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R E S U M O

Um estudo "in vitro" foi conduzido para determinar-se a

solubilidade do "yellowcake" produzido em uma usina bra

sileira de beneficiamento de urânio, a fim de permitir

a classificação do material inalado e ajudar na inter

pretação de bioanálise. O pó foi obtido de 6 lotes dife

rentes de "yellowcake", produzidos no período de 10 se

manas de operação da usina.

As frações de dissolução e meias-vidas foram obtidas -usan

do-se líquido pulmonar simulado em um banho-maria com

agitação, a 37°C e por 30 dias. A concentração de urânio

foi determinada através de analise por ativação neutro

nica. A fração de urânio não dissolvida, F, pode ser des

crita pela norma de dois termos exponenciais:

F = f1 * exp - 0.693 t + f-, exp - 0.693 t

T 1̂  (2)

2

As amostras de "yellowcake" apresentam uma componente de

dissolução rápida, classe 0, e uma componente lenta, cias

se w. A componente rápida indica que o "yellowcake" amos

trado contém diuranato de amônia, ADU, dissolvendo com

meia-vida variando em torno de 9,4 horas. Os resultados

para a componente de dissolução lenta podem caracterizar

a presença de duas formas químicas específicas mas com

quantidades relativas de urânio dissolvido variáveis.
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ABSTRACT

An in vitro study was performed to determine the solubility

of the yellowcake produced in a Brazilian uranium mill to

permit classification of the inhaled material and to aid

bioassay interpretation. The powder was taken from 6 diffe

rents lots of yellowcake produced during 10 weeks mill ope

ration period.

Dissolution fractions and half - times were obtained using

simulated lung fluid in a shaker bath at 37°C for 30 days.

Uranium concentration were determined by neutron activation

analysis. The fraction of the uranium undissolved, F, can

be described by the sum of two exponential terms:

P = f1 * exp - 0,693

T_l (1)

2

f2. exp - 0,693 t

T J_ (2)
2

The yellowcake samples present a fast dissolution compo

nent, class D, and a slow component, class W. The fast

component indicates that the yellowcake sampled contains

amsmonium diuranate, ADU, dissolving with half - times

varying around 9,4 hours. The results to slow dissolution

component may indicate the presence of two specific chemi

cal forms in the batches sampled but variable relative

quantity of dissolved uranium.
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I - INTRODUÇÃO

Usinas de benefieiamento de urânio, como é

o caso da existente no Complexo Minero-Industrial do Pia

nalto de Poços de Caldas (CIPC), têm como produto prima

rio final o "yellowcake". O termo "Yellowcake" é genêrt

co e implica em uma composição que varia do dluranato de

amônia ( (NH4)2U2O7) a uma mistura de õxidos de urânio,

sulfatos, nitratos e compostos de sódio (Dennis et ai.,

1982). Cada usina tem sua própria técnica de extração e

temperatura de secagem e, como conseqüência, a mistura

de compostos químicos do "yellowcake" é variável de usi-

na para usina, sendo que, variações de lote para lote

também são esperadas (Eidson and Mewhinney, 1978; 1980;

Kalkwarf, 1979; 1982). Durante as atividades em usinas

como a do CIPC, hã a formação de aerossóis ricos em

urânio, e que podem ser inalados acidentalmente, trazen-

do grandes riscos para o trabalhador.

Esse trabalho originou-se da necessidade

de se implantar uma técnica que possibilitasse a obten-

ção, "in vitro", da taxa de dissolução do "yellowcake"

produzido no CIPC e em outras usinas de beneficiamento de

urânio. Através da simulação de liquido pulmunar, a de-

terminação das classes de dissolução fornece subsídios

para fins de cálculo de dose e terapêutico. Uma visão de

talhada do problema se fez necessária, devido ã escassez

e dispersão da literatura disponível ao estudo aqui de-

senvolvido.

Os danos biológicos provocados por um ma

terial inalado dependem, sobretudo, da cinética de depo-

sição, retenção, distribuição e absorção do mesmo. Quar.-

do aerossóis radioativos são inalados, partes do sistema

respiratório tão irradiadas, assim como outros Órgãos •



tecidos do corpo, tanto por radiação vinda dos pulmões, co
mo por transporte do material do sistema respiratório pa-
ra outras partes do corpo.

Para fins de dosimetria interna, o ICRP
Task Group on Lung Dynamics (TGLD, 1966) criou um modelo
de deposição e retenção da poeira radioativa inalada. Ne£
te modelo, o TGLD divide o sistema respiratório em 3 com-
partimentos:

a) naso-faringeal: começa com a narina anterior e se es-
tende a nível de laringe ou epiglote;

b) traqueo-bronquial: consiste da traquéia e árvore brôn-
quica, incluindo os bronqulolos terminais ;

c) pulmonar: consiste dos bronquíolos respiratórios, due-
tos alveolares, alvêolos e saco alveolar.

A depuração ("clearance") do material depo
sitado no sistema respiratório pode ser representada em
termos de meia-vida de depuração ou retenção. Pode-se
definir a meia-vida de depuração (Ti) como o tempo neces-
sário para que seja eliminada a metade dos radionuclldeos
armazenados, e a retenção como a permanência, com o tempo,
do material inicialmente depositado. Costuma-se delinear
a curva de depuração, de uma forma mais simples, em duas
fases: a fase I, usualmente representa a depuração do ma
terial depositado no sistema respiratório superior e no
epitêlio ciliado (Ti menor que 24 horas); a fase II, mais
lenta, é genericamente considerada um reflexo da depura-
ção do material no pulmão (Casarett and Milley, 1964;
Morrow et ai., 1968).

Para assegurar que os trabalhadores não
acumulem quantidades indevidas d« urânio depositadas in-:
ternamente, programas rotineiros ds bloanallse urinaria



são estabelecidos nas usinas. No entanto, estudos prévios

alertaram sobre a possibiliade de tanto a depuração como

a resposta tecidual, na região alveolar, estarem intima-

mente ligadas ãs propriedades flsico-químicas da poeira

depositada. A interpretação dos dados da bioanãlise é afe

tada pela variabilidade na composição do "yellowcake",que

afeta a taxa de dissolução do material depositado. A taxa

de dissolução ê a quantidade de material dissolvido em um

determinado tempo e i especialmente importante na determi

nação da retenção e absorção, no local de deposição. (Raa

be, 1979).

Baseado no modelo de pulmão do TGLD, o mo-

delo da International Comission on Radiological Protection

(ICRP, 1979) utiliza, para fins de cálculo de dose, parâ-

metros que são dependentes de classes de solubilidade (ou

de dissolução) na região pulmonar. Essas classes, dividi-

das em classe D (menor que 10 dias de meia-vida de disso-

lução) , W (10 a 100 dias de meia-vida de dissolução) e Y

(maior que 100 dias de meia-vida de dissolução),refletem,

em parte, a forma química do aerossol. Se uma quantidade

relativamente grande de urânio insolúvel for depositada e

retida por um tempo suficientemente longo no pulmão ou te

cido linfático, os limites de dose estabelecidos pelos õr

gãos reguladores, como ê o caso da Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN, 1973), poderão ser ultrapassados.

Por outro lado, a toxicidez química do urânio nos rins au

menta com o aumento da solubilidade (Eidson et ai., 1980)

e uma terapia com agentes quelantes ou por lavagem irã

depender do grau de solubilidade do aerosol (Kanapilly,

1974).

Alem de uma conexão entre dissolução •

propriedades físico-qulmicas do material depositado, foi

encontrado que, partículas que se dissolvem mais rapida-

mente "in vitro" tia una depuração pulmonar também mais
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rápida. Assim, com base em medidas "in vitro", pode-se es
timar o comportamento de dissolução do aerossol inalado
e ajudar na interpretação de dados de bioanâlise coleta-
dos antes e após um acidente.

Esse trabalho foi desenvolvido na Divisão
do Ciclo do Combustível, Departamento de Proteção Ocupa-
cional, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão
Nacional de Energia Nuclear (DICCO/DEPRO/IRD/CNEN). Os re
sultados obtidos poderão ser aplicados a modelos matemát.1
cos, baseados no modelo do ICRP , e utilizados para o
cálculo da dose devida ã inalação de "yellowcake".

Nos estudos de dissolução, a determinação
quantitativa do urânio tem sido feita, basicamente, atra
vês de fluorimetria (Côoke and Holt, 1974; Eidson and
Mewhinney, 1978; 1980; Dennis et ai., 1982). Em princípio,
pensou-se também em aplicar a fluorimetria a esse traba-
lho mas concluiu-se que, o custo seria elevado e acarreta
ria uma sobrecarga para outro Departamento. Foi feito, en
tão, um levantamento das técnicas analíticas disponíveis
no Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). Utili-
zando-se da experiência adquirida pelo grupo de Radionu-
clídeos do IRD em análise por ativação neurtrônica (AAN),e
tendo-se em vista a originalidade que setia introduzida
ao trabalho, foi estudada a possibilidade de se utilizar
esta técnica. Através de ensaios preliminares, os resulta
dos mostraram que a técnica era viável e relativamente
simples, não envolvendo processo químico de análise,e que
o custo era reduzido para a Instituição.

Recentemente, a Atomic Energy Control Board
(AECB, 1986), do Canadá, preparou um projeto de pesquisa
em que também viabiliza a utilização da análise por ativa-
ção neutrônica na quantificação de compostos de urânio, em
liquido pulmonar simulado.
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II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II.1. - URÂNIO

Até a descoberta da fissão do urânio, esse
teve pouca importância comercial, sendo que, seus minérios
eram fontes de rádio e pequenas quantidades eram usadaspa
ra colorir vidros e cerâmicas. Atualmente, o urânio é con
siderado uma importante fonte energética.

0 urânio natural consiste de uma mistura
de três i só topos: u, ü e U, nas proporções de
99,28%, 0,71% e 0,006%, respectivamente (Tsoulfanldis,
1983). A Tabela 1 descreve as propriedades nucleares des
tes isótopos.

Tabela 1: Propriedades nucleares dos isótopos dourânio na
tural

NUCLlDEO MEIA-VIDA FlSICA RADIAÇÃO ENERGIA ALFA

234y 2,4 . IO5 anos 4,8 MeV

235O 7,0 . IO8 anos 4,2 a 4,6MeV

238(J 4,5 . IO9 anos 4,2 MeV

0 urânio é quimicamente ativo e usualmente
é encontrado em combinações como õxidos, fosfatos, carbo-
natos, etc, A extração do urânio do minério, em usinas de
beneflciamento, é feita através de processamento físico e
químico. No processamento físico, o minério sofre britagon
• moagam, sndorsduzido ama granulanetriaadeguada ao processamento
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químico. Nesse, o ataque ao minério pode ser feito por lixlvia-
ção ácida, como no caso do CIPC, com posterior filtragem,
extração por solvente e precipitação do diuranato de amô-
nia, cuja fórmula aproximada é (NH^jl^Oy. ° diuranato de
amônla, um composto amarelo brilhante, é geralmente o prin
cipal objetivo na produção do "yellowcake",mas, durante o
processo de secamente, a cor e a estrutura química do pro-
duto podem mudar gradualmente, devido â decomposição quí-
mica. Este D roces so pode ser acompanhado pelas equações
a seguir (VUillmey, 1962}:

U 2O 7 (NH4)2 300-400OC 2 ÜO3 + 2 NH3 + H2O

9ü20? (NH4)

0 urânio pode entrar no corpo através de in-
gestão ou inalação, por absorção através da pele normal, e
através de lesões na pele. Ã parte os problemas de irradia-
ção dos tecidos, os danos de saúde encontrados no 'proces-
samento de urânio incluem aqueles típicos de manufaturamen-
to de metais pesados.

O urânio existe nos ; estados de oxidação
+3, +4, +5 e +6 mas, em solução, somente é estável nos esta
dos +4 e +6. No corpo, o urânio tende a se converter na for
ma estável hexavalente do Ion uranil (UO2 ), formando com-
plexo com o HCO3~, proteínas do plasma e Ion citrado (Hodge
et ai., 1973).

A absorção do urânio através do pulmão está
relacionada à sua solubilidde em meio aquoso e â sua capaci
dade de formar complexos estáveis com o bicarbonato. O urâ-
nio (VI), uma vez present* no plasma/ 6 captado em parte pe
los ossos ou filtrado ps Io glonfrulo renal para a urina, «n
quanto a outra part* retoma i circulação, através do flui
do extractlular, atl o sangut «star essencialmente purifica
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do. Os rins são os locais mais iaportantes de ação tóxica

química do urânio mas, os ossos são considerados órgãos

críticos em termos de efeito da radiação a longo prazo. O

urânio pode, ainda, causar problemas no sistema cardiovas

cular ou degeneraçao de células do fígado (Cnrbin and

Wrenn, 1975).
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II.2. - SISTEMA RESPIRATÓRIO

Convencionalmente, o sistema respiratório
consiste de duas partes: o sistema respiratório superior»
estendendo-se da narina às cordas vocais; e o sistema res
piratório inferior, das cordas vocais aos sacos alveola-
res (envolve a árvore traqueobrõnquica e os pulmões)
(IAEA, 1973). 0 sistema respiratório, das vias aéreas
superiores aos bronqulolos terminais, é coberto por uma
camada de epitélio mucociliadó, tendo, como exceção, par-
tes da faringe e da cavidade nasal. As partículas deposi-
tadas na região ciliada das vias aéreas são rapidamente
removidas para a faringe e eliminadas através do sistema
digestivo, enquanto as partículas que penetram no alvêolo
são depuradas muito mais lentamente, podendo ser retidas
permanentemente nos linfonodos, como no caso de partícu-
las insolüveis (Booker et ai.,1967).

A função predominante do pulmão é a tro-
ca de oxigênio e diõxido de carbono entre a atmosfera e o
sangue e, em parte, a troca de gases depende da integrida
de da membrana alveolar. Os alveõlos, pequenas bolsas on-
de ocorre a troca gasosa, geralmente estão arrumados em
grupos, cada um formando um saco alveolar (Jacob
et ai., 1984). Estes alvéolo? são estimados em cerca de
300 milhões nos dois pulmões, possuindo, cada um, o diâme
tro médio de 250 /m (Levltzky, 1982). Assim, diariamente,
uma grande superfície alveolar está disponíveis a mate-
riais estranhos inalados e estes encontram uma variedade
de mecanismos de defesa pulmonar,que previnem o apareci-
mento de doenças respiratórias (Grsen et ai., 1977).

Além das propriedades físico -químicas
do material inalado, a rstsnçio • transfsrincia d«st« ma-
taria! r da região alvsolar, vai dspsndsr da ultraestrutu-
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C8/*

ra, características de permeabilidade e melo aquoso do

alvêolo. 0 alveõlo ê constituído de vários tipos de cé-

lulas (Morrow, 1973), ou seja:

a - células pavimentosas: conhecidas como células Tipo I,

formam um revestimento continuo e cobres 95% da super

fide alveolar;

b - células epitaliais cúbicas: conhecidas como células

Tipo II ou pneumocitos granulares, são responsáveis

pela secreçao do liquido surfactante, que reduz a ten

são superficial nos pulmões;

c - macrofagos alveolares: similares, em.forma, às célu-

las Tipo II, porém mais intensamente vacuoladas e com

muitos pseudõpodos e vesícuias de superfície. Podem

ser encontrados intersticialmente, como parte do epi-

télio de superfície ou superposto ao mesmo. São célu-

las fagocitãrias ativas e com importante função de Um

par os pulmões de partículas inaladas, que não tenham

sido eliminadas pelo sistema mucociliar das vias res-

piratórias. Estas células migram em volta dos alvêo-

los absorvendo partículas e os macrõfagos cheios dei-

xam os pulmões, via sistema linfãtico ou sangüíneo, ou

por migração pelo chamado rolamento mucociliar (Jacob

et ai., 1984);

d - células do tecido conectivo ou fibroblastos: é uma

célula intersticial e normalmente limitada ás áreas

septais;

e - células endoteliais : formando a parede capilar,

estas células normalmente nãc fazem parte da super

flcie.epitelial.
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Dentro da membrana alveolar há t evidência
de um espaço entre as camadas epitellais e endotelials, in
terpretado como um interstício, que pode se comunicar com
espaços intersticiais do septo (Morrow, 1973). Já o siste-
ma linfãtico, originando-se nos espaços teciduais do coqpo,
ê um sistema vascular complementamente isolado, funcionan-
do como sistema acessório para o fluxo de líquido dos espa
ços teciduais para a circulação (Jacob et ai., 1984). Pa
ra o material entrar no sistema linfãtico, ele precisa ser
absorvido ou transportado do epitélio alveolar para o lado
intercelular.
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II.3 - DEPURAÇÃO ALVEOLAR

Uma vez depositadas na região alveolar,
acredita-se que as partículas sejam depuradas por vários
mecanismos (Hatch and Gross, 1964; Morrow et ai., 1968),
inclusive:

a - fagocitose por macrõfagos, seguido de transporte para
as vias aéreas ciliadas, linfõcitos ou sangue;

b - passagem direta de pequenas partículas para o sangue;
c - dissolução e captação para o sistema sangüíneo.

Após deposição da partícula, sua superfí-
cie primeiramente interage com as características físico*
químicas da camada fluida da superfície alveolar. Como
resposta inicial a esta interação, a partícula entra em
contato com o macrofago alveolar e, sob condições normais
a partícula é rapidamente fagocitada. Apesar de haver um
consenso de que a atividade dos macrõfagos ê, na regido
alveolar, o mecanismo le depuração mais importante para
partículas insolúveis inaladas, nenhum investigador o co-
loca como único (Morrow, 1973). Tanto estudos "in vitro"
como "in vivo", de simulantes de depuração pulmunar, ten-
dem a minimizar o papel das fagocitose e enfatizam a im-
portância das propriedades flsico-qulmicas do material na
determinação do comportamento biológico.

Na membrana alveolar, pequenas partícu-
las, como colõides e formas moleculares e iõnicas, podem
se difundir ou penetrar na membrana (TGLO, 1966;Kanapilly,

1977). Segundo Morrow et ai. (1964; 1968), hâ uma relação
entre a ultrafiltração de partículas de aerossol em suspen
são, através de una membrana semipermiável, e a depuração,
a longo prazo, de um aerossol depositado na região alveo-
lar.
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Observando cachorros, "In vivo*, Morrow
et ai. (1964) concluíram que a taxa de depuração no pul
mão variava para poeiras de diferentes compostos de bai-
xa solubllidade, como por exemplo* o oxido férrico e o
dlõxido de urânio, mas que era bastante reprodutível pa-
ra o mesmo material. Atualmente ha um interesse crescen-
te no papel da solubilização, ou solvatação, desde que
ela possivelmente prevê uma resposta para o problema de
como o mecanismo de depuração pode ser tão variável na
sua resposta a diferentes substâncias inalrdas.

Um modelo de depuração de partículas do
pulmão foi hipotetizado por Mercer (1967), onde a massa
de um aerossol heterodisperso seria removida do pulmão
como um processo exponencial, simples ou bifásico. Neste
modeIo, a dissolução de partículas seria função de sua
ãrea de superfície e independente do seu tamanho, no in-
tervalo de tamanho considerado respirãvel.

Além da dimensão das partículas, existem
outros fatores que contribuem para que o processo de de-
puração alveolar seja caracterizado como um sistema co-
loidal, ou seja: a forma e flexibilidade das partículas;
as propriedades superficiais (inclusive elétricas); inte
rações particula-partícuia; e interações partícula- sol-

vente. Associadas âs características intrínsecas do mate-
rial, também afetam a sua solubilidade características do
solvente, tais como o pH, a concentração de ions comuns
e a concentração de quelantes ou reagentes formadores de
complexo (Kanapilly and Goh, 1973).
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II.4. - LÍQUIDOS PULMONARES

Aproximadamente 80% do liquido extracelu

lar» por situar-se entre células e tecidos do corpo, é

conhecido como intercelular ou, mais freqüentemente, llqui

do intersticial. Os restantes 20% constituem a porção li-

quida do sangue, o plasma (Vander et ai., 1980).

Os tecidos do organismo, à excessão de

alguns, possuem canais linfâticos que drenam o excesso de

líquidos diretamente dos espaços intersticiais. A linfa é

o liquido intersticial que circula dentro dos vasos linfâ-

ticos e, por isso, tem composição quase idêntica â do li-

quido tecidual da parte liquida do corpo da qual ela flui

(Guyton, 1978). 0 plasma sangüíneo é continuamente circula

do, pela ação do coração, para todas as partes do corpo e é

o componente dinâmico do liquido extracelular. O plasma

troca oxigênio, nutrientes, rejeitos e outros produtos me-

tabólicos do corpo. Por causa da troca capilar entre plas-

ma e liquido intersticial, as concentrações de soluto são

virtualmente idênticas nos dois líquidos, exceto por pro-

teínas (Vander et ai., 1980). Através de microamostra do

plasma, liquido intersticial e liquido alveolar, foi mos-

trado que a concentração de proteínas nos dois primeiros

é idêntica, ao contrário do plasma, que apresenta uma con-

centração de proteínas aumentada (Staub, 1983).

Algumas das propriedades dos líquidos

pulmonares são importantes na determinação do comportamen-

to da partícula deposit!va no alvéolo (Knapilly, 1977), en

tre elas:

a - concentração total de soluto:

A concentração total de soluto no liquido alveolar é

semelhante aquela do sangue. Além disso, secreções ce-

lulares especificas, lipldeos sutfactantes e outras ps

qusnas moléculas, podem estar no liquido alveolar.



b - pH do liquido alveolart
O pH do liquido alveolar deve ser similar àquele do
sangue (pH « 7,25 - 7,45) devido ao sistema tampão
C02 - bicarbonato. Esse sistema consiste do par tam-
pão de ácido fraco, ãcido carbônico, e sua base conju
gada, bicarbonato (Levitzky, 1982), podendo ser repre
sentado por:

anidrase
carbônica

1 H+ + H00"
3

fase aquosa dissolvido
na fase aquosa

Em situações de equilíbrio, o pH pode ser estimado pela
equação de Henderson-Hasselbach (Masoro et ai., 1973):

pH - 6,1 + log (HCO3 "3 Equação 1
0,03

A pressão parcial normal de OO2 (pOOj) / no ar alveo
lar e sangue arterial, é cerca de 40 mm de Hg e, aumentan-
do- se a pC(>2r aumenta-se a concentração de HC(>3~ e dimi-
nui-se o pH.

c - natureza dinâmica do liquido alveolar:
As trocas de pressão durante a respiração irão agir co
mo uma bomba. Assim, a expansão do alvêolo favorece
a transudação dos líquidos dos capilares, via interstl^
cio, para o alvéolo e, a contração favorece a absorção
do liquido alveolar para os capilares. 0 movimento de
liquido, entrando e s&indo do alvéolo, ajuda a manter
uma camada fina (menor que 0,2 >an) de liquido no alvéo
Io.



. 15 .

d - agentes quelantes e formadores de precipitados:

A concentração de agentes quelantes, como cltrato e

lactato, pode aumentar a dissolução e transporte do

material depositado na região alveolar. Por outro Ia*

do, Ions metálicos polivalentes podem ter sua reten-

ção e transporte inxluencitdos por agentes formadores

de precipitado, como ê o caso do fosfato e Ions hidro

xil.

Nos estudos de dissolução de partículas

depositadas na região alveolar, dois tipos de transporte

líquido são ressaltados (Green, 1973): a) o transporte de

transudato do liquido linfático, que é comum a todos os

órgãos; e b) o transporte do liquido lipoproteico surfac

tante, que recobre a superfície respiratória da estrutura

alveolar, e que é peculiar do pulmão.

II.4.1. - TRANSÜDATOS

O processo de transudação ocorre quando

a linfa é formada pela passagem de material do capilar

sangüíneo para os espaços teciduais e envolve os proces-

sos de difusão e filtraçao. Difusão é o termo aplicado ã

passagem de moléculas de uma substância entre moléculas

de outra substância, para formar uma mistura de duas

substâncias. Quando a difusão de tais moléculas ocorre

através de uma membrana semipermeãvel é, então, chamada

osmose. A filtraçao pode ser definida como a passagem de

substâncias através de uma divisão permeável, como resul-

tado direto da pressão. A quantidade de material filtrado

é dependente da quantidade de pressão.

A transudação é o resultado tanto de os-
mose como filtraçao, desde que o material presente no li-
quido tecidual, tal como puteína, não pode ser somente
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levado por osmose. As proteínas do sangue são lndifusl^
veis mas se pode observar, na llnfa, uma quantidade con
slderáve.'. destas proteínas. Aumentos na pressão hidros
tática, dentro dos capilares, irá aumentar a transuda
ção, assim como interferir no retorno de substânciaspa
ra os capilares. Sob essas condições, o liquido tecî
dual é formado em quantidade maior do que pode ser reti
rado pelos linfãticos, resultando em um acúmulo execes
sivo deste liquido nos espaços teciduais, uma condição
chamada edema. Em geral, pode ser dito que dois fato
res principais determinam a quantidade de transudação: a
pressão do sangue nos vasos sangüíneos e as condições
das paredes dos capilares em relação ao sangue. Ambos
os fatores irão influenciar a filtração e, o último irá
influenciar a osmose. Qualquer condição que produza
uma obstrução do fluxo de linfa, do espaço tecidual pa
ra o lado venoso, tal como bloqueios dos linfonodos,
irá causar um acúmulo de linfa nos espaços tiprírinals. Es
te acúmulo excessivo é também chamado de edema.

II.4.2. - LIQUIDO SÜRFACTANTE

O alvéolo pulmonar é recoberto com
uma camada llpidica, ou proteolipldica, que tem assegu
rado o papel de redução de forças de superfície no a^
véolo, a baixos volumes, para prevenção de colapso ai.
veolar (Green et ai., 1977). Este complexo, produzido
pelas células alveolares Tipo II, é conhecido como sur
factante pulmonar (Vander et ai., 1980). O surfactante
pulmonar é a barreira liquida que mantém a separação
da fase gasosa, no espaço alveolar, dos tecidos (Egan,
1983). Suas moléculas interespersam com as moléculas de
água na superfície alveolar e marcadamente reduzem sua
força coesiva, abaixando a tensão superficial (Vander
et ai., 1980). 0 principal componente ativo de superfl
cie desta fração pulmonar surfactante t a fosfatidll
colina, cujo principal component» i a dipalmitoil
ledtlna.
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II.4.3. - LIQUIDO PULMONAR SIMULADO

Simulantes de líquido extracelular têm si-

do usados como solventes nos estudos de dissolução "in vitro "

de aerossóis radioativos. Medindo-se a solubllidade de ra-

dionuclldeos inalados, em água e em soro sangüíneo, verifi

ficou-se que o resultado encontrado era freqüentemente di-

ferente. Concluiu-se que o meio ideal deveria ser um simu-

lante do liquido tecidual e que a água pura daria a info£

inação menos correta (Thomas, 1964; Kanapilly et ai., 1973 ;

Moss, 1976; Morrow, 1984VOs simulantes descritos pelos dî

versos autores divergem na composição química proposta mas,

têm em comum o fato de se basearem na concentração iônica

proposta por Gamble (1954) para os líquidos extracelulares.

Esta concentração pode ser vista no grafico da Figura 1.

Nos estudos de solubilidade dois simulan-

tes líquidos em especial, mostrados na Tabela 2, têm sido

descritos: o liquido pulmonar simulado (LPS) tem sido es-

colhido por ter uma composição mais próxima da solução real

(Stekel and West, 1966; Cooke and Holt, 1974; Moss, 1976;

Kalkwarf, 1981; Dennis et ai., 1982); e o soro sangüíneo

ultrafiltrado simulado (SUS) por ter apresentado resulta-

dos satisfatórios com diferentes aerossóis radioativos

(Kanapilly et ai., 1974; Miglio et ai., 1977; Eidson and

Mevhinney, 1978; 1980).

O LSP contém íons Mg2+ e, no SUS, íons amo

nio (10~2M) foram incluídos a fim de estabilizar o pH. O

conteúdo do cálcio, no SUS, foi limitado a 0,2 mM/1 porque

altas concentrações causariam precipitação da solução; e

foi adicionado um agente antibacteriano, o cloreto de ben-

zalcónio (ABDC), não presente no soro sangüíneo (Kanapilly

et ai., 1973i Eidson and Griffith Jr., 1984). Os 0,4% de

proteína, citados por Gamble (1954), foram substituído» por
Stekel and West (1966) a fim de evitar po««lv»l ação bacte-

-' .f •'*.«?•• . . '•%'-;



. 18 .

mEg/L
200*

190'

180'

170"

160"

150 "

140"

130"

120"

110"

100"

9 0 '

8 0 '

70"

60"

SO"

40 '

30 '

20"

10"

'400

380

1
360

340

'320

"300

m

FLUIDO

Na

•

Co*

HCOJ

cr

i

ELEi'ROLlTOS

H.HCO"

H P?4

Na

HCOj

cr

NÃOCLCTROLITOS

HPO"
SO* /

PLASMA
SANGÜÍNEO

FLUIDO
INTERSTICIAL

Figura 1 " Gráfico-Tabela da composição de ions para
fluídos extracelulares (retirado de Gamble, 1954)
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Tabelo 2 - Composição de flui'dos biológicos simulados
(retirodo de Eidson, 1981).

SAL

. KCI

No Cl

MgCI2

, NH4CI

No H CO2

Glicino

L " Cisteíno

No^Ci troto

No acetato

CoCI2

H2 SO4

No2 S0 4

No2 MPO4

No H2 P0 4

•
DTPAb

ABDCC

Concentroçõo0 (mol / L)

SUS
Soro ultrafiltrado

Simulado

0,116

••

0,10

0,027

0,005

0,001

0,0002

-

0,0002

0,0005

-

0,0012

0,0002

50ppm

LPS
Líquido pulmonar

Simulodo

0,004

0,145

0,00 1

i

0,024

-

-

0,0003

0,007

0,0025

-

0,0005

0,001

%

Solução aquoso
'Agente quefonte, não presente no soro sangüíneo
: Antlbacterlono, não presente no soro sonjuíneo
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riana; por Kanapilly et ai. (1973 ) por possuírem ;. baixo

coeficiente de difusão; e por Cooke and Holt (1974), por

tornarem o liquido praticamente inf11travei. No LPS foram

usados eitrato e acetato como substitutos de proteínas,en

quanto citrato, aminoácido e o agente quelante dietileno-

triaminapentacêtico (DTPA) são usados no SUS (Eidson and

Griffith Jr. (1984). 0 citrato tem papel importante no

transporte de cations pollvalentes (Kanapilly et ai, 1973 )

e o DTPA foi adicionado para inibir formação de prepicita

do de fosfato (Eidson and Griffith Jr., 1984).



C B / A

II.5. - FATORES QUE AFETAM O ESTUDO DE SOLUBILIDADE

A dissolução de um material em um sol-
vente pode ser descrita como um fenômeno interfacial» po-
dendo ser afetada por suas propriedades químicas e de su-
perfície, características do solvente,e na natureza do
contato solvente-soluto.

A determinação da solubilidade do
"yellowcake", "in vitro", é um fator importante na avalia
ção dos danos causados pelo material depositado na região
alveolar. Através dos resultados obtidos, pode-se determi
nar o grau de retenção no local de deposição, transloca-
ção para outros tecidos e excreção. Como estes estudos vi
sam, experimentalmente, obter condições similares ã dis-
solução "in vivo", alguns fatores devem ser observados.

II.5.1. - MÉTODO

Utilizando líquido pulmonar sintético
e diferentes métodos, Kanapilly et ai. (1972 ) determina-
ram, "in vitro", a taxa de dissolução de uma série de par
tículas de aerossol. Estudando alguns fatores que afeta-
vam a taxa de dissolução de partículas de baixa solubili-
dade, concluíram que o método de medida "in vitro" pode
afetar esta taxa, dependendo se é estático ou dinâmico.

Nos métodos estáticos, as partículas
são geralmente colocadas em sanduíches de filtro de mem-
brana, em contato com o líquido simulado em repouso
(Kanapilly et ai., 1973. ; Eidson and Mewhinney, 1978; 1980;
Mlglio et ai., 1977).NOS métodos dinâmicos/ pode-se ter



a partícula em contato com o liquido simulado mm fluxo

continuo (Kanapllly et ai.» 1973 ; Moss, 1976; Cooke and

Holt, 1974) ou a partícula em contato com o liquido simu

lado em agitação direta ou indireta. Na agitação direta,

pequenos Imãs são colocados no interior do tubo que con

têm a suspensão de aerossol (Kalkwarf, 1979; 1981);a agi-

tação indireta é feita por vibração externa do tubo

(Stekel and West, 1966; Dennis et ai., 1982; Thein et

ai., 1982). Kalkwarf (1979) obteve maiores rendimentos

em estudos com agitação direta do que naqueles com agita

ção indireta.

Para Eidson (1981) e Eidson and Grlfith

Jr. (1984), que compararam os métodos estáticos e dinâmi-

cos, apesar da liberação pulmonar ser um processo dinãmi

co, bons resultados podem ser obtidos coro o método está-

tico. Em comum, os diversos métodos têm procurado obter

taxas máximas de dissolução porque espera-se que o pul-

mão seja um local de dissolução eficiente, e onde as ta

xas de depuração incluem contribuições de endocitose e

transporte mucociliar.

II.5.2 - MEIO LIQÜIDO

Kalkwarf (1979; 1981) atribuiu a rápi-

da solubilidade do urânio no "yellowcake" ã sua complexa

ção com o Ion bicarbonato. Para ele, apesar dos Ions ace

tato e citrato serem conhecidos por formar complexos aniô

nicos solúveis com o urânio hexavalente, suas- habilida-

des de complexação ou concentrações no liquido pulmonar

simulado parecem ser muito baixas para afetar a taxa de

dissolução. Se o Ion bicarbonato for omitido do liquido

pulmonar simulado, padrões de diuranato de amônia e

"yellowcake" não se dissolvem em taxas detectávels, isto

é, a mela-vida de dissolução i maior que 10000 dias. 0
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processo de dissolução foi representado port

T l 4" +(NH4)2ü207(8)+ 6 HCO3( , ̂  2 ü 0 ( C 0 ) + 2 Hí. +

L 2 3 3 J (aq) 4 (aq)

sendo que (NH4) U2O7 pode ser substituído por qualquer ura

nio hexavalente.

0 epitelio pulmonar é coberto por uma cama

da de liquido surfactante, que contém dipalmitoil lecitina

(DPL), e seu efeito na dissolução de partículas inaladas ne

cessitava ser definido. Para isto, Dennis et ai., (1982) to

maram amostras de "yellowcake", que variavam em cor e con-

teúdo de urânio, além de uma série de características flsî

cas e químicas. Utilizando-se dois tipos de líquidos simila

dos, o liquido simulado surfactante (com DPL), concluíram

que não havia diferença significativa entre os dois tipos

de líquidos pulmonares simulados, em relação â fração de

urânio não dissolvido e suas meias-vidas de dissolução.



II.5.3. - POTENCIAL OE HIDROGÊNIO - pH

Nos testes de solubilidade com flui-
dos simulados, a maioria dos autores relataram que,
após 2 a 3 horas, o pH se encontrava acima do fisiológico
(pH = 7,25 - 7,45). Após corrigir o pH inicial com NaOH
ou HC1, alguns autores utilizaram, na tentativa de manter
o pH equilibrado, 5% de C02 em ar ou HC1 (Kanapilly
et ai., 1973 ; Moss, 1976; Xalkwarf, 1979; 1981; Dennis
et ai., 1982). A necessidade ou não, e o modo de se man-
ter o pH nesta faixa, tem sido motivo de algumas discus-
sões.

A meia-vida de dissolução, para a com
ponente de dissolução mais lenta, foi encontrada ser me-
nor nas amostras analisadas por Kalkwarf (1979) do que
nas mesmas amostras analisadas por Eidson and Mewhinney
(1978). Para Kalkwarf, uma das justificativas foi o fato
de ter usado um pH mais baixo, obtido com a adição de pe-
quenas quantidades de HC1. Nas Eidson and Griffith Jr.
(1984) alegam que, se os experimentos são usados para in-
terpretação de dados de bioanálise de "yellowcake", a fra
ção mais solúvel é a mais importante e pode ser medida
com exatidão, sob condições não fisiológicas de pH.

II.5.4. - MASSA

De acordo com Morrow et ai. (1964;
1966), a variação moderada da massa de aerossol deposita-
da não é critica na cinética de depuração. Já a via de en
trada do material a ser depositado (Inalação ou injeção),
seria a responsável pela variabilidade reportada por ou-
tros autores (Friedberg, 1957; Klosterkotter and Bwanann,
1961).
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A taxa de dissolução de uma substân-
cia pura é proporcional ã área de superfície da fase só-
lida, em contato com o solvente» e â diferença entre a
concentração de substância dissolvida em equilíbrio e a
concentração perto da superfície sólida em qualquer tem-
po anterior. Para manter a concentração próxima a fase
sólida, o menor possível, e obter taxas mínimas de dis-
solução, Kalkwarf (1979; 1981) sugeriu que se trabalhas-
se com massas mínimas de "yellowcake", renovação do flujL
do e agitação.

II.5.5. - CARACTERÍSTICAS DA PARTÍCULA

As características de superfície de
uma partícula depositada, como a superfície especifica,
energia de superfície e cristalinidade, são afetadas pe-
la história de preparação e síntese do material e não po
de ser imediatamente previstas através de sua fórmula
química (Kanapilly et ai., 1973 ).

Procurando determinar quais materiais

de urânio apresentavam meias-vidas biológicas mais lon-
gas, Stekel and West (1966) concluíram que as solubili-
dades dos óxidos de urânio eram afetadas por duas variá-
veis: composição química e/ou tamanho de partícula e que
ambas as variáveis estavam relacionadas com a história
térmica do oxido.

Eidson and Mewhinney (1978; 1980),uti
lizando "yellowcake" proveniente de quatro usinas (iropljL
cando em diferentes processos químicos de extração e tem



peraturas de secagem), mostraram que se comportavam dife-
rente entre si, quando em contato com soro sangüíneo ul-
trafiltrado simulado (SUS). Junto com a solubilização "in
vitro" foi determinada a forma química de urânio, através
de difração de raios-X, em cada amostra. Espectroscopia
pelo infra-vermelho foi empregada, em algumas amostras de
"yellowcake", para melhor caracterizar alguma forma rela-
tivamente não cristalina de urânio que estivesse presente.
O resultado combinado de difração de raios-X, análise pe-
lo infra-vermelho e estudos de dissolução, indicaram: va-
riabilidade significante existente na solubilidade "in vi
tro" do "yellowcake" proveniente das 4 usinas de urânio;
possibilidade das variações estarem relacionadas âs duas
principais formas químicas presentes: diuranato de amônia
e oxido de urânio; e maior dissolução de diuranato de amo
nia.

Utilizando amostras de "yellowcake" da
mesma origem que as anteriormente citadas, Kalkwarf (1979;
1981) concluiu que as diferentes taxas de dissolução en-
contradas estavam relacionadas ãs duas formas químicas
presentes, e ao produto atribuiu-se uma classificação misj
ta, com duas classes extremas: D- que atribuiu ao
diuranato de amônia (DUA) e Y - que atribuiu ao oxido de
urânio (U3OQ).

II.5.6. - AMOSTRAGEM

Análise de amostras de "yellowcake", co
letadas por Kalkwarf (1979) sob a forma de aerossol perto
das operações de secamento e diretamente nos lotes de pro
duçao, não indicam diferenças significativas entre si no
comportamento de dissolução, quando peneiradas. De acordo
com o autor, qualquer diferença possível seria atribuída
i composição química do "ytllowcake" no local da coleta.
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Outros resultados, indicando a variabili-
dade na natureza química de amostras coletadas em uma mes-
ma usina, porém em diferentes ocasiões, foram reportados
por Thein et ai. (1982).



II.6. - ANALISE POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS

II.6.1. - FUNDAMENTOS

Quando um material é irradiado por neu-

trons produzidos em um reator nuclear, vários dos átomos

presentes no material irão interagir com os mesmos. Estes

átomos serão convertidos em diferentes elementos, dependen-

do da natureza da partícula bombardeada e, em muitos casos,

os isõtopos produzidos são radiotivos. Se cada radioativi-

dade induzida pode ser distinguida ou separada

de outras radioatividades produzidas, então a quantidade

de radioatividade ê uma medida da quantidade do isõtopo

pai presente. (Knoll, 1976).

As reações nucleares são trocas induzi-

das no núcleo pela interação com partículas de energia ci-

nética suficiente para desencadeá-las. Elas são distingui-

das ao processo de decaimento radioativo, os quais são

eventos de desintegração nuclear que ocorrem espontaneamen

te. As reações nucleares de interesse em análise por ativa

ção são aquelas na qual o elemento em questão pode ser ir-

radiado com um bombardeamento de partículas suficiente pa-

ra produzir nuclídeos radioativos, cujas radiações podem

ser medidas. A reação nuclear ótima, utilizada na análise

por ativação, é escolhida tendo-se em vista que (Tfeoulfani-

cüs, 1983);

a - produção de atividade mensurável deve ocorrer dentro

de um determinado tempo de radiação;

b - o radio! só topo produzido deve ter meia-vi da razoável

(maior que 1 minuto);

c - o tipo e a energia da radiação emitida pelo radioisõto

po não devem apresentar grandes dificuldades de medida;
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d - deve ser envolvida uma quantidade mínima de radiação
de interferência.

A reação mais comum ê a captura neutro-
nica, na qual um neutron de baixa energia é absorvido pe
Io núcleo com pronta emissão de raios gama. Esta reação
pode ser ilustrada pelo exemplo a seguir (Trávesi, 1975)

23 min

Na análise por ativação neutrônica (AAN)
os elementos são ativados por um fluxo de neutrons, com
faixa de energia bem definida, produzindo espécies ra-
dioativas que podem ser analisadas qualitativa e quanti-
tativamente. 0 radionuclídeo produzido pode ser identify
cado através das seguintes propriedades (Tsoulfanidis,
1983):

- tipo de radiação
- energia de radiação
- intensidade de radiação
- meia-vida física.

A sensibilidade da análise por ativação
com neutrons depende da intensidade da fonte ativante,da
capacidade do elemento pesquisado em capturar neutrons
(secção de choque para captura de neutrons) e da roeià-
viua da atividade induzida (Tsoulfanidis, 1983). Assim,
as espécies radioativas induzidas possuem meias-vidas
próprias e podem emitir raios gama com energias caracte
rlsticas, os quais são identificados e contados. A conta
gem da atividade da espécie radioativa induzida fornece
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a medida da concentração total do elemento-pai (De Soeti
et al., 1972).

A equação de ativação governante é: (Delgado» 1984)

. - A t
A (t) « m. N. H. O* 9 (1. e ) Equação 2

N

onde:

A(t) » atividade no tempo t;
m = massa de um elemento irradiado;
N = número de Avogrado;
H = abundância isotópica natural do nuclldeo

considerado;
(/ - secção de choque da reação nuclear;
0 - densidade do fluxo de neutrons;
M = peso atômico do elemento-alvo;
^ = constante de decaimento do nuclldeo formado.

Uma das grandes vantagens de análise por
ativação ê ser um método de execução rápida, não exigindo
operações químicas e/ou de separação. Mas, outras vanta-
gens podem ser descritas (Bernedo, 1981); Tsoulfariidis,
1983):
- é um método multielementar;
- na maioria dos casos é não destrutivo;
- necessita somente de pequenas massas de amostra;
- é independente da forma química e física da amostra;
- a precisão, exatidão e sensibilidade, são maiores que a
maioria dos outros métodos, por realizar-se a determina
ção ã partir de contagem da desintegração individual de
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átomos, e os erros de medida são, praticamente, sô er-
ros de natureza estatística.

II.6.2. - MÉTODO COMPARATIVO

Geralmente, para se calcular a concentra-
ção de um determinado elemento, em uma amostra, irradia-
se a amostra padrão nas mesmas condições que a amostra
desconhecida, e a análise é realizada por comparação. Os
parâmetros nucleares e de irradiação na equação serão a
nãlogos na amostra e no padrão, para mesma energia obser
vada, independentes de seus valores absolutos. Partindo
se da Equação 1, tem-se então (Travesi, 1975):

Equação 3

onde:
Rx = número de contagens obtidas no expectro ga

ma para o elemento de interesse na amostra
(x) ou no padrão (p);

a = massa do elemento de interesse (x) e do paX»P
drao (p).

Quando os tempos de meias-vidas são cur

tos em relação ao tempo decorrido entre as contagens de
Rx e Rp' faz"se necessário introduzir um fator de corre

ção, dado por:

fc • Ate Equação 4
1 - e -

 Á te

onde:

te * fator de correção;

te * tempo de contagem;

A • constant* de decaimento do nuclldeo formado.
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Mem sempre amostra e padrão são irra-
diados igualmente, devido a gradientes do fluxo de neu-
trons, podendo afetar a exatidão e precisão dos resulta
dos. Para se corrigir eventuais alterações de fluxo, utî
liza-se monitores de fluxo (ou fluxômetros), que são ele
mentos previamente escolhidos e com parâmetros nucleares

98 59apropriados, tais como o Au e o Co (Das, 1984);
IAEA, 1984).

II.6.3. - ESPECTROMETRIA GAMA

A determinação qualitativa e quantitativa
de um elemento, em uma amostra irradiada, é baseada na
análise do espectro de energia da radiação emitida pelo
radionuclldeo de interesse. Atualmente, o sistema de aná
lise por ativação depende, principalmente, da deteção de
raios gama.

Na espectrometria de raios gama aplicada
à análise por ativação neutrônica, três fatores básicos
podem ser distinguidos (IAEA, 1984):

a - a determinação da distribuição de altura de pulso,
que reflete o espectro de energia e intensidade da
radiação emitida pela amostra ativada;

b - a análise espectral, compreendendo a conversão da
distribuição de altura de pulso em níveis de energia
de raios gama e intensidade relativa;

c - a interpretação do espectro, o qual é a indicação
dos níveis de energias e intensidades para os radio-
nuclldeos associados e suas quantidades.

II.6.3.1. - DETERMINAÇÃO DOS PULSOS

Na AAN, a determinação quantitativa da
radioatividade i um dos fatores mais importantes na medi^
da precisa de elementot-traco. Uma boa associação de
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detectores e equipamentos eletrônicos ê a base da sensi^

bilidade com a qual isto pode ser feito.

Na espectromia gama, uma boa sensibilida
de pode ser obtida através de detectores semicondutores
de germânio. Esses detectores possuem um alto poder de
resolução em energia, o que compensa a baixa eficiência
apresentada em relação aos detectores de Nal(Tl). Os de
tectores semicondutores geram pulsos elétricos que, após
passarem pelo pré-amplificador, são enviados a um ampli^
ficador. Os pulsos produzidos são transformados em sî
nais digitais, proporcionais ã energia dos raios gama
originais. Assim, os sinais são processados e armazena
dos em um sistema analisador multicanal, com salda para
impressora, registrador gráfico ou microprocessador (Tra
vesi, 1975; Tsoulfanidis, 1983). Os dados acima estão es
quematizados na Figura 2.

II.6.3.2. - ANALISE ESPECTRAL E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A análise espectral compreende a detecção
dos eventos no registrador de espectro, o cálculo da po
sição e área do pico, e a conversão dos dados em linhas
e intensidades relativas. As posições dos picos de ener
gia de raios gama são determinadas com a utilização de
uma curva de calibração em energia, obtida a partir do
uso de fontes de radionuclldeos emissores de radiação ga
ma. Estas energias são bem conhecidas e definidas, e com
meias-vidas suficientemente longas (De Soe te, 1972; Tra
vesi, 1975; Tsoulfanidis, 1983).

Os picos observados no espectro de raios
gama têm suas energias e intensidades, ou área de pico,
comparadas com dados tabelados em catálogo de raios ga
ma (Tsoulfanidis, 1984; IAEA, 1984). A conversão d« área
dos picos em atividades especificas pode ser feita por
comparação direta dos nesaos elementos presentes na anos
tra e em padrões, conform a Equação 3.
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Para a localização do pico, determinação
de suas energias e intensldades relativas» cem respecti-
vas incertezas estatísticas» utiliza-se» atualmente, pro
gramas de análise de espectro por computador» como por
exemplo FALA» SAMPO e outros (Routi, 1979; Vasconcellos»
1972).
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III - MATERIAIS E MÉTODOS

III.l. - PROCESSO FlSlCO-QUlMICO

Apôs procedimento rotineiro de acondicio
namento e quarteamento do "yellowcake", produzido na usi
na de beneficiamento do CIPC, foram escolhidas amostras
provenientes de 6 lotes para o estudo de dissolução. As
características químicas destas amostras podem ser vis-
tas na Tabela 3.

A fim de se obter partículas homogêneas e
menores que 38 um, cada amostra foi passada por uma pe-
neira de 400 mesh. O processo físico-químico, descrito a
seguir, foi baseado na técnica de Thein et ai. (1982), que
utilizai método dinâmico e liquido pulmonar simulado (ITS).
O estudo foi realizado em duplicata e pode, também, ser
acompanhado pelo diagrama da Figura 3.

- Cerca de 6 mg de "yellowcake" peneirados foram pesados
diretamente em um tubo de centrifuga, de fundo cônico e
de capacidade para 100 ml. Com uma seringa plástica de
10 ml, foram adicionados 6 ml de liquido pulmonar simula
do (LPS), preparado de acordo com Moss (1979), apôs equi
llbrio térmico com o ambiente, formando uma suspensão. O
pH foi corrigido para cerca de 7,3 com pequenas quantida
des de HC1 1H (cerca de 10-20 ̂ il). A preparação do LPS
encontra-se no Anexo I.

- A suspensão foi colocada por 3 minutos em banho-maria
(BM) sonicado, a fim de dispersar quaisquer aglomerados
ou partículas aderidas ás paredes do tubo e, inediatamen
te apôs, foi colocada em banho termostático (BT), com a-
gitação, a 37°C.

- Apôs períodos de tempo pré-determinados (2, 4, 6, 12,
24, 72, 120, 336, 504 • 720 horas), o tubo foi removido
do BT • centrifugado por 3 «in a 3000 rpn (Kalkvarf, 1985),



Tabela 3 - Características químicas das amostras de " Yellowcake".

LOTE

(DATA DE

PRODUÇÃO)

1 (08/03/85)

2(21/03/85)

3(03/04/85)

4(29/04/85)

9 (06/05/85)

6(17/05/85)

COMPOSIÇÃO PERCENTUAL0

U

7 3

7 6

7 4

7 7

7 3

7 6

Mo

0,006

0,007

0,007

0,007

0,007

0,008

Zr

O,II7

0,127

0,102

0,086

0,193

0,103

B

<0,008

<0,00S

<0,003

<0,OOS

<0,00S

<0,003

P04

0,076

0,101

0,110

0,106

0,107

0,104

As

< 0,005

< 0,003

(0,003

<0,009

<0,00B

<0,003

SiO2

0,049

0,049

0,038

0,052

0,032

0,031

Ca

0,032

0,051

0,038

0,033

0,060

0,032

Fe

0,113

0,125

0,095

0,088

0,113

0,093

C03

0,086

0,099

0,072

0,080

0,060

0,060

Th
•

0,020

0,021

0,019

0,021

0,024

0,020

F
•

0,005 »

0,007

0,005

0,006

0,006

0,006

o- Dados fornecidos pelo Laboratório de Controle de qualidade do Cl PC, exceto percentual
dé Urânio (U)fornecido pelo Laboratório de Processos / CNEN.
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AMOSTRA DE
"YELLOWCAKE"

% TOTAL DE URÂNIO TESTE DE DISSOLUÇÃO

LIQUIDO

PULMONAR SIMULADO

+
"YELLOWCAKE"

PRECIPITADO

BANHO-MARIA

COM AGITAÇÃO

CENTRIFUGAÇÂO

SOBRENADANTE

FILTRAÇAO POR MILLIPORE

LIQUIDO PULMONAR

SIMULADO

RESÍDUO FILTRADO
*

ANALISE POR ATIVAÇÃO
NEUTRONICA

Figuro3 - Diogromo simplificado das «topos do tstudo d« dissolução.
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forçando a fraçSo nao dissolvida a se depositar no fundo

cônico do tubo.

• O tubo foi aberto e o sobrenadante aspirado, lentamen-
te, através de uma agulha de aço inoc de 7 cm de compri-
mento, para a seringa plástica de 10 ml.

- Apôs a coleta do sobrenadante, um suporte com filtro
de membrana de 0,22 ;im (Mlllipore GS WP01300) foi adapta
do â seringa, no lugar da agulha, e o sobrenadante fil̂
trado, deixando-se um espaço entre o embolo e o liquido.
A seringa foi colocada IU. posição vertical e o embolo
pressionado para baixo lentamente, tomando-se o cuidado
de não soltá-lo, a fim de não haver reversão e mobili-
zação das partículas depositadas (ou retidas) no filtro.
0 espaço deixado entre o embolo e o liquido funcionava
como uma bomba de vácuo, fazendo escoar todo o liquido
retido no suporte. A solução filtrada foi recolhida em
um recipiente previamente pesado, obtendo-se a massa to
tal do filtrado.

- Uma vez escoado todo o filtrado, a agulha foi novamen
te conectada â seringa e 6 ml de LPS fresco foram coleta
dos. 0 suporte foi aberto e, juntamente com o filtro,foi
levado por este LPS fresco, ã medida que o mesmo cala
dentro do tubo com o precipitado residual. O pH foi en-
tão corrigido com HCl 1M, o tubo fechado, sonicado e no-
vamente colocado no banho termostático.

- Apôs 30 dias, o precipitado residual foi dissolvido
com 6 ml de ácido nltrico 3M e feita a análise para o
urânio conforme aquela feita para o filtrado.

III. 1.1. - OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE DISSOLUÇÃO

Estudando-te o comprotamento do pH, ^
flcou-M qua «a prastnça de "yallowcake", nas primeiras
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72 horast o pH permanecia nais estável que em LPS puro,
talvez devido à presença dos ions amõnlo do "yellowcake".

Tentou-se Banter o pH em atmosfera de 5%
de CO2 (Kanapilly et al., 1973 ; MOSS, 1979) mas verifi
cou-se grande perda de massa. O pH passou a ser corrigi-
do com pequenas quantidades de HC1 1M, a cada troca de
liquido ou a cada 2 ou 3 dias (Kalkwarf, 1985).

Testes preliminares do estudo de dissolu
ção mostraram turvação e formação de grumos brancos no
meio líquido que, analisados pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), indicaram ser
bactérias. Foram adicionados 50 ppm do agente bacteriano
ABDC (Eidson, 1981) mas, com o método de agitação, houve
formação de espuma. Passou-se, então, a tomar algumas
precauções, na preparação e conservação do LPS, que evi-
taram novos crescimentos de bactérias, ou seja:

- preparação de somente 1 litro de LPS de cada vez, ao
contrário dos 10 litros preparados por Moss (1979);

- filtração da solução pronta através de filtro de mem-
brana de 0,45 jum (Millipore HA WP04700);

- conservação em geladeira;

- utilização de somente soluções frescas (máximo de 30
dias).

III. 1.2. - ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

Como recipiente de irradiação para o fil-
trado, foi utilizado um tubo de polietileno, denominado
picnõmetro. 0 polietileno é um dos materiais mais reco-
mendados para AAN por possuir poucos elementos que se
tornam radioativos, alem de s«r relativamente barato e
de fácil manuseio (Tsoulfanidis, 1983; Das, 1984).

Com stringa plástica de 3 ml, doas allquo
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tas de 1 ai cada fora* coletadas em plcnômetros previa-
mente pesados e verificadas suas massas. Adicionou-se
0,25 ml de monitor de fluxo (Co-59) e o picnõmetro foi
lacrado por aquecimento. Uma das amostras foi enviada pa
ra ser irradiada no Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN/CNEN), juntamente com o padrão, e outra
conservada como arquivo. %

O filtro retirado do suporte foi colocado
em um envõlucro de polietlleno, secado com lâmpada de
infra-vennelho, selado e enviado para ser irradiado no
IPEN/CNEN.
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III.2. - PROCESSO DE ANALISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DO FILTRADO .

111.2.1. - PADRÕES

Urânio 238 - como o objetivo do estudo
foi somente a determinação do urânio dissolvido, optou-
se pelo uso de um padrão de 10 ppro de oxido de urânio
dissolvido em HC1, fornecido pelo Grupo de Controle de
Emissões do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, com
erro estimado em 3%.

Cobalto 59 - a necessidade de se irradiar
diversas amostras, com horário e posições diferentes no
reator, que pode resultar em diferentes gradientes de
fluxo, levou ao uso de um monitor de fluxo. Foi usada
uma solução de 10 ppm de cobalto 59, também fornecida pe
Io Grupo de Controle de Emissões do Instituto de Radio-
proteção e Dosimetria, com erro estimado em 3%.

111.2.2. - IRRADIAÇÃO DAS AMOSTRAS E PADRÕES

As amostras e os padrões foram irradiadas
em um reator de pesquisa (IEA/R-1), do Instituto de Pes
quisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN), São Paulo.
Sob um fluxo de neutrons térmicos máximos de aproximada-

12 2mente 2.10 n/cm .s, as irradiações foram realizadas em
grupos de oito amostras de cada vez. Estudos prévios,com
tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos de irradiação no nú-
cleo do reator, mostraram um tempo ótimo de 60 minutos
de irradiação.

111.2.3. - DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MEDIDAS

As medidas, conforme descritas anterior-
mente por Delgado (1984), foram realizadas em ua detec-
tor de germinio do tipo GMX-10180 vertical ORTEC, útil
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em baixas como em altas energias, possuindo área ativa
de 60 cm e envolvido com blindagem de chumbo de aproxi-
madamente 5 cm de espessura. Os pulsos elétricos emiti^
dos foram enviados a um amplificador ORTEC modelo 572.
Esse amplificador tem um sistema de cancelamento de po-
lo-zero que auxilia na aquisição de melhores formas de
pulso e, como conseqüência, obtem-se uma melhor resolu-
ção dos fotopicos no espectro. Os pulsos provenientes do
amplificador foram transformados em sinais digitais, pro
porcionais à energia dos raios gama originais. Os dados
obtidos foram processados e armazenados por um sistema a
nalisador multicanal de modelo Nuclear Data ND65, com
4K de memória e com salda para microprocessador tipo Po-
lymax 201 DP, através do sistema de aquisição de dados
multicanal-micro (Loureiro, 1986), e transferidos para
um disquete para porteriormente serem utilizados por um
programa de análise espectral.

III.2.4. - CALIBRAÇÃO DA ENERGIA

A energia ooxTespcndente ao pico do espectro
ê obtida por calibração do detector com uma ou mais fon
tes que emitem raios gamas de energias e intensidades co
nhecidas (Tsoulfanidis, 1984; Delgado, 1984). A maioria
dos sistemas de detecção é essencialmente linear e a
energia pode ser representada pela Equação 5.

E = aX + b Equação 5

onde: E * energia da radiação gama
X = número do canal

Como espectro-padrão de calibração do de-
tector foi utilizado o Eu 152, que fornece diversos pi-
cos de gamas com intensidades, energias e formas bem de-
finidas a conhecidas, abrangendo várias regiões isoladas
no espectro.
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III.2.5. - MEDIDA DAS AMOSTRAS

Por possuir baixa secção de choque de ab-
sorção e razoável resistência â temperatura, os picnôme-
tros de polietileno utilizados para irradiação das amos-
tras de filtrado foram, também, utilizados na contagem
das mesmas. Com isto, alem da economia de tempo, evitou-
se erros ocasionados pelo manuseio do material e menor
exposição do operador a radiação gama.

As amostras foram, uma de cada vez, colo-
cadas diretamente no centro de um suporte de acrílico,
que se ajustava a um sistema de prateleiras também em
acrílico, estabelecendo a distância adequada da fonte ao
detector. Este procedimento assegurava, as amostras e
aos padrões, condições idênticas de geometria. Para se
obter uma alta eficiência de detecção, as amostras e pa-
drões foram contadas o mais próximo possível do detector
(7cm), conforme mostra a Figura 4.

Quando grandes volumes de amostras são
medidos, parte da radiação poderá ser impedida de alcan-
çar o detector, devido â atenuação na própria amostra
(Tsoulfanidis, 1983; Das, 1984). Para se amenizar ao máxJL
mo esse efeito, somente foi irradiado e medido 1 cm de
amostra.

Para se determinar o pico do radionuclí-
deo e calcular a sua área, é necessário que se tenha uma
boa estatística de contagem. Além disto, o tempo morto
deve ser inferior a 15% (Das, 1984). Para a contagem das
amostras, utilizou-se o tempo médio de 20 minutos ou, no
mínimo, 10000 contagens totais.

Com um limite de detecção para o urânio
da ordem de SOO ppb e um erro associado da aproximadamen
te 31, os três picos obtidos atravls do 239Np apresenta
ram-s« intensos • M U interferências d« outros «lamentos.
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Figura 4 * Representação esquematica da geometria de contagem.



Para se determinar esta falta de Interferência e a precl
são dos dados, algumas amostras tiveram acompanhadas os
seus decaimentos, verificadas suas meias-vidas de inte
resse e determinadas suas concentrações. O ideal seria
fazer-se vários ciclos de contagem de todas as amostras
mas, devido ao grande volume das mesmas, isto somente
foi realizado esporadicamente.

III.2.6. - IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RADIONOCLÍ
DEOS

O urânio 238 e o cobalto 59, uma vez irra
239 ~"diados, geravam respectivamente o neptuneo 239 ( Np) e

o cobalto 60 ( Co). O Np possui uma meia-vida de
2,35 dias e três picos de energia: 106, 229, 278 Kev. O
Co possui uma meia-vida de 5,3 anos e dois picos de

energia: 1173 e 1332 Kev.

Através do programa FALA para microproces
sador (Vasconcellos, 1972), foi possível localizar os pi
cos de interesse e determinar suas energias e intensida
des no espectro, além de calcular a área destes picos e
suas respectivas incertezas estatísticas. 0 uso do pro
grama FALA, para analise computacional de dados espec
trais, foi devido ao fato de ser este um programa em lin
guagem BASIC e as amostras de filtrado analisador possui

239 ~
rem picos do Np intensos e distintos. Assim, os dados
armazenados no nulticanal, e transferidos para o disquete,
eram rapidamente analisados em um microprocessador, para
obtenção dos picos de energia e suas respsctivas áreas.

0 programa AREA (Delgado, 1984), que tam
bem utiliza linguagem BASIC, foi usado para fazer corre
çòes do decaimento radioativo e quantificação do elemen
to, a partir d« um padrão comparativo. Uma vez determina
das as áreas da amostra • do padrão d« concentração eo



nheclda, calculou-se a concentração da amostra. As even*
tuals alterações de fluxo de neutrons no reator foram
corrigidas através das atividades especificas do monitor

cg «,
de fluxo ( C o ) , na amostra e no padrão (Torres, 1985).



IV -' RBSPI/raflOS

A partir dos dados obtidos através da aná
lise por ativação neutrônica, foi calculada a «assa de
urânio no filtrado total. Os resultados fora» normaliza
dos e se obteve a fração de urânio que permaneceu não
dissolvida, para cada tempo estabelecido. Os dados da
análise dos filtros não foram computados, já que repre-
sentavam menos de 0,01% do total da concentração de urâ-
nio de cada experimento. A Tabela 4 mostra as 132 fra-
ções de urânio remanescentes, nas amostras dos 6 lotes
de "yellowcake" analisadas em duplicatas e em 11 tempos
diferentes.

Os resultados da Tabela 4 foram plotados
em papel semi log e mostraram que a fração de urânio que
permaneceu não dissolvida decresceu exponencialmente com
o tempo, conforme previsto por Mercer (1967). Para ajus-
te dos dados, foi utilizado um programa de regressão não
linear (Statgraphics, 1985). Os resultados obtidos, to-
dos com coeficientes de correlação (R ) melhores que
0,996, indicam que a dissolução do "yellowcake" amostra-
do pode ser descrita pela soma de dois termos exponen-
ciais, como representada no exemplo da Figura 5. Nesta
somatória de exponenciais, os coeficientes f, e f> são

frações da amostra que se dissolvem com meias-vidas de
dissolução T —i—j£l) e T 1 (2),respectivamente. A fração
de urânio não dissolvido (F) na amostra, no tempo t, po-
de ser representada pela Equação 6, onde o primeiro ter
mo representa a fração mais solúvel e o segundo a fração
menos solúvel (Mercer, 1967; Dennis et ai., 1982).

P exp - 0,693
T 1 (1)

2

t f r exp - 0
T

,693
1 (2)
2

t

Equação 6



Tabela 4 - Fração de urânio que permanece não dissolvida em intervale^ de tempo
pre'-determinados. '•

N^LOTES

TEMPO > v
(horas 1 \

2

4

6

12

24

72

120

168

336

S04

720

1

A

0,91

0,8 4

0,77

0,62

0.43

0.17

0,10

0,08

0.05

0,05

0,05

B

0,91

0,83

0.75

0,62

0.41

0.19

0,12

0,09

0,06

0,06

0,05

2

A

0,84

0,74

0,63

0,45

0,27

0,16

0,09

0,08

0,06

0,06

0,04

B

0,86

0,74

0,62

0,44

0.28

0,15

0.08

0,06

0,05

0,04

0,04

3

A

0,90

0,80

0,70

0,56

0,43

0,33

0,26

0,25

0,20

0,20

0,19

B

0,89

0,78

0,69

0,56

0,43

0,32

0,25

0.22

0,19

0,19

0,17

4

A

0,91

0,81

0,69

0,56

0,40

0.26

0,20

0,17

0,15

0,14

0,13

B

0,90

0,82

0,70

0,56

0,41

0,26

0.21

0,18

0,16

0,15

0,14

5

A

0,91

0,83

0,72

0,60

0.47

0,34

0.28

0,24

0.22

0,20

0,18

B

0,92

0,83

0,72

0,61

0.48

0,36

0.31

0,26

0,24

0,22

0,20

6

A

0,89

0,78

0,66

0,54

0,40

0,29

0,24

0,20

0,18

0,f7

0,15

B

0,90

0,79

0,67

0,55

0.41

0,29

0,24

0,20

0,19

0,17

0.16
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Figura 5 ~ Fração de urânio nâo dissolvida em função do tempo
de amostragem.



As frações fL e f2 e sua» meias-vidas associadas Tl/2(1)

e Tl/2(2), fornecidas através de ajuste dos dados pelo
programa de regressão não linear, estão representadas na
Tabela 5. Como teste estatístico preliminar, foi aplica
do a estes parâmetros o teste de Bartlett (Anderson and Mac
Lean,1974) para comprovar a homogeneidade de variança
das amostras, em relação ãs duas frações de urânio f^ e
f,f e suas respectivas meias-vidas. A análise de varian
ça aplicada a seguir indicou uma diferença significativa
(o£3 0,05) entre as amostras provenientes dos 6 lotes.Es
ta análise não permite dizer qual amostra é diferente e,
para isso, foi realizado o teste de Newman-Keuls (Anderson
and Mac Lean, 1974) ,que permitiu analisar todos os possl^
veis pares de valores médios, de uma maneira seqüencial.
Os resultados do teste de Newman-Keuls, representados na
Tabela 6, indicaram que para f,, f, e *g 1 (1) os lotes

se dividem em dois grupos estatisticamente distintos
(oL" 0,01), pertencendo os lotes 1 e 2 a um grupo e os
lotes 3, 4, 5 e 6 a outro. Para o teste em T ^ (?), a dl
ferença estatística só foi verificada para o lote 1.

Conforme relatado anteriormente, Stekel
and West (1966) concluíram que a solubilidade dos óxidos
de urânio era afetada pela composição química e que esta
variável estava relacionada com a história térmica do
composto. O "yellowcake" produzido no CIPC é obtido utî
lizando-se temperaturas de secamento de aproximadamente
100°C, o que caracteriza o produto como composto prin
cipalmente de diuranato de amônia (Vuillmey, 1962; Eid
son and Mewhinnney, 1980; Dennis et ai., 1982)que por
sua vez pode ser descrito como uma mistura de compostos
de (JO3-NH3-H2O (Debets and Loopstra, 1963; Eldson and
Mewhnney, 1980).

Utilizando-se valores obtidos através da
excreção urinaria de pessoas expostas a aerossóis de U0«,
Mercer (197S) calculou era 14 horas a meia-vida de disso
luçio deste composto. Partindo deste dado, Bldson and



Tabela 5 - Parâmetros de dissolução de amostras de "Yellowcake"
em líquido pulmonar simulado.

LOTE
NUMERO

PERCENTAGE!*
MAIS SOLÚVEL

(11 (T

86*21

83 2 28

69 110

76 110

66 2 20

72 2 10

MEIA-VIOA
DE DISSOLUÇÃO
MAIS SOLÚVEL

T-j-t iU (T
(horas)

1410,76

7,7 20,028

8,220,049

9,520,014

9,420,13

8,020,34

MEIA-VIOA
OE DISSOLUÇÃO
MENOS SOLÚVEL

OBS.: FRAÇÃO MENOS SOLÚVEL I f 2) • 100% - f 1

<diot)

14 2 0,99

12 í2,3

33 2 1,8

30 i 1,2

31 2 0,90

30 2 0,39



Tabela 6: RESULTADOS DO TESTE DE NEWMAN- KEULS
(od=O,O1)

PARÂMETROS

H e f2

T T ( D

T4-(2)

L O T E S

1 = 2 * 3 = 4 = 5 = 6

1 * 2 = 3 = 4 = 5 = 6

1 = 2 ^ 3 = 4 = 5 = 6
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Griffith Jr. C1984) adotara* como critério de interpreta
ção, para estudos de dissoulução "in vitro"» uma meia-
vida de dissolução para o diuranato de amônia com uma
faixa de 0 a 24 horas. Em estudos de dissolução "in vi-
tro" realizados por Kalkwarf (1979), também foi encontra
do que este composto se dissolve com meia-vida menor que
24 horas.

A associação dos valores obtidos no teste
de dissolução "in vitro" das amostras de "yellowcake" do
CIPC e os critérios de interpretação expostos anterior
mente permitiram considerar as meias-vidas de dissolução
curtas como pertencentes ao diuranato de amônia e reuni-
das em um único grupo.

A tabela 7 representa os parâmetros de
dissolução dos 6 lotes do CIPC analisados, apôs os cri té
rios de interpretação discutidos. Estes resultados fi-
nais podem ser descritos em 2 equações, onde as meias-vi^
das de dissolução curtas atribuídas ao diuranato de amô-
nia foram reunidas em um único grupo e, as frações de
dissolução e meias-vidas longas foram consideradas com
dois grupos distintos.



Tabela 7! RESULTADOS DO EXPERIMENTO DE DISSOLUÇÃO
"IN VITRO" APOS APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE
INTERPRETAÇÃO.

V . PARÂMETROS

LOTES ^ ^

1 e2

3,4,5 e 6

f. (%)

84

71

(%)

2,8

2,7

T-^(1)
(dias)

9,4

9,4

T-f (2)
(dias)

13

31

Obs.: iz =1OO%-fi



V - DISCUSSÃO g CONCLUSÃO

Apesar de sua simplicidade, o método de
solubilização utilizado neste trabalho requer um cuidado
especial para se obter uma solução sobrenadante límpida»
apôs centrifugação, e para evitar remoção de partículas
suspensas, através da agulha. A utilização da filtração,
apôs centrifugação, permitiu completa separação do
"yellowcake" não dissolvido da solução.

Para se obter taxas máximas de dissolução,
além de renovação de fluído e agitação, trabalhou-se com
massas mínimas de "yellowcake". Procurou-se, ainda, man-
ter o pH na faixa de 7,25 - 7,45, apesar de ter sido re-
latado que este em condições não fisiológicas não altera
va significantemente os dados de bioanãlise (Eidson,1981;
Eidson and Griffith Jr., 1984).

Na análise por ativação neutrônica, a uti
lizaçao de um monitor de fluxo ( Co) em todas as amos-
tras indicou as variações consideradas significativas no
fluxo do reator do IPEN, ou vazamento do filtrado. Peque
nas variações de fluxo não justificaram novas irradia-
ções e foram corrigidas através de padrões.

Os resultados do estudo de dissolução de
amostras de "yellowcake" do CIPC mostraram frações de
dissoluções e meias-vidas próprias. Se comparadas entre
si, os 6 lotes do CIPC apresentaram, de acordo com o
ICRP-30 (ICRP, 1979), classes únicas de dissolução: cias
se 0 para a componente de dissolução mais rápida e clas-
se W para a componente de dissolução mais lenta.

A presença de dois termos exponenciais
nos resultados indica que as amostras de "yellowcake" do
CIPC devem conter urânio em duas formas químicas diferen
t«s majp qu« as quantidades relativas dtstas formas va-
riam com a amostra, o "yellowcaks" geralmente tem como pro-



duto principal o diuranato de amônia mas pode conter ou
tros compostos de conversão térmica como o U^Og, que o

fazem variar em cor, composição química e comportamento
de dissolução. Assim como a variação química, a variação
do tamanho de partículas e da área de superfície explica
riam as diferenças nas frações de urânio não dissolvido
e meias-vidas das amostras analisadas. Tendo-se em vista
a baixa temperatura de secagem do "yellowcake" no CIPC
(em torno de 100 - 150°C), a componente mais lenta (clas_
se W), poderia corresponder à dissolução de partículas
maiores de DUA ou pequenas de l^Og.

As amostraá 01 e 02 apresentavam tonaiida
des diferentes das demais amostras. Após 120 horas, essa
tonalidade passou de amarelo vivo para amarelo mais fra-
co. As demais amostras também apresentaram uma mudança
de coloração no precipitado residual, porém, em escala
bem menos acentuada. A mudança de tonalidade poderia e£
tar indicando uma mudança na composição química do resi-
dual, o que explicaria os resultados diferentes das fra
ções de dissolução para estas amostras.

A amostra 05 apresentou a menor fração de
dissolução da componente mais rápida. Esta amostra, an
tes de ser peneirada, apresentava uma aparência aglutina
da. Após ter sido peneirada, e mesmo durante o processo
de agitação, houve uma tendência de suas partículas de
novamente se reagruparem. Talvez causada por uma rehidra
tação do pó apôs processo de secagem, esta reaglutinação
provocaria um aumento na área de superfície, explicando
o comportamento menos solúvel da amostra. Reações como
esta também são esperadas acontecer no pulmão.

Os resultados desse estudo de solubilida-
de indicam que:

1 - 0 método físlco-químico, d« agitação indireta/filtra
ção, nottrou que pode s«r implantado para análise de



amostras em qualquer usina de beneficiamento de urânio.

2 - A analise por ativação neutrônica mostrou-se um exce
lente método para determinação quantitativa do urânio,em
líquido pulmonar simulado. Alem disto, por ser um método
multielementar e altamente sensível, pode ser usado para
uma pesquisa mais ampla de outros elementos presentes no
"yellowcake", como o zircônio (Carvalho et ai., 1985) .Es_
tas impurezas poderiam estar envolvidas no processo de
aceleração ou retardo da depuração do "yellowcake" do
pulmão.

3 - Existe variação estatística nas frações do
"yellowcake" produzido no CIPC e suas respectivas meias-
vidas, e estas variações devem estar relacionadas âs dJL
ferentes propriedades físico-químicas do produto.

4 - As frações de solubilidade dos 6 lotes, podem ser
descritas como pertencentes a dois grupos distintos: o
primeiro grupo é composto das amostras dos lotes 1 e 2,
cuja coloração inicial era amarelo vivo, com 84% de sua
massa de urânio dissolvendo-se em 9,4 horas e o restante
em 13 dias; o segundo grupo ê composto das amostras, dos
demais lotes com coloração inicial amarelo fosco, com
71% de sua massa de urânio dissolvendo-se em 9,4 horas e
o restante em 31 dias.

Os dois grupos formados pelos 6 lotes do
CIPC analisadas, distintos entre si e em relação âs ou-
tras usinas, sugerem formas químicas diferentes. A dis-
tinção dos resultados obtidos indica que precauções de-
vem ser tomadas na interpretação de bloensaios e que, as
diferentes formas químicas podem produzir taxas de disso
lução diferentes.

Apesar do estudo ter sido desenvolvido
"in vitro", conhecendo-ae o comportamento d* dissolução
dai amostras,! possível melhor assessoras no controle d«



dose e evitar possíveis danos aos rins dos trabalhado-
res. A implantação como rotina,do estudo de solubilida-
de das amostras de "yelloweake" do CIPC, permitiria a
obtenção de um espaço de inferência estatístico» que a-
brangerla toda a produção rotineira da usina, não sendo
restrito ao número de amostras aqui estudadas.
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APÊNDICE I

PREPARAÇÃO DO LÍQUIDO PULMONAR SIMULADO

A conposição eletrolltica do fluido pulmonar

interstidal, real e simulado, pode ser vista na Tabela

8. Nota-se, aí, a presença de cltrato em substituição ã

proteína.

0 liquido pulmonar simulado foi preparado adi

cionando-se os ingredientes da Tabela 9, vagarosamente,

a partir de 800 ml de água destilada e ajustando-se o

volume final para 1000 ml.

Apôs a preparação do LPS, a solução foi

trada e o pH ajustado para 7,25 - 7,45 com HC1 1M, A

solução foi conservada, hermeticamente fechada, em gela

deira.



Tabela 8 - Composição de fluídos pulmonares real
e simulado (retirado de Kalkwarf, 1981)

1 ON

Cálcio .

Magnesio

Potássio

Sódio .

. Total Cations

Bicarbonato

CJoreto.

Citroto.

Acetato

Fosfato

Sulfato

Proteína

. Total Anions

Real (meg/L)
(Diem ond Lentner

1970)

5,0

2,0

4,0

145,0

156,0

31*0

114,0

7.0

2,0

1.0

1.0

155,0

I
Simulado (meg/Dl
*

(Moss, 1979)

5.0

2.0

4,0

145,0

156,0

31,0

114,0

1.0

7.0

2,0

1.0

— - -

156,0
•



Tabela 9 ~ Composição do"' do pulmonar simulado

(Retirado' ;f, 1981)

MASSA

(gramas)

0,2033

5,0193

0,2982

0,2680

0,7010

0,3575

0,9526

2,6043

0,0970

REAGENTE

MgCI 2 .6H 2 O

No Cl

.KCÍ

.N02HP04.7H20

. No2 S04

. CaCl2. 2H20

NaH3C2O2. 3H2O

. NaHCO3

• Na3H9C607 .2H20
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APÊNDICE II

CALIBRAÇÃO DE ENERGIA

A Figura 6 e Tabela 10 representam energias do

Eu, utilizado como espectro - padrão de calibração.



Espectro de raios gana de una fonte de
(retirado de FIB (1984))

em un detetor de Ge (Li) de 65 cm3

ILano. E l '"
65 cm' Co«MGt(U)

2-19-73
Afceorvedor -l>29 9/CM* Bt

Dlst. da fonte -5 em

200
2200

400
«400

«00
xeoo

800
M00 noo

3000
«too
woo

M00
MOO

CANAL



i m i i XO « tínarglau • intuhmiäaeimm d» ndom^gmm do ****Eu
(retirado de PTB (1984) )



APÊNDICE III

QUANTIFICAÇÃO DO URÂNIO

Os programas FALA e AREA foram utilizados
para determinar-se a concentração de urânio nas a-
mostras. Estes programas foram adaptados na Divisão
de Radionuclídeos do Instituto de Radioproteção e
Dosimetria / CNEN.
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