas no Ar, DAC (Bq/m3) para I só topos do

Urânio, para Trabalhadores de 40 h/semana |23j

MrT.TTTKT»

U-230 ALI

DAC
U-231ALI

DAC
U-232ALI

DAC
Ü-233ALI

DAC
U-234ALE

DAC
Ü-235ALI

DAC
Ü-236ALI

DAC
U-237ALI

DAC
U-238 ALI

DAC
Ü-239 ALI

DAC
U-240 ALI

DAC

inuEo<

fi=5xlO"2

1x10 5

(2x10*)
sup.ossos

_
2xlOf

(2x10»)
parede LU

—
8x10*

(1x10*)
sup.ossos

_
4x10*

(7x10*)
sup.ossos

4x10*
(7x10*)

sup.ossos
_

5x10*
(7x10*)

sup.ossos
_

5x10*
(7x10*1

sup.ossos
_

6xlO7

(7xlO7)
parede LU

_
5x10*

(8x10*)
sup.ossos

_
2x10'

mm

5xlO7

-

rSrt

fi=2xlO"J

2x10'

_
2x10'

(2x10»)
parede LU

—
2x10'

(3x10')
sup.ossos

_
7x10'

7x10'
-

_
7x10'

_
8x10'

-
6xlO7

(7xlO7)
parede LU

8x10'

—
2x10'
-

5xlO7

mm

INALAÇÃO
CIASSE D

f i=5x lO" 2

2x10*
(2x10*)

sup.ossos
6x10»
3x10»

1x10*
8x103

(2x10*)
sup.ossos

3x10°
4xlQ*

(7x10*)
sup.ossos

2xlOJ

5xlQ*
(7x10*1

sup.ossos
2x10'
5x10*

(7x10*)
sup.ossos

2x10»
5x10*

(7x10*1
sup.ossos

2x10'
1x10°

4x10*
5x10*

(8x10*)
sup.ossos

2x10'
7x10'
3x10'
lxlO8

6x10*

CLASSE W

fi=5xlO~2

1x10*

5xlOa

2x10*

9x10*
1x10*

6xlOa

3x10*

lxlO1

3x10*

lxlO 1

3x10*

lxlt*1

3x10*

lxlO1

6xlO7

3x10*
3x10*

1x10"
6x10'
3x10'
1x10"
4x10*

CLASSE Y

fi=2xlO"*

1x10*

4x10°
2x10*

. 7x10*
3xlO2

1x10" *
lxlO 3

6xlO"J

1x103

6xlO"J

2x103

6x10"'
lx lO 3

6xlO"J

6xlO7

2x10*
2xlOJ

7x10"'
6x10'
2x10*
9xlO7

4x10*
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A dose equivalente comprometida por ALI do U-238, U-235 e U-234

(Tabelas 11, 12 e 13), ê a dose em 50 anos, resultante da incor

poração de 1 ALI.

Tabela 11 - Dose Equivalente Comprometida (HSQL por ALI

U-238 Í24|

de

mOOBPCRAÇÃO

Ingestão

Inalação

fi

Sxio"2

2x10"'

5xlO~2

5xlO"2

2x10"*

CIASSE DE SO

-

D

W

y

LOCAL

Medula óssea
Superfície dos ossos
Rins
Corpo inteiro

Medula óssea
Superfície dos cssos
Parede ULI*
Parede LLI**
Rins
Corpo inteiro

Medula óssea
Pulmão
Superfície dos ossos
Rins
Corpo inteiro

Pulmão

Pulmão

4,1 xlQ"3

2,4 xlO~2

l,25xlO"2

4,06xlO"2

2,64xlO"3

9,60xlO"3

6,96xlO"3

2,16xlO"2

8,00xl0"3

4,88xl0"2

3,95xlO"J

l,70xl0~3

2,32x10"''
l,20xl0"2

4,09xl0**2

5,10xl0"2

6,4 xlO"2

* m i - Intestino grosso superior

** LLI - Intestino grosso inferior.
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Tabela 12 - Dose Equivalente Comprometida tH50l por ALI
ü-235 124I

de

INCCRPORfiÇÃO

Ingestão

Inalação

fx

5xlO"2

2xlO~3

5xlO~2

5xlO"2

2x10"*

CIASSE DE SO
TíiRTTrTrwV-

-

D

W

y

LOCAL

Medula óssea
Superfície dos cssos
Parede LLI*
Rins
Oorpo inteiro

Medula óssea
Superfície dos ossos
Parede LLI*
Parede ULl**
Rins
Corpo inteiro

Medula óssea
Pulmão
Superfície dos ossos
Rins
COrpo inteiro

Pulmão

Pulmão

Hso (Svl

4,1 xl(T3

2,17x10"*
l,60xl0~'
l,3Qxl(f2

4,04xlO~2

2,31xlO"3

9f10xl0~3

2,23xl(f2

7,OOxlO~3

7,00x10"*
4,78xl0"2

3#95xl0"3

l,75xl(f3

2,10xl0"2

l,25xlO"2

3,92xlO"2

5,40xl0"2

6,6 xltf2

* ULI - intestino grosso superior

** LLI - Intestino grosso inferior.
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Tabela 13 - Dose Equivalente Comprometida (Use) por ALI

U-234 |24|

de

INCORPORAÇSO

Ingestão

Inalação

fl

5xlO"2

2xÍ0"3

5xlO"2

5xlO"2

2xlC"3

CLASSE DE SO

-

D

W

y

LOCAL

Medula óssea
Superfície dos ossos
Rins
Corpo inteiro

Medula óssea
Superfície óssea
Parede ULI*
Parede LU**
Rins
Corpo inteiro

Medula óssea
Pulmão
Superfície dos ossos
Rins
Corpo inteiro

Pulmão

Pulmão

HÍO (Sv)

3,48x10"*

2,38x10"*

1,12x10"*

3,85xlO~*

2,45xlO~3

9,80xl0"3

6,79xlO"3

2,10x10"*

7,70xl0~3

4,77xl0~2

4,2 xl0~3

1,9 xlO"3

2,31xlO"2

l,35xlO"2

4,27xl0~2

5,7 xl0~2

3,6 xlO~2

* ULI - Intestino grosso superior
** LU - Intestino grosso inferior.
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3 DETERMINAÇÃO DE URÂNIO

3.1 Métodos de Análise de Urânio

Para a determinação quantitativa de urânio» vários métodos po

dem ser utilizados, dependendo do tipo de amostra, faixa de con

centração de urânio e disponibilidade de instrumentação e mate

riais.

Estão listados na Tabela 14 métodos comumente utilizados para

análise de urânio.

Tabela 14 - Métodos para Analise de Urânio

MÉTODOS

Neutrons
retardados

Neutron
ativação

traços de
fissão
FluarimBtria

EapecLfone-
tria a
Espectrcne-
tria Y ou X

APLICAÇÃO

materiais diversos
rochas, solos
água do mar
material biológico
água, soluções
diversas, material
biológico

água do mar,
material biológico

amostras minerais,
amostras ambientais,
material biológico
amostras diversas

soluções concentradas
de nitrato de uranila;
amostras minerais •
amostras irradiadas

FAIXA DE CONCEN
TRAÇÃO DE U

a partir de
70 ppb
20 ppb

lppb

a partir de
5ppb

0,1 ppb
0,03 ppb

a partir de
4 ppb
1PI*>

. 0,1-300 ppn
0,1-100 ppb
0,1 ppb-1 ppm
a partir de

1,07x10"* Bg/ml

0,1 a 300 q/l

REFERENCIAS

|40, 44, 34|

|33, 12r 4|

119, 18|

|13, 34, 3, 2 |

134, 49j

Continua/...
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OontinuaçãfV.

MÉTODOS APLICAÇÃO FAIXA DE CONCEN
TRAÇÃO DE U

REFERÊNCIAS

tria de fluo
Ia

-induzida
Espectrofoto
•etria
Fl

amostras diversas ot
saiu

da X

Diluição iso
tópica

Voiunetria e
ooulcmetria

Gravinetxia

concentrados uraníf e-
zos; soluções de ni-
trato de uranila;

izxadiadas

Minerais uranxf ezos e
rochas de origens di-
versas; anostras irra
diadas

oonoentracbs uranífe-
ros; soluções de ni-
trato de uranila
concentrados uranífe-
ros; soluções de ni-
trato de uranila

Hf

0,1 a 200 ppb

200-300

100 ng â 100 g/l

200 a 300 g/l

a partir de
lOrug/anostra

|37|

|50|

|34|

1341

|34|

(49|
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3.2 Método Fluorimétrico

A faixa de interesse para análise de urânio em urina é de 1 a

1 x IO3 ugU/1. Dentre os métodos de determinação de urânio, op

tou-se pela fluorimetria,já bastante utilizada para análise de

amostras ambientais e material biológico.

A fluorimetria ê um método analítico de alta sensibilidade e

boa seletividade, podendo detectar concentrações de urânio da

ordem de 0,1 ppb. A seletividade ãd iluorimetria deve-se princi^

palmente a dois fatores:

- o número de compostos que fluorescem ê menor do que aqueles

que absorvem radiação;

- dois compostos que absorvem radiação no mesmo comprimento de

onda, provavelmente emitirão radiações com comprimentos de on

das diferentes.

Observa-se freqüentemente o problema de inibiçao da fluores_

cência, ocasionada por um processo competitivo. Na presença de

substâncias inibidoras, as moléculas excitadas retornam ao esta

do fundamental por mecanismos diferentes da fluorescencia.

Para fluxos com alto teor de carbonatos, os maiores responsa

veis pela inibiçao da fluorescencia são Fe, Mn, Ni, Ag, Au, Co,

Cr, Cu, Pb. Pt e terras raras. NO7/ PO* , Ir, Mg, Pu, Si e Th

também causam diminuição da fluorescencia. Para contornar o pro

blema da inibiçao, técnicas de separação de urânio podem ser

utilizadas.
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3.2.1 Princípios do Método Fluoriroétrico

3.2.1.1 Espectros Moleculares

Quando um quantum de luz incide sobre uma molécula, pode ocor

rer uma transição eletrônica para um estado excitado superior,

sendo que a absorção do quantum ocorre em aproximadamente 10-1 s s.

Este processo ocorre somente para algumas estruturas caracterís»

ticas (Figura 04).

NÍVEIS SINGLETES
s

NÍVEIS
VIBRACIONAIS

NÍVEIS ROTACIONAIS
s,

NÍVEIS TRIPLETES

SUBNIVEIS
VIBRACIONAIS

ESTADO ELETRÔNICO FUNDAMENTAL

Fig. 04 - ESQUEMA DOS NÍVEIS DE ENERGIA MOLECULAR /I7/

A molécula á qual se aplica este processo apresenta um estado

fundamental singlete, S . 0 nível triplete possui geralmente
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energia menor que o singlete. A cada nível eletrônico se asso

ciam subnlveis vibracionais, e a estes os subnlveis rotacio

nais.

A absorção de energia radiante se restringe ã elevação de um

átomo de S a um nível ou subnível S mais elevado Estas transî

ções simples são responsáveis pelo espectro de absorção no

vel e ultravioleta; aquelas entre os níveis vibracionais dentro

do mesmo nível eletrônico, são responsáveis pelo infravermelho

próximo e médio, e aquelas entre níveis rotacionais próximos,pe

Io infravermelho afastado e de microondas.

Os estados triplete são atingidos apenas por processos indire

tos, sendo difícil para uma molécula no estado triplete voltar

ao nível fundamental.

Se todo excesso de energia não for dissipado por colisões com ou

trás moléculas, o elétron retorna ao estado eletrônico fundamen

tal com emissão de energia. Este fenômeno é chamado de flúores

cência. A energia emitida, fluorescência, ê de comprimento de

onda maior do que o da energia absorvida, já que uma certa quan

tidade de energia é perdida antes da emissão.

3.2.1.2 Espectro de Excitação e Absorção

Toda molécula fluorescente tem dois espectros característicos:

o espectro de excitação e c espectro de emissão. A curva do eis

pectro de excitação deve ser igual ã curva do espectro de absor_

ção da molécula e independente do espectro de emissão. Entretan

to, por dificuldades de instrumentação, dificilmente se observa

a coincidência dos picos dos espectros de excitação e absorção.

(Figura 05).
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o>

-I

0.2-

350

Fig.05 -U)-ABS0ftVANCIA,(2)-EXCITAÇÁ0; (3VEMISSÃ0- CURVAS
00 BERÍLIO-MORIN EM SOLUÇÃO AQUOSA/42/

A curva de excitação está incorreta para a intensidade da fonte

utilizada. Efetuada a correção, o pico da Curva 2 fica em

432 Tira, coincidindo com o pico da curva de absorção (Figura 05).

As transições eletrônicas envolvem saltos para vários subní

veis, fazendo com que o espectro de absorção no ultravioleta s£

ja constituído de bandas. Os espectros ultravioleta freqüente

mente mostram estrutura fina, correspondente às várias transi,

ções possíveis.

3.2.1.3 Espectro de Emissão ou Fluorescência

0 espectro de emissão de um composto resulta da emissão da ra

diação absorvida pelo molécula. A radiação pode ser emitida com

o mesmo comprimento de onda da energia absorvida (fluorescência
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ressonante), ou com comprimento de onda maior que o da energia

absorvida Cfluorescencia). Na fluorescincia uma parte da ener

gia ê liberada sob a forma de calor, diminuindo a energia da mo

lécula (transição para um nível vibracional e rotacional menor

dentro do mesmo singlete). 0 restante da energia ê então emiti_

do para que a molécula volte ao estado fundamental.

A eficiência quântica e a curva do espectro de emissão são inde

pendentes do comprimento de onda da radiação incidente.

Cada banda de absorção terá uma banda fluorescente. Essas duas

bandas são praticamente imagens uma da outra. Outros picos de

fluorescência adicionais, além da imagem refletida do espectro

de absorção, indicam espalhamento ou a presença de impurezas.

Muitos compostos orgânicos e alguns inorgânicos, quando irradia

dos com luz ultravioleta, apresentam fluorescência no espectro

visível.

3.2.1.4 Eficiência Quântica de Fluorescência, <t>, e o Tempo de

Duração do Estado Excitado

A eficiência quântica ê característica de cada molécula. £ a

relação da energia total emitida por quanta de energia absorvi.

da.

O valor máximo de í corresponde ã maior fluorescência do compos

to. O valor de $ pode ser determinado pela medida comparativa

da fluorescência de uma solução diluída (Fj) de uma substância

cuja eficiência quântica é conhecida.

Pa absorvância de 2

Fj #j absorvância de 1

A duração da fluorescência, T, é a duração média do estado exci_

tado. A probabilidade de se encontrar uma dada molécula que foi
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excitada ainda nesse estado apôs um tempo t ê e t/T

A intensidade da fluorescencia é dada por:

- i

onde:

I = intensidade de fluorescencia no tempo t.

I = intensidade máxima de fluorescencia durante a excitação.

t = tempo transcorrido apôs ter sido removida a fonte de excita

ção.

T = duração média do estado excitado.

3.2.1.5 Intensidade da Fluorescencia em Função da Concentração

Considerando uma célula de comprimento b, com solução de uma

substância fluorescente de concentração c, através da qual pass

sa um feixe colimado de radiação excitadora, (Figura 06), de

monstra-se a relação entre a intensidade de fluorescencia e a

concentração.

I "
II

l i
II
II

DETECTOR

Fig.06 - PR INCIP IO DA FLUOR IMETRIA DE SOLUÇÕES/42/
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Considerando-se que a fluorescencia ê proporcional à intensida

de da radiação excitadora, que o decréscimo dessa intensidade

segue a lei de Lambert-Beer, e qtíe a luz fluorescente não é ab

sorvida pela solução» tem-se:

dF = *Ixdx = *IQ e~
ecx dx , onde:

* = eficiência quântica.

I = intensidade da radiação excitadora.

c = absortividade molar.

c = concentração molar.

Á energia total .que chega ao detector é dada por:

F = #IO(1 - e ,

onde b = comprimento da célula.

Para uma solução muito diluída, a equação se reduz:

F • k*Ioebc

Locando a fluorescencia versus concentração, tem-se uma reta

em baixas concentrações, chegando-se a um máximo em concentra

ções mais altas. A partir dal, F não aumenta linearmente com c

e a inibição aumenta, diminuindo a intensidade de fluorescên

cia (Figura 07),originando uma curva que se assemelha ao des

vio negativo da lei de Beer.
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Fig.07-VARIAÇÃO DA FLUORESCENCIA COM A CONCENTRAÇÃO

3.2.1.6 Fluorímetros

Fluorímetros são instrumentos que medem a fluorescência. Não se

rão enfocados detalhes da instrumentação, apenas algumas

observações de caráter geral. Encontramos fluorímetros de feixe

simples, de feixe duplo e espectrofluorímetros.

Na maioria dos instrumentos, a iluminação é feita perpendicular

mente à direção de observação (Figura 08-a) . Para uma solução

turva ou que absorva apreciavelmente no comprimento de luz

tida, um ângulo menor é mais adequado (Figura 08-b).

LÂMPADA
ULTRAVIOLETA

AMOSTRA

LÂMPADA
U LTRAVIOLETA

AMOSTRA

FOTOCÉLUL!

Fig.08 - GEOMETRIA DE FLUORÍMETROS : ( o ) 9 O * ; ( b ) ÂNGULO MENOR.

Fx Ê0 FILTRO PRIMÁRIO E F2 0 FILTRO SECUNDÁRIO 7 1 7 /
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O arranjo básico de um fluorlmetro de filtro de feixe simples

de 90° é mostrado na Figura 09.

Os comprimentos de onda desejados são selecionados por um fil

tro (filtro primário), colocado entre a fonte de radiação e a

amostra. 0 comprimento de onda da energia radiante fluorescente

a ser medida ê selecionado por um segundo filtro (filtro secun

dário), colocado entre a amostra e o fotodetector. Um amplif i_

cador possibilita a leitura da corrente proveniente do detec

tor.

SISTEMA ÓTICO :Vu M Â M I ' SISTEMA ÓTICOSECUNDAM»
' I ( Emissôo d* Rodioçõo )

. .. - t , 7 ~, Ti
DETECTOR r*>MFLIFICM>OR LEtTUR* I I

I

SISTEMA ELETRÔNICO

Fig. 09 -ARRANJO ESQUEMATICO DE UM FLUORI METRO DE FILTRO DE
FEIXE SIMPLES.

Os flúorImetros de feixe duplo mantêm estabilizada a voltagem

fornecida ã lâmpada e ã fotoválvula. A fotocélula de referência

pode controlar a lâmpada ultravioleta diretamente ou pode rece

ber luz fluorescente de um padrão.

Os espectrofluorImetros podem ser de dois tipos: um espectrofq

tometro com um acessório fluorescente ou um instrumento indepen

dente, geralmente com 2 monocromadores, sendo este último mais

eficiente do que um espectrofotometro adaptado.

Um esquema do espectrofluorímetro Aminco-Bowman (American

Instrument Co.) encontra-se na Figura 10.
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MONOCROHAOOR K EMISSÃO MONOCROMAOOR OE EXCItftÇAO

nwo* BC H I T » > D *

FENM DC SAtDft

C1PCLMO DC 48»

YJUVUL* FPID«IULTIW.»CâDOW|

E»»CLHO TO»OtP*lPt«S

N ^ CfHM>CIH*DO« ILIWOIDM.
DC 4>»

_J

Fig. 10 - ESPECTROF LU 0 Rl ME TRO AMI NCO-BOWMAN/17/

3.2.2 Determinação Fluorimétrica de urânio em Urina

Os sais de urânio são fluorescentes quando expostos â radiação

ultravioleta. Quando se incorpora aos sais de uranila, por fu

são, o fluoreto de sódio ou mistura deste com carbonatos a leal î

nos, a fluorescência é aumentada.

A determinação flúorimétrica envolve o tratamento preliminar da

amostra, seguido da separação do urânio, fusão e medida da

fluorescência no fluorlmetro.

3.2.2.1 Mineralização da Amostra

O grande número de constituintes orgânicos e inorgânicos presen

te na urina pode interferir no resultado da análise. Com a fina

lidade de destruir a matéria orgânica da amostra, podem ser efe

tuados os seguintes procedimentos:
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. calcinação da amostra ã temperatura de 800 a 1.000°C

. mineralização da amostra com ácidos, como HC1 e o HNO3, e

H2O2 30%.

3.2.2.2 Separação do Urânio

A separação do urânio é necessária para isolá-lo de interferen

tes. Os processos mais utilizados para separação do urânio são:

extração por solvente e resina de troca iônica. Eletro-deposi^

ção e cromatografia também são utilizados.

Na extração por solvente, vários extratores podem ser utiliza

dos, entre eles: tributil fosfato, meti1-isobutil-cetona, tri-

-isooctilamina, acetato de etila, alamina-336, ácido di-2-etile

xil fosfórico.

Dentre as resinas utilizadas encontramos: DOWEX 2-X8, 200-400

mesh, DOWEX I-X8 100-200 mesh, Diaion CDR-10 5-7, Amberlíte

IR A-400, CHELEX 100, DUOLITE CS-346.

3.2.2.3 Fusão .

Para se obter reprodutibilidade dos resultados, a operação de

fusão deverá ser padronizada (temperatura e duração da fusão).

A temperatura e a duração da fusão são determinadas em função

da composição e quantidade de fluxo utilizada, e do tipo de

equipamento onde está sendo feita a fusão (forno mufla, forno

tubular, forno de indução ou queimador).

O procedimento adotado para padronizar a fusão é o seguinte:

. determinar a temperatura de fusão do fluxo;

. padronizar a temperatura de fusão em 50°C acima do ponto de
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fusão do fluxo;

. padronizar a temperatura de fusão em 50°C acima do ponto de

fusão do fluxo;

. determinar a quantidade de fluxo de acordo com a capacidade

da cápsula onde será efetuada a fusão;

. determinar o tempo necessário para a fusão;

. padronizar o tempo de fusão, multiplicando po; 1,5 o tempo ne

cessãrio para a fusão completa do fluxo;

. fazer um resfriamento lento, ã temperatura ambiente, para ob

ter maior sensibilidade e melhor reprodutibilidade dos resul

tados.

3.2.2.4 Fluxo

0 fluoreto de sódio é considerado o composto que mais aumenta a

fluorescência do urânio após a fusão, seguido do fluoreto de Li

tio. As desvantagens dos fluxos NaF e NaF-LiF são suas tempera

turas de fusão (que são muito altas), alta toxidez dos vapores

durante a fusão e ataque da cápsula de platina.

Os fluxos de fluoreto de sódio e carbonatos (1 a 10% de NaFl

possuem ponto de fusão menor que o do NaF ou NaF-LiF, mas apre

sentam as seguintes desvantagens: são higroscôpicos; o cãdmio

fluoresce em fluxos com carbonatos; a fluorescência do urânio é

menor em fluxos com carbonatos do que em NaF.

Os fluxos mais utilizados são:

. Na2CO3 - K2CO3 - NaF

. NaF - U P

, NaF - Na2CO3.
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3.2.2.5 Medida

Após o resfriamento da amostra fundida, mede-se a fluorescência

do branco, dos padrões e da amostra coro o fluorísietro, ou cali

bra-se o fluorímetro com o branco e mede-se a fluorescência dos

padrões e da amostra. Para as medidas e calibração do equiparcen

to, segue-se as instruções do fabricante.

Loca-se a concentração.de urânio do padrão versus a leitura ob

tida, e traça-se a curva de calibração. Calcula-se a concentra

ção de urânio da amostra através da curva de calibração.
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4 PARTE EXPERIMENTAL

Procuramos estabelecer uma técnica de análise de urânio em _

na de pessoas expostas ocupacionaIntente. Em paralelo tentamos

definir um procedimento analítico nue utilize cápsulas de aluirá

nio ao invés de cápsulas de platina.

4.1 Procedimento 1 - Utilização de Cápsulas de Platina

4.1.1 Material e Reagentes

- Fluorímetro "Jarrel-Ash" - modelo 26-000

-Forno mufla "Quimis" - até 1200°C

- Chapa elétrica de aquecimento "Fanen", até 30Q°C

- Estufa "Fanen" - modelo ME-315 - até 250°C

- Dessecador

- Balança eletrônica de precisão "Metier" AK-16Q

- Cápsulas de platina de 3,5 cm de diâmetro

- Vidrarias de laboratório

- Reagentes: NaF p.a.

Na2CO3 P.a.

K2COj p.a.

HNOj p.a.

HC1 p.a.

H2O2 30% p.a.

TBP p.a.

CC1, p.a.

U)O| p.a. - padrão de urânio, fornecido pelo Insti

tuto de Pesquisas Energéticas e Nuciea

res de São Paulo.
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4.1.2 Preparo de Padrões

Calcinamos â temperatura de 900°C uma certa quantidade de

Pesamos 29,5 mg, diluindo para 250 ml, para preparar uma solu

ção contendo 100 yg de U/ml. Inicialmente o oxido foi solubili^

zado com uma quantidade mínima de HNO3 8%, ã quente. Levamos o

volume para 250 ml com HNOa 8%.

A partir desta solução, preparamos soluções diluídas contendo

concentrações de urânio na faixa de 1 ppb a 1 ppm.

Usamos como padrão uma amostra de urina de pessoa não ocupacio

nalmente exposta, contaminada com o padrão preparado em solução

ácida.

4.1.3 Preparo do Fluxo

Secamos em estufa a 100°C durante duas horas os reagentes NaF,

Na2CO3 e K2CO3. 0 resfriamento foi efetuado em dessecador. Pesa

mos 45,5 g de Na2CO3/ 45,5 g de K2CO3 e 9 g de NaF. O fluxo foi

homogeneizado em gral de porcelana. Após a homogeneização, leva

mos o fluxo ã estufa por 1 hora. Após ter sido retirado da estu

fa o fluxo foi•conservado em dessecador até sua utilização.

4.1.4 Marcha Analítica

4.1.4.1 Preparo da Amostra

- Colocamos 250 ml da amostra de urina, em bequer de 500 ml;

- Procedemos, em paralelo, ao preparo dos padrões e do branco

(urina de pessoa não ocupaciona Intente exposta);

- Adicionamos 10 ml da HC1 1:1;

- Aquecemos até ebulição, deixando ferver até o volume ter sido
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reduzido a aproximadamente 100 ml;

- Adicionamos 10 ml de HNO3 concentrado. Para amostras muito

turvas adicionamos mais 5 ml de HNO3 concentrado;

- Levamos a amostra ã secura;

- Adicionamos 2 ml de H2O2 30% e deixamos secar;

- Repetimos o item anterior até obtenção de resíduo branco;

- Dissolvemos o resíduo em HNO3 8%;

- Retomamos o volume para 25 ml em balão volumetrico com

8%.

4.1.4.2 Separação do Urânio

- Pipetamos 5 ml da amostra do balão volumetrico de 25 ml, tranŝ

ferindo-os para um funil de separação de 60 ml; •

- Adicionamos 5 ml de HNO3 1,9 N e 10 ml de TBP: CCU (20:80);

- Agitamos manualmente por 2 minutos;

- Deixamos em- repouso e separamos a fase orgânica da fase aquo

sa.

4.1.4.3 Analise

- Em cápsula de platina de 3,5 cm de diâmetro, pesamos 3,0 g do

fluxo NaF-Na2 C03-K2 CO3;

-Adicionamos 1 ml da fase orgânica ao fluxo jâ preparado na

cápsula;

- Preparamos a amostra para análise em duplicata;

- Secamos a amostra em estufa, â temperatura de 200°C por 1 no

ra;

- Procedemos ã fusão no forno mufla â temperatura de 700°C por

4 minutos;
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- Resfriamos à temperatura ambiente, retirando a pastilha da

cápsula para análise;

- A amostra foi conservada em dessecador durante 15 minutos, pa

ra completar o resfriamento.

4.1.4.4 Medida e cálculo da Concentração

- Ligamos o fluorímetro 30 minutos antes das leituras;

- Procedemos â calibração do mesmo de acordo com as instruções

do fabricante;

- Fizemos a leitura do branco, dos padrões e da amostra;

- Construímos a'curva de calibração dos padrões;

- Relacionamos a leitura da amostra obtida no fluorímetro com

aquela dos padrões, determinando deste modo a concentração de

urânio na amostra;

- Devido ã presença de inibidores na amostra, tentamos calcular

a concentração de urânio pelo método da padronização interna.

O Método da padronização interna consiste de:

- Em 4 cápsulas de platina adicionar:

Cápsula 1 - 1 ml* branco

Cápsula 2 - 1 ml* amostra

Cápsula 3 - 1 ml* amostra + 1 ml* solução padrão

Cápsula 4 - 1 rol* solução padrão;

- Analisar como no item 4.1.4.3;

* Este volume de amostra ainda não foi testado. Resultados pre

liminares demonstraram inibição acentuada na Cápsula 3. Novos

testes deverão ser efetuados, no sentido de se ajustar o volu

me para um valor tal que não haja interferência dos inibido

res da amostra, ou no sentido de purificar mais a amostra,por

exemplo, fazendo-se mais de uma extração.
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Calcular a concentração do seguinte modo:

X « leitura da amostra

AP - leitura da amostra + padrão

P = leitura do padrão conhecido

B = leitura do branco '

Y = concentração de urânio no padrão

C = concentração de urânio na amostra

Ocorrendo inibição, a leitura correta da amostra (X^) será:

X « (X - B) (P - B)
C (AP - X)

c s (X - B) - y

(AP - X)

4.1.5 Descontaminação da Cápsula de Platina

Apôs a analise, descontaminamos as cápsulas de platina seguindo

os seguintes passos:

- As cápsulas foram fervidas com ãcido clorídrico diluído para

retirar os resíduos da fusão;

- Apôs transferi-las para outro bequer com ácido clorídrico con

centrado/deixamos ferver por 10 minutos, lavando-as em seguida com

água corrente;

- Transferimos as cápsulas para um bequer contendo ácido clorif

drico 1:1 e deixamos ferver 10 minutos, lavando-as em seguida

com água destilada;

- Conservamos as cápsulas em água destilada até sua utilização.
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4.2 Procedimento 2 - Utilização de cápsulas de Alumínio

4.2.1 Material e Reagentes

- Fluorímetro "Jarrel-Ash" - modelo 26-00 0

- Forno mufla "Quimis" - até 1200°C

- Chapa elétrica de aquecimento "Fanen", ate 300°C

- Estufa "Fanen" - modelo ME-315 - até 250°C

- Dessecador de silica gel

- Balança eletrônica de precisão "Metier" AK-160

- Cápsulas de alumínio de 1,3 cm de diâmetro

- Pastilhador

- Micropipeta de 100 ul

- Vidrarias de laboratório

- Reagentes: NaF p.a.

KF P-a.

LiF p.a.

HNO3 p.a.

HC1 p.a.

H202 30% p.a.

TBP p.a.

CCli, p.a.

U3O8 p.a. - padrão de urânio fornecido pelo Insti_

tuto de Pesquisas Energéticas e Nuclea

res de São Paulo.

4.2.2 Preparo de Padrões

Procedemos como no item 4.1.2,
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4.2.3 Preparo do Fluxo

Secamos em estufa a 100°C durante duas horas os reagentes NaF,

KF, LiF. 0 resfriamento foi efetuado em dessecador. Pesamos

3,51 g de NaF, 17,73 g de KF, e 8,76 g de LiF. O fluxo foi homo

geneizado em gral de porcelana. Após a homogeneização levamos o

fluxo ã estufa por 1 hora. Após ter sido retirado da estufa, o

fluxo foi conservado em dessecador atê sua utilização.

4.2.4 Limpeza da Cápsula de Alumínio antes da Análise

As cápsulas de alumínio foram limpas com água e detergente, fa

zendo-se a seguir uma decapagem em. solução de hidróxido de só

dio a 20%.

A decapagem foi feita colocando as cápsulas em bequer e cobrin

do-as com NaOH 20%. A operação não demora mais do que 1 minuto

para não ocorrer ataque acentuado na cápsula. As cápsulas foram

lavadas em água corrente, e após, com água destilada.

Procedemos à secagem das cápsulas em estufa ,guardando-as em re_

dpi ente fechado até a sua utilização.

4.2.5 Marcha Analítica

4.2.5.1 Preparo da Amostra •

Procedemos como no item 4.1.4.1.

4.2.5.2 Separação do Urânio

Procedemos como no item 4.1.4.2,
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4.2.5.3 Análise

- Em cápsula de alumínio de 1,3 cm de diâmetro, preparamcs pas

tilhas de 0,3 g do fluxo NaF-rKF-LiF, utilizando o pastilha

dor;

- Adicionamos 100 yl da fase orgânica no fluxo já preparado na

cápsula;

*- Preparamos a amostra para análise em triplicata;

- Secamos a amostra em estufa ã temperatura de 200°C por 1/2 no

ra;

- Procedemos â fusão no forno mufla ã temperatura de 520°C por

5 minutos;

- O resfriamento da amostra foi efetuado â temperatura ambien

te, no dessecador, por um tempo mínimo de 15 minutos..

OBS.: A amostra não foi retirada da cápsula para a medida no

fluorimetro.

4.2.5.4 Medida

Procedemos como no item 4.1.4.4,
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Fluorímetro Utilizado

O flúorÍmetro utilizado para as determinações constantes deste

trabalho é o "Galvanek-Morrison Fluorometer Mark V , modelo

26-000 da "Jarrell-Ash Division/Fisher Scientific Company". Es

se fluorímetro é composto de uma fonte, um sistema secundário

de filtro e um detector. A fonte ê composta de 2 lâmpadas FT-5

"Sylvania Blacklight Blue lamps", de 4 watt cada.

O ângulo entre o feixe primário e o secundário ê aproximadamen

te zero. O invólucro das lâmpadas é o filtro primário. O pico
o

de radiação ocorre em 3550 A (Figura 111•

5.2 Fluxos e Cápsulas Utilizadas

O procedimento 1 foi efetuado em cápsula de platina de 3,5 cm

de diâmetro e com o fluxo NaF-Na2CO3-K2CO3, por apresentar um

ponto de fusão menor que o fluxo NaF-LiF, causando dano menor â

cápsula de platina. Curvas de intensidade relativa de flúores

cência (IRF) versus concentração de U para este procedimento es

tão apresentados nas Figuras 12, 13 e 14.

Visando aos testes com as cápsulas de alumínio, pesquisamos ai.

gumas misturas eutéticas com pontos de fusão inferiores â tempe

ratura de 600°C, contendo NaF na sua composição. Os fluxos nor

malmente utilizados para aumentar a fluorescência do urânio,

apresentam ponto de fusão acima da temperatura de fusão do alu

mlnio. Na Tabela 15, apresentamos algumas características dos

fluxos testados.

Poderíamos ainda testar outros materiais para as cápsulas, ou

uma dimensão maior para a cápsula de alumínio.
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Tabela 15 - Fluxos Testados para a Utilização em Bandeja de Alu

minio de 1,3 cm de Diâmetro

FLUXO (MOLES %)

NaF-NaNOj

(5-95J

P.F. = 300°C

KCl-NaF-K2CO3

(17,4-23,8-58,7)

P.F. = 520°C

KCl-NaF-Na2cÒj

(33,5-55,3-11,2)

P.F. - 538°C .

KF-LÍF-NaF

C46,5-11,5-42)

P.F. - 454°C

OBSERVAÇÕES

Fluxo inibidor da fluorescência. A presença

de nitrato em proporção elevada mascara a

propriedade do NaF de aumentar a fluorescên

cia. A fusão foi realizada ã temperatura de

450°C por 3 minutos.

A temperatura de fusão do fluxo com a amos

tra foi de 610 C, por 6 minutos, aproximan

do-se muito do ponto de fusão do alumínio

(660°C). As cápsulas de alumínio foram mui

to atacadas. A reprodutibilidade dos resul

tados deixou muito a desejar. As amostras

tiveram que ser analisadas em quadruplica

tas. A Figura 15 apresenta uma curva tenta

tiva de calibração.

A análise não pode ser efetuada porque a

cápsula foi totalmente corroída durante a

fusão, não permitindo a leitura. A fusão da

amostra mais o fluxo aconteceu ã temperatu

ra de 650°C. £ uma mistura muito higroscôpi

ca, difícil de se trabalhar.

A fusão foi feita â temperatura de 520°C

por 5 minutos. Utilizamos este fluxo para

a analise com as cápsulas de alumínio. Com

o procedimento adotado, obtivemos resulta

dos para concentrações de urânio acima de

100 ppb (Figura 16). £ um fluxo fácil de

manejar, fornecendo pastilhas homogêneas e

bem formadas.
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Fig. 1 2 - CURVA DE CALIBRAÇÀO NA FAIXA DE 4 o 5 0 ppb DE URÂNIO - PROCE-
DIMENTO 1 ( ITEM 4 1 )
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Fig. 13-CURVA DE CALIBRAÇÃO NA FAIXA DE 4 0 a 100 ppb DE
URÂNIO - PROCEDIMENTO 1 ( ITEM 4 1 )
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Fiç. 14-CURVA DE C ALI BR AÇÃO NA FAIXA DE 100 o 200 ppb DE
URÂNIO -PROCEDIMENTO 1 ( ITEM 4 . 1 )
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CURVA DE CALIBRAÇÂO NA FAIXA OE 100 ppb o lOppm DE URÂNIO -
PROCEDIMENTO 2UTEM4.2) COM O FLUXO KCI - NaF-K2CO5
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Fig. 16 - CURVA DE CALIB RAÇÃO NA FAIXA DE 100 ppb o 10 ppm DE
URÂNIO - PROCEDIMENTO 2 (ITEM 4.2) COM O FLUXO NoF -
KF-LiF.
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5.3 Extração de Urânio com TBF

5.3.1 Propriedades do Tributilfosfato - T3P

0 - C H ,

O = P - 0 - Ci,Ha
v 0 - C H ,

Peso molecular - 266,3 g/ml

Ponto de ebulição - 154-157°C Cia mm HgL

- 290°C Cl atm)

leso específico - 0,976 g/cm3

Solubilidade em-água - 0,5 ml/l C25°CX

Solubilidade da água em TBP *u 7%

O tributilfosfato ê um líquido viscoso e incolor, mi.scl.vel na

maior parte dos solventes orgânicos. O TBP i um bom extrator pa

ra Au(III), Ce(IV), Pu(VI), Sc, Th, UlVTl e Y em soluções n£

tricas. Ele pode ser diluído em solventes inertes resultando so

luções menos viscosas. Os diluentes normalmente utilizados são:

querosene, CCli,, C6H6/ hexano, isooctano e MIBK.

A extração de U(VI). de uma solução nítrica com TBP em solvente

inerte ê representada pela equação:

+ 2 TBPí=±UO2(NO3l2 (TBPl2

A constante de equilibro para esta reação é:

|UO2 (NOj)2 TBP2| org.
Kext |TBP|2org

Se U(VI) está presente quase na totalidade como UO2 na fase

aquosa, a relação de concentrações de urânio nas duas fases no

equilíbrio ê dada por:
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|U02 (NO3I2 CTBP)2| o rg .
E « : = Kov<. !N0 3 r |TBP[Z org.

U02

5.3.2 Concentração de Ácido N i t r i c o na Extração com TBP: CC1»

Como a e f i c i ê n c i a da ext ração depende da concentração de ácido

n i t r i c o na fase aquosa, determinamos como sendo 1,9 a normalidade mais

adequada para a extração (Figura 17).

5.3.3 Proporção de TBP e CC1» a Serem Utilizados na Extração

Na Figura 18,apresentamos uma curva de Intensidade relativa de

fluorescencia (IRT) versus proporção de TBP e CCli» na solução ex

tratora.

Apesar de termos obtido uma leitura relativa maior na proporção

TBP:CCli* (40:60), ocorreu formação de bolhas durante a fusão,

em alguns casos entornando o fluxo da bandeja. Usamos a propor

ção TBP.-CCli, (20:80).

5.3.4 Proporção da Solução Extratora em Relação â Fase Aquosa

Na Figura 19 locamos os dados experimentais dos testes da quan

tidade de solução extratora a ser usada. Apesar de termos obti_

do resultados melhores com a proporção fase aquosa: fase orgân_i

ca 1:2, utilizamos nas técnicas de análise a proporção l:l,dev_i

do ã disponibilidade de reagentes e ao custo da análise. Testes mais

apurados serão efetuados posteriormente.

5.4 Inlbiçao da Fluorescencia do Urânio pelos Constituintes da

Urina
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Construímos uma curva de concentrarão de urânio versus intensi^

dade relativa de fluorescência,usando cápsula de platina e o

fluxo NaF-Na2CO3-KiCO3 CFigura 20)- Fizemos duas determinações:

Curva A - concentração de urânio em urina versus IRF; Curva B -

concentração de urânio em solução aquosa versus IRF.

Observamos que ocorre uma defasagem entre as duas curvas, mesmo

com a extração por solvente realizada, motivo pelo qual todos

os padrões utilizados na análise são amostras de urina de pejs

soa não exposta ocupacionalmente, contaminada com padrões de

urânio.

Para diminuir a influência dos interferentes, testamos uma purî

ficação maior do urânio, transferindo-o da fase orgânica após a

extração, para nova fase aquosa. Depois de efetuada a extração

com TBP:CCli», extraímos o urânio da fase orgânica com duas ve

zes 10 ml de água destilada. Juntarros as fases aquosas desta extra

ção (20 ml) e analisamos. Os resultados estão na Figura 21. A

Curva A refere-se ã analise da 1- fase orgânica da extração, an

tes da transferência do urânio para nova fase aquosa e a Curva

B, à análise da fase aquosa após as duas excrações do urânio

da fase orgânica. Este procedimento poderá ser adotado para

a separação do urânio da amostra.
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Fig. 19 -PROPORÇÃO DA SOLUÇÃO EXTRATORA EM RELAÇÃO
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Fig.21 -DEPENDÊNCIA DA INTENSIDADE RELATIVA DE FLUORESCENCIA COM OS
INTERFERENTES CONTIDOS NA URINA.
CURVA ' A ' - ANÁLISE FASE ORGÂNICA.

CURVA 'B' -ANÁLISE FASE AQUOSA RESULTANTE DA REEXTRAÇÂO DO

URÂNIO DA FASE ORGÂNICA.
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6 CONCLUSÃO

Foi efetuada a determinação fluorimêtrica de urânio em urina,

seguindo o seguinte esquema analítico:

amostra

+
digestão ácida com HCl 1:1; HNO3 cone; H?02 30%

+
extração por solvente com TBP; CCli, (20; 801

análise da fase orgânica (fusão e medida fluorimêtrica)

A extração por solvente com TBP: CCli, (20:80) deu ótimos resul

tados. Sabe-se, por trabalhos anteriores de diversos autores

|3, 2, 12, 8|, que outros extratores também podem ser ' utiliza

dos com bons resultados.

A técnica de analise de urânio em urina, utilizando cápsulas de

platina de 3,5 cm de diâmetro, apresentou limite de detecção in

ferior a 1 ppb. A quantidade de amostra utilizada para a fusão

precisa ser menor, para evitar problemas de inibição da flúores^

cência pelos próprios componentes da urina, ou, alternativamen

te, a separação do urânio da amostra deverá ser efetuada em

mais de uma etapa.

O procedimento que utiliza cápsulas de alumínio de 1,3 cm de

diâmetro apresentou limitações pelo baixo ponto de fusão do alu

mínio, em relação aos fluxos normalmente empregados para a aná

lise. Conseguimos com este procedimento, um limite de detecção

de 100 ppb, limite este muito alto para a determinação de ura

nio em urina de trabalhadores de locais que não apresentam pro

blemas sérios de contaminação. Estudos posteriores serão efetua

dos no sentido de otimizar este procedimento ou de fazer novos

testes com outros materiais.
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