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RESUMO

Foram analisadas para a concentração de urânio amostras de

urina de funcionários de uma usina de beneficiarrento de monazita,

a Usina Santo A»naro (USAM - Estaco de Slo Paulo) . Todas as am.os-

tras apresentaram concentração de urânio abaixo do limite mínimo

de detecção por íluorirr.etria e espectronetria alfa.

:oran calculados valores teóricos para a concentração de u

rânio en anoseras de urina de indivíduos que houvessem incorpora

do anualr.er.t3, por inalação, atividade de urânio natural igual

ao limite ar.ual de incorporação (ALI) reconendado na Publicação

30 da "International Commission on Radiological Protection"

(ICRP, 1?79) . Os resultados indicaram que, no tocante ã inalação

de compostos de urânio natural da classs 0, a toxidez química do

urânio aos rins representa, por si própria, maior limitação do

que a radiotoxidez, e, também, que a análise de urina não é meto

do eficiente ia monitoração da inalação de compostos de urânio

classificai vi como Y.

Fez-i^ a comparação entre os dois métodos utilizados para

a análís'- da concentração de urânio natural em amostras de urina:

flúorir->. ria e espectrometria alfa. Concluiu-se não haver dife *

rença «significativa entre os valores obtidos para cada amostra

com os dois métodos diversos.



ABSTRACT

Urine samples frota men working at Usina Santo Amaro

(USAM - State of Sao Paulo), a monazite refinery, were analysed

for uraniun concentration, using fluoronetric analysis and

alpha spectrorr.etry. All sanplss analysed presented uranium

concentration below the lower limit of detection.

Theoretical values were calculated for uraniun

concentration in urine samples from workers at the annual limit

of intake (ALI) for inhalation of natural uraniurc, recomrended

in Publication 30 of the International Connission on Radiological

Protection (ICRP, 1979) . Results shov/ad that, with respect to

inhalation of class-D compounds of natural uranium, the chemical

tcxicity of uraniun to the kidneys represents a greater

limitation than radiotoxicity ; they showed also that urine

analysis is not an efficient method for monitoring the

inhalation of uranium compounds classified as Y.

Che tv/o different methods used for analysis of natural

uraniun concentration in the urine samples were ccr.pared :

f luorotr.etry and alr:ha spectror.etry. llo significant difference

between the values obtained for each saneie with these two

methods could be found.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento das indústrias nucleares, crescentes

quantidades de compostos de urânio têm sido manuseadas, aumentan

do a necessidade de serem assegurados neios eficientes de contro

le da exposição ocupacional aos compostos químicos deste elemen-

to.

Com tal finalidade, métodos de monitoração baseados em a -

mostragem de ar e levantamento da contaminação de superfícies

são amplamente utilizados, mas não são suficientes para indicar

o nível de contaminação interna individual. Para tanto, torna-se

necessário utilizar o próprio homem como amostrador, através de

métodos diretos ou indiretos de bioanãlise.

Dentre os métodos indiretos, a análise de urina tem sido u

tilizada em larga escala na monitoração individual da exposição

ocupacional a compostos dito solúveis, ou mesmo insolúveis, de u-

rânio.

A determinação do nível de exposição (incorporação diária,

por exemplo) de um grupo de trabalhadores a partir das informa -

ções fornecidas por um programa de análise de urina não S tarefa

fácil, pois torna-se bastante difícil, devido às diferenças nos

hábitos individuais, encontrar correlação entre as concentrações

de urânio na urina e no ar.

Comparando-se, entretanto, a concentração de urânio nuna a

mostra de vrina com OB valores dos níveis de ação da norma adota

da pelo órgão de Radioproteção, torna-se possível avaliar as con

dições âm trabalho do indivíduo e saber quais as medidas a serem



tomadas.

A idéia deste trabalho surgiu do fato õm exiatir

ám São Paulo uma indústria d* b«n«ficiajoento d* artias

cas, a Usina Santo Ar-aro (USAM), ond* t io processadas c*r*« * •

150 tonelada» d« ncnaiita por n««.

Apesar da ir.ais da 100 f uncioa&rios dessa usina an contra -

r«.T.-»a envolvidos no tratu^anto ÍMB araias ^onarlticas» AWtO4

via sido realizado ur; lavantaxnanto do grau d» coutanína^Jo

na por urtnio antra aqualas funcionários.

Com o pres«nta traialho, propuaeno-nos avaliar o n£v*l

contair.inação individual por urinio entre os funcionário*

usina, através de técnicas d* bioanálise. Para tanto, foi a»co -

lhido un grupo axr.ostrador cotnposto por trabalhadora* quê apre»*£

tassen ur. maior potencial de exposiçío ao urânio.

Uão seria possível monitorar "in vivo" o grupo s*l»çiona4<V

com um contador de puinão, porque este tipo de detector «ír*d*

não está disponível no Brasil. Re?tou-nos, portanto, apenas a Ojj

ção de nétodos indiretos de bioaní l ist .

0 grupo amostrador forneceu anostras dt urina, a» <ju*i» fj|

rt- ar.alisadas para a concentração de urtnio por dois pro«ssc*

qulnicos distintos t tluorirr^tria e espectroroetria alf*, 0»

tados indicar ar. que tocas as anostras analisadas apreMnt*r*K

concentração de urânio abaixo do l ln i te nlnimo ám d # f CÇJOf

dois métodos.

(1) 0 cior d« urinio na conatít* bra*íleira varia «Atra
0.31X dt t' 0. (Argtntiirt, 1953), t , spé» • procis»a««»t#
aico do cífiério as CIAH, • t«or »» tltrê t 10* • • í
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Desejávamos tambim investigar se os resultados fornecidos

por análise fluorimêtrica e por espectrometria alfa apresenta -

riam valores concordantes entre si quanto â concentração de urâ-

nio natural eci amostras de urina. Com tal finalidade# seleciona-

mos amostras de urina de funcionários do Complexo Industrial de

Poços de Caldas,que, ao serem analisadas por fluorimetria, apre-

sentaram concentração de urânio natural acima do limite mínimo

de detecção. Sstas nesr.as aros trás foram submetidas a espectro -

metria alfa, a, os resultados obtidos com os dois tipos de méto-

dos, comparados.

Sm paralelo, levamos em consideração o fato de não serem

encontrados na literatura níveis de ação atualizados para a con-

centr ção de urânio em amostras de urina; os utilizados em várias

instalações nucleares são semelhantes aos derivados há cerca de

20 anos atrás no Canad% (AECB, 1981) . Heste período surgira» no-

vos conhecimentos acerca do comportamento metabólico do urânio ,

as leis de retenção e excreção do mesno, e, com eles, a necessi-

dade de atualização dos níveis de ação existentes.

TÍnhanos em mãos urt modelo matemático teórico, desenvolvi

4o pela Dra. Joyce Landr.ann Lipsztein (1981), que permitia pre -

ver a excreção urinaria de urânio de trabalhadores expostos por

inalação crônica, dado um certo nível de exposição. Através des-

se modelo foi possível o cálculo de valores esperados para a con

centração de urânio natural em amostras de urina de indivíduo*

expostos aos limites anuais de incorporação (ALI) para compostos

de urânio, recomendados na Publicação 30 da ICRP (1979) •
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Em resuno, o presente trabalho tem como objetivos t

(a) avaliar o grau de contaminação interna por urânio entre os

funcionários âa Usina Santo Amaro» através d* nitodo indix*

to de bioanilise;

(b) calcular valores esperados para a excreção urinaria de uri*

nio de indivíduos expostos ao ALI por inalação de urinio n»

tural;

(c) comparar dois métodos de analise da concentração de urânio

natural em amostras de urina: flúorixnetria e espectroraetri»

alfa.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEftRICOS

2.1 - PROPRIEDADES PlSICO-QUfMICAS DO URÂNIO

O urânio • un dos principais elementos do ciclo de combus-

tível nuclear. Distribui-se amplamente na natureza, com concen -

tração média na crosta terrestre de 4 x 10* por cento ea peso

(Nescteyanov, 1974) .

O urânio i o quarto elemento químico da sirie dos actiití -

deos, e, situa-se no ultimo período do Grupo VIB na Tabela Peri6

dica de Mendeleev. £ um metal denso (18,7 g/cm ), tem ponto mi -

dio de fusão a 1.1309 C (KOnig * Schieferdecker, 1974). £ quimica

mente ativo, reage com quase todos os elementos químicost exceto

com gases nobres (Nesmeyanov, 1974) •

0 urânio ocorre na natureza como uma mistura de tris is6 -

topos radioativos: 2 3 8ü, 2 3 5ü e 2 3 4ü. Os isõtopos 2 3 80 • 235 0

são, respectivamente, os elementos-pais da sirie do urânio « da

sirie do actínio (tabelas 1 e 2); e o 2 3 4U i elemento-filho da

sirie do urânio.

Na tabela 3 encontram-se relacionadas as principais carac-

terísticas físicas dos tris isótopos no urânio natural. Teorica-

mente, o 2 3 8U e o 234U deveriam estar em equilíbrio radioativo

na natureza. Entretanto, foi observado que em rochas sujeitas i

lixiviação, a razão das atividades do 2 3 6D e do 2 3 4ü Í freqüente
234

mente maior que 1, indicando a dissolução preferencial do 0
(Bastos, 1981).
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TABELA 1: SÉRIE 00 URÂNIO*

Nuclldeo Meia-vida

u 4,51 x IO 9 a a

2 3 4 T h 24,1 d B-

2 3 4 P a 1,17 rain fi-

2,47 x IO5 a o

230Th

226Ra

222Rn

218Po

214Pb

214Bi

214Po

210Pb

210Bi

210Po

206pb

8,0 x 10

1602

3,823

3,05

26,6

19,7

164

21

5,01

138,4

•stival

a

a

d

min

min

min

V»

a

d

d

6-

8-

a

6-

0-

* (Kõnig ft Schi*f«rd«ck«r, 1974) ,
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*
TABELA 2: SÉRIE DO ACTlNIO

Nuclídeo

235O

231Th

231Pa

227AC

227Th

223Ra

219Rn

215Po

211Pb

211Bi

207T1

207Pb

M«ia-vida

7,1 x IO8 a

25,5 h

3,25 x IO4 a

21,6

18,2

11,43

4,0

1,78

36,1

2,15

4,79

estável

a

d

d

s

ms

min

min

min

Tipo d*
decaimento

a

B-

a

6-

a

a

o

a

0-

a

B-

-

* (Kônig « Schi«f«rd«ck«r, 1974)



TABELA 3: CARACTERÍSTICAS FlSICAS DOS ISÕTOPOS NATURAIS OE URÂNIO

Iaõtopo Abundância*
(% em átomos)

Atividade alfa
específica (Bq/g)

Porcentagem em
atividade alfa
aproximada**

Energia da
«missão alfa*

(MeV)

238
U 99,2739 - 0,0007 1,235 X

2 3 SU 0,7204 - 0,0007 7,928 x 104

2 3 4Ü 0,0057 - 0,0002 2,288 x 108

48,9

2,2

48,9

4,20 (75%)

4,15

4,40

4,37

4,58

4,77

4,72

(25%)

(57%)

(16%)

( 8%)

(72%)

(28%)

i
ou
1

* (KAnl? • Sctilvfertecker, 1974)

** (CUl^NTiM, 1978) .



A atividade especifica do urânio natural i baixat cer

ca de 2,56 x 10 Bq/g. Quando o urânio natural £ enriquecido

en U pelo processo de difusão, a proporção es ü tanbia

aumenta, pois espera-se que a razão entre estes dois isõtopoc

permaneça constante durante o enriquecimento (Spoor * Hursh ,

1973). Conseqüentemente, a atividade especifica do urânio enrî

queeido ê maior que a do urânio natural.

Além dos três isôtopos naturais do urânio, são produ-

zidos artificialmente isõtopos coro números de massa entre 227

e 240 (tabela 4) .

Quatro estados de oxidação do urânio foram identifica

dos em compostos sólidos e soluções aquosast 3+, 4+, 5+ e 6+

(Chalabreysse, 1978). Nos compostos sólidos o urânio tetrava -

lente - U(IV) - é o mais estável (Chalabreysse, 1978), e, nas

soluções aquosas, apenas o urânio hexavalente - U(VI) - « o

U(IV) são estáveis (Durbin * Wrenn, 1975).

As propriedades químicas e o comportamento biológico

do U(IV) são semelhantes ás do Th(IV) e do Pu(IV), e a maioria

dos compostos tetravalentes do urânio i pouco solúvel em so-

luções aquosas (Durbin * Wrenn, 1975) .

A solubilidade dos compostos hexavalentes do urânio I

consideravelmente maior (Jacobi, 1980), Nos fluidos biológicos

são hidrolisados formando principalmente íons uranila (UO, ) ,

que posteriormente se complexaro com ânions, como bicarbonatos

ou cltratos, ou com proteínas (Ourbin t Wrenn, 1975) .
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TABELA 4: ISOTOPOS ARTIFICIAIS DE

Míxnero d«
massa

227

228

229

230

231

232

233

236

237

239

240

M«ia-vida

1,3

58

20,8

4,2

71,7

1,62 x

2,39 x

6,75

23,5

14,1

min

min

min

d

d

a

105a

107a

> d

min

h

Tipo de
decaimento

a

a

a

a

a

a

a

a

0-

8-

s-

En«rgia
(M«V)

6,8

6,68; 6,59

6,36; 6,33

6,30

5,89; 5,82

5,45

5,32; 5,26

4,82; 4,78

4,49; 4,44

0,2

1,2; 1,3

0,4

* (Kônig A Schi«f«rd«ck«r, 1974) .
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Os principais coopostos tetra e hexavalentes d« urânio en-

contram-se relacionados na tabela 5, classificados como D, tf ou

T, dependendo d* sua retenção na região pulmonar do sisteaa res-

piratório. Para a classe D, a »eia-vida máxima d* liberação i M

nor qua 10 dias; para W, da 10 a 100 dias a para Y, naior que

100 dias (ICRP, 1979).

Os óxidos UO2# 00., ÜO. a U~Og, a, os diuranatos da aaõnio

• da sódio podem sar dissolvidos ara graus variáveis em soluções

alcalinas concentradas da bicarbonatos, carbonato» ou oxalatos ,

podendo-se esperar uma lenta solubilização destes compostos nos

fluidos biológicos (Durbin ft Wrenn, 1975).

2.2. - METABOLISMO DOS COMPOSTOS HEXAVALENTES DE URÂNIO

2.2.1 - Absorção «istêmlca e toxidez

Quando compostos de urânio sio inalados, ingeridos, aplî

cados sobre a pele ou olhos de animais, uma porção do material

se solubiliza e atinge a circulação sangüínea, em frações que de-

pendem da natureza do conposto e da via de acesso ao sangue (Yui

le, 1973) .

A maioria dos átomos de urinio i absorvida s1stemicaroen-

te no estado hexavalente, como íons uranila (Jacobi, 1980) . Por-

tanto, a capacidade de um composto de urinio em atingir a circu-

lação sangüínea depende diretamente da solubílidada do mesao nos

fluidos biológicos, isto i, depende da facilidade con que o com-

posto i hidrolisado em lons uranila, mantendo-se ou passando ao

estado hexavalente. Os átomos de urinio na forma tetravalente e-

tingem a corrente sangüínea somente quando utilizado o «etodo A*

Injeção intravenosa (Yuile, 1973),
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TABELA St PRINCIPAIS C0HPOST06 OB URÀMIO

Composto Pómula Valencia do 0* Classificação*

tetracloreto
da urânio

0C1

tetrafluoreto UF,
de urânio

hexafluoreto
de urânio

UF,

oxifluoreto
de urânio

nitrato de
uranila

õxidos de
urânio

UO-

ÜO.

Ü3°3 indeterminada

diuranato
de «ódio

* (Chalabreysse, H7»)

** (ICRP, 1979) .



Corpostos solúveis do urânio, quando absorvidos pela pe-

le e peles olhos en quantidades suficientes, poden causar *S -

rias intoxicações e ati mesmo morte em animais (Yuile, 1973) . Eit

tes efeitos não são facilmente observados cor. õxidos pouco solú-

veis, uma vez que são fraca.Tier.te absorvidos por essas duas via»

(Yuile, 1973). Outros autores acreditam que a contaminação atra-

vés ca pele integra níc contribui para a deposição interna (Kô -

nig & Schieferdecxer, 1974) .

A absorção através dos olhos ocorre apôs a formação de

um complexo solúvel cc~o, por exemplo, corn bicarbonato», en con

tacto con a ir.err.br an a ccnjuntival {Yuile, 1973) . O mecanismo exa-

to de absorção através da pele ainda se encontra obscuro, mas e

possível que os lipldics desempenhem papel fundamental neste

transporte, juntar.ente com proteínas e bicarbonatos (Yuile, 1973).

Pouco se sabe sobre os sítios de absorção no trato gas -

trintsstinal, mas apenas ur.a pequena fração dos composto» inor -

gânicoi do urânio atinç« o sangue por eata via: 5% dos compeste»

das classes D e W, e, 0,21 dos ccnpcsto» da classe Y (ICRP ,

1979). O restante se cortoina con resíduos de alirento» t ( ex •

cretaco nas fezes (Chalabreysse, 1973) .

A absorção através do sistema respiratório es ti assecia-

da ã capacidade que tenha o ccnposto de urânio para se solubili-

zar e forcar complexos estáveis com bicarbonato» (Durbin *

Wrenn, 197 5).

(2) A c l a s s i f i c a r ã o do cor.pojco «a D, V « Y A*?<ir.í* « z*í t-víd*
d« líb«ra-;ao io T H - o na r * g í ã o p u l m o n a r do iíiZfzi r « i p i r * -
c õ r i o ( I C R P , L9 79) .



O urânio ê considerado ur. agante químico nefrotoxico ,

cem orden de toxidez senelhante à de outros matais pesados, COTIO

o chunbo, o r.ercürio • o arsênico (Lipprr.ann 4 cols., 1964).

A prir.eíra observação de que os sais de urâr.io, quando

•bsorvicos sistemicarente, eran capazes de causar efeitos tôxi -

cos nos rins foi feita por Chittenden em 1639 (Yuile, 1973). Xu-

merosos rÃtodos para se estimar a toxides dos compostos de uri -

nio foram utilizados em vários experimentos com animais, tais co

mo cs referentes a aur.ento na mortalidade, diminuição na taxa de

cresci-ento e aparecimento de lesões histolõgicas no* rin» (Yui-

1«, 1973). Um critério comum ê a observação de «feitos bioqulrd-

cos que refletem alterações nas funções renais, como aumento <5e

proteínas, açúcar, aminoâcidos e enzir.as excretados na urina

(Yuile, 1973) .

O grau de toxidez de um composto de urânio está direta -

mente relacionado ã solubilidade do mesmo, pois depende da quan-

tidade absorvida e do nível resultante de urânio na corrente san

guinea (Yuile, 1973) . Assim, quanto mais solúvel um composto d*

urânio, maior a toxidez (Durbin & Wrenn, 1975) .

Quando a via ce entrada no corpo ê a inalação, o taranho

das partículas de aerossol âs quais o urânio esta aderido possui

grande importância (Yuile, 1973) . De modo geral, a intensidade

do envenenamento por urânio é inversarente proporcional ao tara-

nho das partículas, com maior resposta associada a partículas m«

nores do que 1 ym de diâre.ro WD) {Yuile, 1973) .

Em 1959, Leach ft colabcraiores (Yuile, 1973) d<2screv~<ra,-

ur. experimento ds inalação no qual foram utilizados onze díferan

te3 co.-.postos de urânio, administrados durants U.T. r.5s a anírais



de seis diferentes espécies, em concentraçces no ar que variavmr-

d« 0,05 a 20 mg de U/m , coro o tamanho das partículas ~anti<So o

nenor possível. Concluiu-se que os compostos solúveis, como o nî

trato de uranila e o hexefluoreto d« urânio, sío definitivarsr.te

tóxicos, causando graves danos renais. O diuranato de sSdio mos-

trou possuir «feito interrrediârio, enquanto que o U,Oa nâo apre-

sentou quase efeito tóxico algum, ficando retido nos pulmões e

nôdulos linfáticos por longo terapo após a inalação.

2.2.2 - Transporte no plas~a

No sangue, os íor.s uranila fonran três tipos principais d»

complexos: (a) com o grupamento carboxila das proteínas p lasca tî

cas, de modo que duas proteínas se complexara com um Ion uranila;

(b) com bicarbonate* (HCCU), em parte gerados pela reação do Ion

uranila coro o diõxido de carbono do plasr.a; (c) com lipoprotex -

nas da rembrana celular das hemãeias (Chalabreysse, 1978). Com-

plexos estáveis tasrbêm são forrr.ados com íons orgânicos üienores ,

como citratos e maleates, mas sua concentração no plas-.a i rela-

tivamente pequena (Durbín & Wrenn, 1975).

Aproxiradar.ar.te 40% do urânio no plasr.a se encontram cor:

binados com proteínas plasr.áticas, em complexos nio difuslveis ,

e os cerca de 60% restantes estão ccnbinados com bicarbonatos ,

n« forma de complexos dispersáveí» (Konig í Schieferáecker ,

1974) . Este equilíbrio químico não ê atingido iirediatair.ente a -

pós u,Tâ injeção intraver.csa de urânio e.Ti ar.i.rais, pois nos pri -

beires minutos cerca ds 30% do urânio Si encontrõ-i» cor;plex3dcs

cor. bicarbcr.atc5 (Durbín t Wrer.r., 1975) .

O ccrrloxo uri-io-bicarbcnswO * ultrafiltravel e flui pa

t .. .-.:• '', .V.í.
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ra fora do costpartimento vascular. Pod* ficar retido ao» ossos ,

ou ser filtrado pelos glonirulos renais, ou s« difundir no llqui

do extracelular (Durbin 4 Wrenn, 1975). O costplexo urânio bicar-

bonato, ao se difundir no liquido extracelular, banha os tecidos

•oles mas raramente penetra nas células; quando o faz, f fixado

apenas em pequenas quantidades, o restante retornando i circula-

çio sangüínea (Neuraan, 1949).

Como os Ions HCO~ sio abundantes no sangue, complexos u-

rinio-protelna se dissociam continuamente para restabelecer o e-

quillbrio com os complexos urânio-bicarbonato (Stevens * cols. ,

1980) . Isto leva a uma rápida remoção do urânio do sangue e sua

simultânea excreção por via urinaria.

2.2.3 - Deposição no esqueleto

O urânio se deposita nos ossos principalmente na superfl^

cie dos cristais de hidroxiapatita, por ligação estável com os

grupamentos fosfato desses cristais (Yuile, 1973). Sua deposição

nos ossos • uma reação de troca iônica, na qual o Ion uranila

substitui, nos cristais, dois Ions Ca** (Durbin • Wrenn, 1975) .

O tamanho do Ion UO, impede sua entrada no interior do cristal,

e ele permanece na superfície dos cristais, acessível a reações

de troca iônica (Stevens t cols., 1930),

Após Injeção intravenosa de u em cães "Beagle", a dis

tribuição de urânio no esqueleto i similar I observada COM OU -

tros elementos actinldeos (Stevens t cols., 1980). De modo geral,

as partes do esqueleto que apresentam maior concentração de urâ-

nio e tambim liberação mais rápida são as com maior taxa de remo

delação e maior teor de osso trabecular (esponjoso).
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Decorridas 48 horas apôs injeção intravenosa de urinio

(232U e 233U) em cães, este se distribui em pontos definidos, es

paçados ("pontos quentes") sobre as superfícies ósseast perios -

teo, endôsteo, trabêculas e canais de Havers (Rowland i Farnham,

1968) . Com maior intervalo de tempo (6 dias) nota-se, além deste

padrão de distribuição, difusão do urânio no osso cortical (com-

pacto) , através dos canalículos.

Quanto mais imaturo e vascularizado o esqueleto, maior

a deposição de Ions uranila (Durbin ft Wrenn, 1975) . Decorridas

48 horas apôs injeção intraperitoneal de nitrato de uranila em

ratos, a deposição de urânio no fêmur dos animais jovens apresen

tou valor cerca de 6 vezes maior que o encontrado para os adul -

tos, sem correlação com o sexo (Neuman ft cols., 1948) .

2.2.4 - Excreção urinaria

Apôs a passagem de complexos urânio-bicarbonato do plas-

ma para o filtrado glomerular, uma fração do bicarbonato í reab-

sorvi da nos túbulos convolutos proximals, liberando Ions uranila

(Yuile, 1973). Estes, livres, se unem a proteínas das células e-

piteliais renais, sendo posteriormente liberados na urina (Dur -

bin ft Wrenn, 1975). São excretados diretamente na urina os Ions

uranila que permanecem completados com bicarbonatos e citratos

(Yuile, 1973) .

Como o urânio não é secretado ativamente nem reabsorvido

nos túbulos renais, sua depuração dependei (a) da quantidade de

agente complexante disponível para mantê-lo na forma ultraflltrl

velj (b) da acidez da urina; (c) da taxa de filtraçio glomerular

(Durbin ft Wrenn, 1975) .
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A probabilidade do Ion uranila se costplexar com protei -

nas das células epiteliais renais i aumentada pela acidificaçio

da urina (Yuile, 1973). Administrando-*e bicarbonato em animals ex

perimentais de tal modo qua a concentração no« túbulos se tCKM

•lavada, a em seguida aplicando-se injeçio intravenosa de urinio>

ocorre pouco acúmulo deste elemento nos rins (Yuile, 1973).

Quando se aumenta o pü da urina, sen adição de bicarbonato*, a

deposição de urânio nos rins sofre pouca redução; poria abaixan-

do- se o pH nos túbulos para 6,5 ou menos, ocorre aumento na re -

tenção renal de urânio e redução na sua excreção (Yuile, 1973) .

2.2.5 - Ação tóxica nos rins

As mudanças morfológicas que ocorrem nos rins de animais

experimentais em conseqüência da ação tóxica do urânio não são

diagnósticos específicos de envenenamento por este elemento, una

vez que muitas das características aparecem após o envenenamento

por outros metais pesados, como o mercúrio (Yuile, 1973) .

A ação deletéria do urânio nos túbulos convolutos proxi-

mais resulta possivelmente da combinação do íon uranila cora as

proteínas das células epiteliais renais (Yuile, 1973) . Tal combi

nação pode ocorrer nas organelas celulares, após a passagem do

íon uranila ao interior da célula (Yuile, 1973), ou pode estar

restrita 2 superfície celular (Durbin * Wrenn, 1975) .

Em 1949, Voegtlin 4 Hodge (Yuile, 1973) descreveram algu

nas das alterações morfológicas observadas nos rins de animais

envenenados por doses consideráveis de urânio, A «ais Marcante

consistia no aparecimento de necrose nas células epiteliais dos

túbulos convolutos proximals, após período variável de laténcia
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de horas ou dias.

Era 1956, Mu«llcr « Mason (Yuile, 1973) notaram, 6 horas

ap6s injeção intravenosa d* urânio em ratos, aumento da tananho

• rompimento das mitocôndrias das células epiteliais dos tabulo*

convolutos proximais. Em 1961, Stone (Yuile, 1973) observou em

ratos a perda de microvilos na borda em escova dessas células ,

decorrido um dia apôs injeção de dose letal de nitrato de urani-

la.

Um indicador sensível da toxidez do urânio é a observa -

çao de proteínas na urina, principalmente albumina (Yuile, 1973).

0 aumento na excreção de proteínas plasmáticas pode ser atribuí-

do â má absorção pelo epitélio dos túbulos convolutos proximais

e ao aumento na permeabilidade glomerular (Yuile, 1973); ou en -

tio, ao aumento na difusão de proteínas através dos capilares dos

túbulos (Durbin k Wrenn, 1975) .

A fosfatase alcalina é uma enzima que se localiza na bor

da em escova das células epiteliais dos túbulos convolutos proxl

mais; seu aparecimento na urina, apôs intoxicação por urânio, in

dica danos nesta porção do túJbulo (Yuile, 1973) . A cata lese é ou

tra enzima presente em altas concentrações nas células dos túbu-

los renais; normalmente não é detectada na urina (Durbin * Wrenn,

1975). A presença de catalase na urina é indicador sensível nas

primeiras fases de intoxicação por urânio, pois pode ser detect^

da após uma semana de Inalação diária de quantidades apreciáveis

de compostos solúveis de urânio (Durbin • Wrenn, 1975) .

Com base em experimentos envolvendo injeções intraven© -

§m» de nitrato de uranila em pacientes humanos com graves disfun

ções cerebrais, concluiu-te que para o homera-padrio a dose «ínl-
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•a da urânio qulmlcsmsnte tóxica aoa riu» € da carca d* 5 mg da

0» a qua a dosa latal situa-se em torno da 70 stg da O (Hursh ft

tpoor, 1973) .

2.2.6 - Tolarincia ao urânio

A tolarincia ao urânio poda sar dafinlda como sendo a ra

sistência da um animal a una dosa latal dasta elemento, apôa usa

ou «ais administrações privias do veneno, por injeção, ingestão

ou inalação (Yuila, 1973).

Nos casos não fatais da intoxicação por urânio, o epiti

lio dos túbulos convolutos proximal» sa regenera apôs 2 ou 3 se-

manas, mas as célula» se apresentam norfológica a funcionalmenta

anormais, durante longo tampo (Yuila, 1973). Os rins com apite -

lios normais excretam maiores quantidades da ácido cítricô, pro-

vavelmente por secrcção ativa (Durbin t Hrann, 1975)t • ** célu-

las regeneradas possuem número reduzido de mltocôndrias a ausên-

cia de microvilos na borda em escova (Yuila, 1973).

Existem evidências de qua os danos renais, seguidos da

regeneração do epitélio dos túbulos, são pré-requisito para a to

lerância (Yuile, 1973) . Notou-se que o urânio não se combina tão

eficazmente com as proteínas das células do epitélio regenerado,

a provavelmente é excretado combinado com o ácido cltrico extra

(Yuile, 1973) .

2.2.7 - Clnétlca no corpo dos mamíferos

Neuman (1949), cost base an estudos envolvendo animal* in

jatados com dosas va.iadas da composto* da urânio, concluiu qua

esta deixa rapidamente a corrente sangdlnea. Aos 40 minutos apo*

ã injeção, cerca da 50% da dosa ji haviam sido excretados na
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M , entre 25 • 33% havia* sido depositados no esqueleto e, da

porcentagem restante. Matada astava nos rins • a outra Matada a*

outros tacidos solas. Massa ins tanta, apanas 1% da dosa permane-

cia no sangue. Com o tempo, o urânio depositado nos rins tendia

a se «over para a urina, enquanto que o urânio depositado nos ou

tros tacidos solas a no esqueleto era excretado via rins. A eli-

minação no esqueleto mostrou ser a mais lenta d* todas.

Nua experimento realizado em cães e macacos, os animais

inalaram diariamente aerossóis de diôxido de urânio (00.) com

1 um de diâmetro (MMD), durante 6 horas diárias, com concentra -

ção media no ar de 5 mg U/m , por períodos de até 5 anos (Leach

a cols., 1970). Os animais foram sacrificados e examinados apôs

tempo de exposição que variou entre 1 dia e 5 anos. Os resulta -

dos indicaram que: (a) os pulmões e nôdulos linfiticos pulmona -

res continham 90% do urânio encontrado no corpo; (b) o conteúdo

de urânio nos pulmões e nõdulos linfâticos aumentou rapidamente

nos primeiros meses de exposição, aproximando-se das condições

de equilíbrio; (c) o conteúdo de urânio nos pulmões atingiu aqul̂

líbrio apôs 1 a 2 anos de exposição, e mostrou ser dependente da

espécie; (d) o conteúdo de urânio nos nódulos linfiticos se apr£

ximou do equilíbrio após 4 anos de exposição; (e) a concentração

de urânio nos outros órgãos (rins, ossos, fígado e baço) apresen

tou valores comparativamente baixos; (f) não ocorreram danos re-

nais sob este nível de exposição; (g) ocorreram mudança* hiftolg

gicas nos pulmões e nõdulos linfiticos, provavelmente em conse -

qfléncia da irradiação destes tecidos.

Lipsztein (1981) injetou nitrato de uranila e» macacos

babuínos e concluiu quer (a) a meia-vlda biológica no plasma é
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igual a 5 minutos; (b) uma fraçio igual a 0,7% da doe» injetada

Í transferida para as hemácias • posteriormente liberada ooa

•eia-vida de 1,1 dias; (c) cerca de 74% da dose injetada são

transferidos diretamente para a urina; (d) a excreçlo urinaria

nas primeiras 24 horas apôs a injeção forneceu media de 67,25 -

* 4,12% da dose injetada; (e) a excreção máxima nas fezes duran-

te as primeiras 24 horas foi igual a 0,1% da dose injetada.

2.2.7.1 - Cinitica no corpo humano

Tris experimentos semelhantes de injeção intravenosa

de urânio hexavalente foram realizados com pacientes hospitaliza

dos que não apresentavam disfunções renais (Hursh a Spoor, 1973).

Os resultados, concordantes para os três experimentos, indicara»

que a excreção urinaria de urânio durante MS primeiras 24 horas

após a injeção era de 72,1 - 8,3% da dose injetada, sem correla-

ção com idade ou sexo. A analise dos órgãos e tecidos dos pacien

tes submetidos a autópsia revelou que o urânio que não é" rapida-

mente excretado se deposita no esqueleto e nos rins, o restante

dos órgãos apresentando concentração relativamente baixa.

Diferentts partes do esqueleto adulto apresentam taxas

de remodelação características (Durbin * Wrenn, 1975) . A fraçio

do urânio que se deposita no osso cortical i liberada mais lenta

mente do que a fração que se deposita no osso trabecular (Durbin

* Wrenn, 1975) . Conseqüentemente, o esqueleto apresenta duas

meias-vida» biológicas de liberação do urânio.

Segunda a Publicação 30 da ICRP, no osso trabecular o

urânio apresenta meia-vida biológica de 20 dias e no cortical ,

de 5 000 dias. Nos rins também existem duas meias-vidas biológi-

cas para o urâniot 6 dias e 1 S00 dias (ICRP, 1979) .
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Entretanto, Mrenn ft colaborador** (1977) sugeriram o*

seguintes coeficientes d* transferência e n» ias-vidas de libera-

ção do urâniot

- 15% de transferência para o osso trabecular e meia -

vida de liberação de 300 dias;

- 2% de transferência para o osso cortical e meia-vida

de liberação de 3 700 dias;

- 8% de transferência para os rins e mia-vida de libe

ração de 15 dias.

Outros autores concordam que nos rins existe una sd

meia-vida biológica para o urânio, igual a 15 dias (Voegtlin ft

Hodge, 1953; Struxness ft cols., 1955; King, 1979; Lipsztein ,

1981) .

2.3 - FATORES QUE LIMITAM A EXPOSIÇÃO AO URÂNIO

Após injeção intravenosa de urânio hexavalente, este se de

posita principalmente nos rins e no esqueleto, o restante dos ôr

gãos e tecidos apresentando concentrações insignificantes (Hursh

ft Spoor, 1973). O urânio í retido por longos períodos de tempo a

penas nos pulmões e nódulos linfáticos (após Inalação de compos-'

tos insolúveis) e no esqueleto (Durbin ft VTrenn, 1975).

0 urânio possui duplo efeito no organismo humanot COMO *e-

tal pesado i quimicamente tóxico; e, seus isótopos radioativos

emitem radiações que danificam células e tecidos.

Compostos pouco solúveis de urânio, quando inalados, ficam

retidos nos pulmões por tempo suficientemente longo para que a

irradiação deste órgão se torne o fator limitante. Isto se apli-

ca a todos os isótopos de urânio (Jackson, 1964) .
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Os composto* solúveis de urânio são eliminados dos pulmões

mais rapidamente, por absorção sistêmica ou por passages para o

trato gastrintestinal e nôdulos linfâticos. A maior parte do uri

nio absorvido ê excretada rapidamente na urina, e a restante se

deposita nos rins e no esqueleto. A atividade específica do uri-

nio natural i considerada baixa, o que representa pequeno risco

para as células da medula óssea vermelha (Konig * Schieferdecker,

1974) . No caso de compostos solúveis de urânio natural, o fator

critico ê a toxidez química aos rins (Jackson, 1964) .

A atividade específica do urânio enriquecido ê maior, au *

atentando a probabilidade de danos na medula óssea vermelha devi-

dos â irradiação deste tecido. Para uma taxa de enriquecimento

de ate 8,5% de U num composto solúvel, as concentrações nos

rins e no esqueleto são os fatores limitantes, e, acima deste va

lor, apenas a concentração no esqueleto é o fator crítico (Kdnig

* Schieferdecker, 1974) .

Quando a via de entrada no corpo é a ingestão, o fator li-

mit ante é a fração que i absorvida pelo sangue. Isto porque o

tempo de residência do urânio no trato gastrintestinal ê pequeno

(1 a 2 dias) e, conseqüentemente, apenas uma pequena fração dos

átomos de urânio decai durante sua passagem pelo trato gastrin -

testlnal (Jacobi, 1980) .

2,4 - DOSZMETRIA INTERNA

2.4.1 - Modelo doslreétrlco da Publicação 30 da ICRP (1979)

Neste modelo, o corpo humano consiste numa sirle de com -

partimentos separados, nos quais a liberação de radionuclldeos i
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regida por cinêtica d* primeira ordem.

Apôs a inalação ou ingestão d* vm radionuclídeo, «st* *

transportado para os fluidos biológicos numa taxa determined* p*

Ias taxas de transferência dos diferentes compartimentos dos sis

temas respiratório ou gastrintestinal e pela constante de decai*

nento radioativo do radionuclldeo.

No modelo que descreve a cinêtica de radionuclldeos AO

corpo humano, apôs a absorção sistêmica dos mesmos (figura 1) ,

os fluidos biológicos são representados pelo compartimento âm

transferência "a". Cada órgão ou tecido consiste em um ou mais

compartimentos, a partir dos quais o radionuclldeo i transferido

para as vias de excreção, com taxa apropriada. Este modelo não

considera a recirculação de radionuclideos entre o compartimento

de transferência e os outros compartimentos.

2.4.1.1 - Sistema respiratório

Ê dividido em três regiões distintas: passagem naso-fa

rlngea (N-P); arvore trãqueo-bronquial (T-B) e parinquima pulmo-

nar (P). A deposição de aerossóis nessas regiões varia com as

propriedades aerodinâmicas das partículas • é descrita pelos tefs

parâmetros Duo, D__ e D_, que representam as frações do material
Nr Io r

inalado inicialmente depositadas nas regiões N-P, T-B e P, res -

pectivãmente. Para aerossóis com 1 um de diâmetro (AMAD), estas

frações valem: Dgp • 0,30; Dpj * 0,08 e D_ • 0,25. Quando não —

conhece a distribuição de tamanho das partículas, i recomendada

a utilização destes valores.

Os materiais inalados são classificados como D, W ou Y,

dependendo da retenção do mesmo nã região pulmonar do sistema
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respiratório. Para a class* D, a meia-vida aixiwa de liberação 4"

••nor que 10 dias; para W, de 10 a 100 dias, e, para Y, aaior

que 100 dias.

As três regiões do sistema respiratório estão dividi -

das em 2 ou 4 compartimentos, cada um dos quais associado a uaa.

determinada via de liberação de radionuclldeos, governada por cî

nêtica de primeira ordem. A meia-vida de liberação T i expressa

em dias, e a fração que deixa a região por esta via ê representa

da por F (figura 2).

Os compartimentos (a) , (c) e (e) estão associados cosi

processos de absorção sistêmica, enquanto que os compartimentos

(b), (d), (f) e (g) estão associados com processos de transporte

para o sistema gastrintestinal. 0 compartinento (b) esta associa

do com o transporte do material inalado para o sistema de nodu -

los linfãticos pulmonares, representado por L (compartimentos

(i) e (j)) . 0 material depositado no compartimento (i) < transfe

rido para o sangue, porém a fração depositada no compartlawnto

(j) permanece retida indefinidamente. O compartimento (j) sô Í

considerado para os aerossóis da classe Y; para as classes D e W,

a fração que entra neste compartimento i considerada igual a te».

2.4.1.2 - Trato gastrintestinal

Consiste em quatro seções, cada uma das quais represen

tada por um único compartimento (figura 3).

O transporte de radionuclldeos de um compartimento «o

seguinte I governado por cinática de primeira ordem. As taxas de

liberação biológica do radionuclídeo ingerido nos co«partif«ntos

ST (estômago), SI (intestino delgado), ULZ (Intestino grosso
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superior) são representadas, respectivamente, por * „ , XgI,

• XLLI.

A taxa de transferência do radionuclldeo para os ^

dos biológicos ê representada por X_, cujo valor pode ser estia*

do a partir do valor de í., que é a fração do elemento estável

que atinge os fluidos biológicos após ingestão.

Para os compostos de urânio que passara para o trato

gastrintestinal apôs inalação, classificados como D e W, a fra -

çío f. ê considerada igual a 0,05. Para os compostos de urânio

da classe Y, esta fração vale 0,002.

2.4.2 - Modelo do»imetricô de urânio com reclrculação (Lipsx -

teln, 1981)

2.4.2.1 - Modelo sistêmico

Este node Io matemático, que consiste em cinco conpartjl

mentos -hemácias, osso 1 (trabecular), osso 2 (cortical), rins e

urina —, considera a recirculação de urânio entre o plasma • os

três primeiros compartimentos, como ilustra a figura 4, onde:

IQ (t) ê a função que descreve a taxa de entrada de urânio no

sangue;

a_ Í a constante que indica a fração do urânio que i transferida

do plasma para as hemãeias (a R» 0,007);

a1 é a constante que indica a fração do urânio que i transferida

do plasma para o osso trabecular (a. » 0,15);

a, • a constante que indica a fração do urânio que é transferida

do plasma para o osso cortical (a, " 0,02);

a, é a constante que indica a fração do urânio que i transferida

do plasma para os rins (a, * 0,08);

a. í a constante que indica a fração do urânio que i transferida

diretamente do plasma para a urina a cada instante {m. •

- 0,743);
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b • a constant* que fornece a taxa d* transferência d* urânio

das hemâcias para o plasma (t,y2 • 1,1 dias • b_ •

» 0,58 dias "1)i

b. ê a constant* que fornece a taxa de transferência de urânio

do osso trabecular para o plasaa (tn .~ » 300 dias • b. •

0,00231 dias ) ;

l>2 é a constante que fornece a taxa de transferência de urânio

do osso cortical para o plasma (t. ., « 3 700 dias e b- "

0,000187 dias x ) ;

b, é a constante que fornece a taxa de transferência de urânio

dos rins para a urina (t,/2 * 15 dias e b- • 0,0462 dias~H

As equações que descrevem o modelo estão limitadas pe -

Ias seguintes condições: (a) o urânio se distribui d* maneira ins

tantânea e uniforme nos compartimentos; (b) a distribuição do pias

ma para os outros compartimentos ocorre instantaneamente; (c) a

taxa de transferência de cada compartimento ê proporcional â

quantidade no compartimento a partir do qual ocorre a transferên

cia; (d) doses não tóxicas de urânio não modificam a taxa normal

de liberação nos compartimentos; (e) a perda por decaimento ra *

dioativo ê considerada desprezível, uma vez que a meia-vida dos

isótopos naturais de urânio ê muito grande.

2.4.2.2 - Exposição crônica por inalação durante as horas de tra

balho

Considera-se, neste caso, a taxa de incorporação ("in-

take") como constante durante as horas de trabalho. Matemática -

mente, este tipo de exposição é uma função cíclica, com período

de sete dias. 0 trabalhador se expõe cinco dias na semana, duran

te um terço do dia, e, não se expõe durante as horas que não tra

balha (figura 5).
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O modelo aatemãtico que descreve este tipo de exposição

foi composto a partir do «odeio sistêmico da seção anterior, aco-

plado aos modelos dosinétricos para o sistema respiratório e

trato gastrintestinal da Publicação 30 da ICRP (seções 2.4.1.1 e

2.4.1.2), como ilustra a figura 6, onde:

Q- (t) , Q.(t), etc. ê a quantidade de urânio presente no comparti

men to (a), (b) , etc, no tempo t;
* *
I,(t) , l_(t), etc. ê a função de entrada de urânio no comparti-

mento (a), (b), etc.;

a, c, g, i ê a taxa de transferência de urânio do compart isento

(a), (c), (g), (i) para o plasma;

b, d é a taxa de transferência de urânio do compartimento (b) ,

(d) para o trato gastrintestinal;

E, f é a taxa de transferência de urânio do compartimento IB) ,

(f) para o compartimento (d);

h ê a taxa de transferência de urânio do compartimento (h) para

os compartimentos (i) e (j) ;

XB é a fração de urânio no intestino delgado transferida para o

plasma.

Após n semanas com 5 dias de exposição, a quantidade de

urânio presente nos rins (QJ , num tempo t, ê dada port

" M t (Q3ít) • I

M

onde:

I • quantidade de urânio inalada durante 1 dia de trabalho;

M • A, B, C, b~, a, b, c, d, E, f, g, h, i (constantes cujos valo

res numéricos encontram-se no apêndice B);

Vi., sao constantes (W , W_, etc.) definidas no «pêndic* A, • eu -

jos valores numéricos encontram-se no apêndice B;

t • tempo de exposição, em dias.
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A seguinte equação descreve a quantidade total de urfi -

nio excretada na urina ate o teapo t, decorridas n semanas com 5

dias de exposição:

rMt c7nM - D (02)

onde:

I * quantidade de urânio inalada durante um dia de trabalho;

M « A, B, C, b,, a, b, c, d, E, í, g, h, i (constantes cujos valo

res numéricos encontrara-se no apêndice B);

MM são constantes (W , W , etc.), definidas no apêndice A, e cujos

valores numéricos encontram-se no apêndice B;

t * tempo de exposição, em dias.

M

A seguinte equação fornece a quantidade de urânio excre

tada na urina até o tempo t, decorridas n semanas com 5 dias de

exposição e k dias de trabalho na semana n+1 i

Q 4 K (t) - Q 4 N (t)

(03)

onde:

I • quantidade de urânio inalada durante um dia de trabalho;

M • A, B, C, b3, a, b, c, d, E, f, g, h, i;
m

Wj. são constantes;

t • tempo de exposição, em dias.
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2.5 - ANALISE DE EXCRETA COMO INDICADORA DO GRAU DE CONTAMINAÇÃO

INTERNA POR URÂNIO

O levantamento do ambiente de trabalho, através da amostra

gem de ar, fornece resultados valiosos, mas não i suficiente pa-

ra determinar o nível de contaminação individual. Para a monito-

ração ocupacional individual, através de bioanalises, dois tipos

de medidas podem ser efetuadas:

- Medidas diretas; Através de espectrometria gama "in vivo"r

Í possível a determinação da quantidade de urânio presente no or

ganisoo de um indivíduo, em particular nos pulmões. Os raios ga-

ma de interesse incluem dois com energias de 63 e 93 keV, emiti-

dos durante o decaimento do Th, e um com 18S keV, emitido pe-

IO 235ü;

- Medidas indiretas; Através do exame de material biológi-

co (sangue, fezes, urina, muco nasal, etc.), pode-se, através de

um modelo metabólico apropriado, inferir a quantidade de urânio

inicialmente absorvida pelo indivíduo (Chalabreysse, 1978).

A análise da concentração de urânio no sangue ou nas fezes

não é método muito difundido, devido as dificuldades na coleta

desses materiais. A análise de fezes é recomendada para os traba

lhadores expostos a altas concentrações de urânio na forma inso-

lúvel (Scott, 1973) .

£ comum a medida da taxa de excreção urinaria de urânio .

Conhecendo-se seu metabolismo, as leis de excreção e retenção ,

pode-se estimar, através de modelos matemáticos, a quantidade i-

nicialmente absorvida e a que resta dentro do organismo. Coop* -

rando-se os valores encontrados com as normas em vigor/ i pos»I-
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vel deduzir-se quais as medidas d* higiene, individuais ou coletl

v u , que devem ser adotadas (Chalabreysse, 1978) .

Varias instalações nucleares monitora» rotineiramente a con

centração de urânio na urina de seus funcionários expostos a com-

postos solúveis ou insolúveis de urânio (Freeman, 1975; Heather-

ton, 1975; Sanders A Bibb, 1975; Sinke * Grosclaude, 1975; West

A cols., 1977; King, 1979).

A monitoração da concentração de urânio na urina geralmente

tem como objetivos: (a) detectar exposições rápidas, acima do ní-

vel normal, que passaram despercebidas pela amostragem de ar ;

(b) monitorar os níveis de exposição juntamente com, ou ao invés

de, amostragem de ar; (c) determinar o conteúdo corporal de uri *

nio.

Na detecção de altas exposições ao urânio com curta duração,

a coleta de amostras de urina possui pouca utilidade, porque a ta

xa de excreção de urânio decai rapidamente nos primeiros dias a-

pós a exposição (cerca de 70% do urânio absorvido sistemicamente

são excretados por via urinaria nas primeiras 24 horas). Se uma

única amostra apresentar um valor elevado, deverá ser coletada ou

tra amostra para descartar a possibilidade de contaminação.

No momento em que esta amostra for coletada, a taxa de excreção

já deverá ter retornado ao nível normal. Portanto, a smnot que

um número bastante grande de amostras seja coletado como rotina ,

i provável que muitas exposições passem despercebidas e outras •£

jam detectadas mas jamais confirmadas (Lippmann A cols., 1964).

Várias tentativas tim sido feitas para se descobrir a corre

lação entre a concentração de urânio no ar e a na urina. Con base

num estudo realizado numa refinaria de urânio, Lippmann (1959)
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constatou que * concentração de urânio na urina era acentuadasen-

te maior antes do final de semana do que depois, e, que o decll -

nio na taxa de excreção durante o fim de semana era maior para os

compostos solúveis de urânio.

A excreção urinaria de um indivíduo nio pode ser utilizada

como medida de sua exposição, mas ê possível a estimativa do nl -

vel de exposição de um grupo de trabalhadores desta maneira (Ei -

senbud * Quigley, 1956). 0 resultado médio da análise de vários

indivíduos tende a mascarar as diferenças individuais.

Embora reconhecendo a grande variabilidade individual ,

Heatherton « Huesing (Jackson, 1964) encontraram correlação entre

a concentração de urânio na urina e a no ar, para concentrações

no ar compreendidas entre 10 e 80 yg U/m .

Entretanto, outros autores (Lippmann & cols., 1964) acredi-

tam ser impossível a determinação do nível de exposição crônica a

partir de amostras de urina.

Devido ã grande controvérsia do assunto, na maioria das in£

talações nucleares que lidam com urânio a monitoração do grau de

contaminação interna por este elemento geralmente é realizada com

parando-se a concentração de urânio numa amostra de urina com os

valores dos níveis de ação da norma adotada pelo órgão de radio -

proteção.

Em 1958, Bulmer * Leppard (AECB, 1981) estabeleceram níveis

de ação que até este momento vigoram no Canadá (tabela 6). Nestas

recomendações, não existe distinção quanto i solubilidade do com*

posto de urânio.
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TABELA 6 - NtVEIS DE AÇÃO DO PROGRAMA DE BIOAHALISES DA

"ATOMIC ENERGY CONTROL BOARD" (CANADA)

Nível d* ação

(ug U/l de urina)
Providencias a seres tonadas

0 - 2 5

26 - 50

- Nenhuma.

Discutir hábitos de higiene co» o traba
lhador e retificar a causa.

51 - 100 Identificar a origan, monitorando * con -
centração de urânio no ar (ou através d*
outro método) e fazer as correções*

Discutir hábitos de higiene com o traba -
lhador.

101 - 150 Tomar as providências da faixa anterior;

Se duas amostras consecutivas excederea
100 yg U/l, testar a albumina na urina ;
se o nível estiver alto, notificar o ser-
viço médico;

Estabelecer restrições apropriadas para
os empregados afetados;

Relatar o resultado ao responsável pela
Radioproteção e ao órgão fiscalizador.

Acima de

150 yg U/l - Tomar as providências anteriores;

- Se duas amostras consecutivas excederem
este valor, remover o funcionário do Io -
cal de trabalho;

- Monitorar diariamente até que a concentra
çao permaneça abaixo de 50 pg U/l, quando
então o trabalhador poderá retomar suas
funções.
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Outras instalações nucleares, em outros países, adotai aí-

•eis da ação bastante semelhantes aos valores da tabela € (Wlâu*

* cols., 1974); Heatherton, 1975; Held i cols., 1975; Passarei 11,

1977) .

Entretanto, Chalabreysse (1978) acredita que o limite màxl

•o para a excreção urinaria por inalação crônica é de 70 ug D/l

para os compostos solúveis e de 20 ug U/l para os insolüveis.

2.6 - EXPOSIÇÃO NATURAL AO URÂNIO

O urânio se encontra presente no solo, no ar, nos oceanos,

na água potável e em materiais de construção (Hursh ft Spoor ,

1973) . O urânio do solo é absorvido por tecidos vegetais ea fra-

ções que dependem da espécie e da profundidade do sistema radl -

cular (Hursh ft Spoor, 1973) .

A principal via natural de incorporação pelo sangue ("up -

take") de urânio i a através dos alimentos. A entrada através

dos pulmões ou da água potável pode ser considerada desprezível

em comparação com a entrada através da dieta (Hursh A Spoor ,

197 3).

Supõe-se que as pessoas adultas e não expostas ocupaciona^L

mente devam estar em equilíbrio com o urânio ambiental (Hursh *

Spoor, 1973). Tendo-se em mente que a excreção urinaria é a via

sais importante de eliminação do urânio absorvido sistemicamente,

espera-se que a excreção diária de urânio por esta via seja «pro

xlmadamente igual á quantidade de urânio absorvida diariamente g.

través da dieta (Hursh a Spoor, 1973).

Quando Ingerido na dieta, o urânio provavelmente apresen -

ta-se complexado com moléculas orgânicas (ICRP, 1979). W«ste ca-



-42-

ao, o fator de absorção pelo trato gastrintestinal provavelmente

i maior do que o fator para os compostos inorgânicos de urinio

(Jacobi, 1980). Aquele fator foi estimado em: (a) 12% por Wel -

ford A colaboradores (Hursh & Spoor, 1973); (b) 23% por Lip»2 -

tein (1981); (c) 25% por Jacobi (1980); (d) 31% por Hamilton

(Hursh í Spoor, 1973).

Ma tabela 7 estão relacionados alguns valores para a in

corporação diária ("intake) através da dieta, excreção urinaria

e conteúdo corporal de algumas populações expostas ao urânio a

nível natural.

•'.._ •*.'• .'A. c-.i'V.Vi'.'
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TABELA 7 : NÍVEIS NATURAIS DE URÂNIO NO HOMEM

Descrição

Concentração

esqueleto (ug)

cinzas do

esqueleto

(ng/g)

pulmões (ng/g)

rins (ug)

Valor

59

56,6

24

20

3-7
2,7

0,8

0,7

7

Local

Brasil

Inglaterra

U.S.A.

Índia

U.S.A.

U.S.A.

U.S.A.

Referência

ICRP, 1979

Mario, 1981

Hamilton *

WeIford A Baled *

Ganguly *

Welford i col».,1976

Fisenne ft cols.,1980

Welford i cols.*

ICRP, 1979

Incorporação diá-

ria através da

dieta (ug)

Excreção urinaria

diária (ug)

1,5
1,3
1,2

0,380
0,191
0,154

Japão

U.S.A.

Inglaterra

Inglaterra

Brasil

U.S.A.

ICRP, 1979

Nozakl A cols.*

Welford i cols.*

Hamilton *

Hamilton *

Mario, 1981

Welford i cols.,1960

(*) Hursh A Spoor, 1973.



CAPITULO 3

USINA SANTO AMARO

A Usina Santo Amaro (USAM) pertence â NUCLEMON (Nuclebris

de Monazita e Associados Ltda.) e está situada na cidade de Sio

Paulo, à Avenida Santo Amaro n9 4693. A NUCLEMON foi criada com

a finalidade de pesquisar, lavrar, industrializar e comereiali -

zar as areias pesadas do país.

3.1 - SETORES

A usina possui mais de 400 funcionários, divididos ea cin-

co setores:

- Administração;

- Laboratórios de controle de qualidade;

- Processamento da ambligonita (TQA);

- Tratamento físico dos minérios (TFM) (com 54 funciona -

rios na época do levantamento);

- Tratamento químico da raonazita (TQM) (com 60 funciona -

rios na época do levantamento).

3.2 - PRODUTOS OBTIDOS

A USAM possui duas linhas de produção: o tratamento das a-

reias monazíticas e o tratamento de minérios de lltio (ambligoni^

tâ).

A ambligonita é um fluorfosfato de alumínio e hidróxido de

litio. Não contém radionuclldeos naturais em quantidades apreeli

veis. Seu tratamento na USAM fornece produtos * serem utilizados

n* fabricação de graxas e lubrificantes.
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A areia monazítica explorada pela NUCLEMON consiste nt

associação natural de quatro minérios pesados: zirconita, ilae -

nita, rutiIo e monazita, em proporções variáveis, dependendo da

jazida.

A monazita das praias brasileiras contem geralmente de 55

a 65% de óxidos de terras raras (MME, 1973) . Sob o nome de ter -

ras raras sio agrupados 15 elementos químicos, con números atõtol

cos de 57 a 71, que constituem a série dos lantanideos. A monasi

ta i essencialmente um fosfato de terras ciricas, contendo cerca

de 1 a 6% de ThO, e, em menor proporção, urânio (Argentiére ,

1953). As terras céricas são õxidos dos metais com números atoai

cos de 57 a 63 (MME, 1973). As terras raras de elementos cosi nú-

meros atômicos mais elevados são incomuns na nossa monazita (MME,

1973).

0 teor de urânio na monazita brasileira varia entre 0,12 e

0,31% de t^Og (Argentière, 1953). Na jazida atualmente explorada

este teor é da ordem de 0,25% (E.C. Boiça, comunicação pessoal).

Os principais produtos obtidos durante o processamento das

areias monaztticas são: zirconita (silicato de zircônio), ilmeni

ta (titanato de ferro), rutiIo (oxido de titânio), sais de ter -

ras raras, fosfato trissódico e nitrato de tório.

0 nitrato de tório tem utilidade na confecção de mantas in

candescentes para lampiões.

A zirconita pode ser útil como opacificante para cerâmicas

sanitárias, como pigmento para esmalte porcelanizado, na confec-

ção de tijolos rcfratários e moldes para fundição, dentre outros

usos.

A ilmenlta serve como matéria prima para a fabricação de
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pigmento branco de oxido de titânio e abrasivos.

O rutilo í matéria prima para a fabricação de derivados de

titânio e componentes de fluxo para soIdas elétricas.

3.2.1 - Tratamento físico dos minérios (areia mona«ítica)

Apôs a localização de uma jazida , é implantada no local

uma usina de concentração, que,através de separação hidrogravlmé

trica, elimina a silica e estéreis. O minério concentrado segue

para a Usina de Buena (Estado do Rio de Janeiro), onde ocorre se

paração eletrostâtica, obtendo-se uma fração não condutora (nona

zita e zirconita) e uma fração condutora (ilmenita e rutilo) . A»

bas as frações são submetidas â separação eletromagnética, que

individualiza os quatro elementos principais do minério. Ao fi -

nal destas etapas, toda a produção é enviada â USAM, onde, no se

tor TFM, são processadas cerca de 150 toneladas de monazita por

mês.

Quando a fração monazita chega ã USAM, apresenta teor de

pureza entre 85 e 95%. fi submetida novamente a processos físicos

que a purificam dos outros três constituintes principais do mine

rio. A monazita passa através de sete separadores eletromagnéti-

cos, apresentando então 99% de teor de pureza, fi enviada ao "moi

nho de bola", quando então 100% das partículas da monazita atra-

vessam a peneira de 270 "mesh" (270 malhas por polegada), o que

corresponde a um diâmetro máximo das partículas igual a 0,53 mm.

Apôs estas etapas, é transportada para o setor de tratamento qujÇ

mico (TQM).

Na figura 7 encontra-se o fluxograma das etapas de trata

mento físico dos minérios.
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AREIA BRUTA

(nas jasidas)

separação hidrograviaatrica

I
AREIAS PESADAS

i
SILICA e ESTÉREIS

1
separação eletrostitica

ILMEUITA c RUTILO
(condutores)

separação eletromagnética

ILMENITA
(•agnética)

i
purificação

\ .
expedição

RUTILO
(não aagn.)

purificação

expedição

ZIRCONITA e MONAZITA
(não condutores)

i
separação eletromagnética

\
ZIRCONITA
(não aagn.)

1
purificação

1
calcinação

I
moagcB

1
classificação
pneunática

I .
expedição

MONAZITA
(•agnética)

purificação

i
moagea

tratamento
quíaico

F I G . 7 : FLUXOGRAMA DO TRATA>ENTO FÍSICO DOS MINÉRIOS REALIZADO

PELA NUCLEMON
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Depois de separada, a zirconita passa por processos espe

ciais de classificação. O processamento físico da zirconita ocu-

pa uma grande área do setor TFM (figura 8) .

3.2.2 - Tratamento químico da monazita

Cerca de 150 toneladas de monazita são processadas men -

salmente no setor TQM, de acordo com as etapas da figura 9.

Apôs a moagem, a roonazita ê transportada por meio de ta-

lhas para o setor TQM, e descarregada em autoclaves por meio de

pás e vibradores. Dentro das autoclaves ocorre o ataque alcalino,

mediante a introdução de soda cáustica. O material ê bombeado pa

ra tanques de lixiviação, onde se estabiliza o produto obtido. O

material estabilizado segue para os filtros-prensas de ferro, re

tendo-se uma torta de produtos insolúveis (torta I), que contem

praticamente todo o urânio e o tório. A concentração de urânio

no filtrado (ãgua-mãe do fosfato de sódio) é menor do que 1 ppa,

e esteê transferido para o processo de obtenção do fosfato e re-

cuperação da soda.

A torta I é homogeneizada pela ação de agitadores sim -

pies sobre o material depositado em tinas. Ê neutralizada pela a

çío de ácido clorídrico; o pH í ajustado para 4,5. Os componen -

tes de terras raras, já sob a forma de cloreto, são solubiliza -

dos, e, o urânio e o tório se precipitam. Ocorre nova filtragem,

separando-se o cloreto de terras raras da torta II, que conte»

praticamente todo o urânio e o tório. A torta II i armazenada na

usina por curtos períodos de tempo, sendo posteriormente enviada

ao planalto de Poços de Caldas.
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PIG. 8: CROQUI DA PLANTA PARCIAL DA USAM (SETORES TFM • TQM)

F 1 - depósito de minérios

F 2 - separação, caleinação, moagem e classificação da
zirconita

F 3 - separação da zirconita

F 4 - separação eletromagnética da monazita

F 5 - moagero da monazita

0 1 - tratamento químico da monazita

Q 2 - cristalização • embalagem do fosfato trissddlco

Q 3 - roesotório

Q 4 - nitrato de tório



-50-

MONAZITA MOtDA SaOH • - -

ataqua alcalino

lixiviaçao

filtração
1

TORTA I

homoganai*ação

dissolução

filtraçao

SOLUÇÃO Dl FOSFATO
TRISSÕDICO

SOLUÇÃO DE
CLORETO da T.R.

I -filcraçao

TORTA II
(0 a Th)

axpadiçao

TORTA DE
MISOTÕRIO

i
axpcdiçao

CLORETO
DE T.R.

CARBONATO
da SÓDIO

cristalização

cantri fugaçâo

CRISTAIS DE ÍCUA-MÃE
F.T.S. I

sacagaa concantração

axpadiçao 1

SOLÜÇlo DE
SODA racuparada

pracipitação
\

filcraçao

\
CARBONATO
da T.R.

\
sacagao

concentração

anbalagan

\
vanda

axpadiçao calciaaçao

OXIDOS da T.R.

FIC. 9i FLUXOGRAMA DO TRATAMENTO QUÍMICO DA MONAZITA MA USAM
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Muito pouco urânio permanece na solução d* cloreto dst

terras raras (1 ppa ou manos); «Ia • filtrada, retendo-se UMA

torta de mesotôrio, que contest produtos de decaimento das séries

do urânio e do tõrio. A torta de mesotôrio também é embalada e

expedida para Poços de Caldas. Una parte do filtrado é concentra

da em cápsulas de evaporação e embalada como produto final (clo-

reto de terras raras). A outra parte se transforma em carbonato

de terras raras, mediante precipitação com barrilha (carbonato

de sódio). 0 carbonato de terras raras é retido em filtros, seca

do em estufa, e, uma parte é calcinada e embalada como produto

final (oxido de terras raras) ; a outra parte é embalada direta -

mente como produto final (carbonato de terras raras).

A água-mãe do fosfato de sódio i encaminhada a tanques ,

de onde ê bombeada para cristalizadores, transformando-se em so-

lução de soda com cristais de fosfato trissódico em suspensão. A

centri fugação separa a solução dos cristais, que são secados e

embalados como produto final (fosfato trissódico) . A solução de

soda ê encaminhada ao pré-aquecedor, a evaporadores atmosféricos

e a vácuo, e,a tanques de decantação. A soda recuperada recircu-

la.

O nitrato de tório e obtido a partir do processamento

químico de sulfato de tório, que, quando chega 2 USAM, e purifi-

cado. Pela adição de bicarbonato de amõnia e de solução de «no -

níaco, transforma-se em oxlcarbonato de tório. Este é dissolvido

em ácido nltrico, obtendo-se assim o nitrato d« tório, que ft ven

dido pela USAM como solução ou cristais.
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3.3 - AREAS CRITICAS

Figueiredo (1972) realizou coletas de ar e» vários locais

da usina, coa o objetivo de determinar a contaminação por ^ b

e Th. Após a coleta de cada amostra, eram realizadas conta -

gens alfa totais do filtro, em vários intervalos de tempo, e ,

construída a curva de decaimento radioativo. Os resultados indi-

caram a presença de atividade residual em todos os filtros cole-

tados na usina, que permanecia constante, mesmo após decorrido

un ano da data da coleta. Essa atividade alfa residual foi rela-

cionada à poeira fina de monazita, e, através de cálculos, deter

minou-se que 1/7 desta atividade era devido ao Th, supondo-se

238 232

equilíbrio radioativo nas duas séries ( ü e Th) • Os resulta

dos da amostra-piloto foram expressos em termos de contaminação

por partículas de monazita, e os resultados posteriores expres -
232

sos em termos de concentração de Th, Na realidade, o equilí -
brio radioativo é rompido durante o tratamento químico da raonazi^

232

ta, o que invalida o método de cálculo da concentração de Th

para este caso especifico, mas não anula totalmente os resulta -

dos, em termos comparativos.

0 levantamento final da contaminação realizado por Figuei-

redo (1972) na USAM indicou que o local mais contaminado por par

tículas de monazita era o setor TFM, principalmente na sala do

"moinho de bola". No setor TQM e nos depósitos de monazita a con

taminação do ar por partículas de monazita apresentou valores se

melhantes entre si, e, abaixo dos encontrados no setor TFM, Os

restantes setores analisados apresentaram valores pequenos •* re-

lação aos locais já citados.
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3.4 - PESSOAL

Os setores TFM e TQM funcionam 24 horas por dia. Os fun -

cionários estlo divididos em 3 turmas para cada setor e eu» -

prem ura rodízio de horário que se repete a cada 3 semanas era ca-

da setor. A tabela 8 mostra este rodízio. Os funcionários traba-

lham 6 dias por semana e, como estes setores sô não funcionam no

horário que vai das 06:00 h de domingo ate ás 06:00 h de segun -

da-feira, o período de folga semanal i variável, sendo, conforme

a semana, de 32 horas ou de 56 horas.

3.4.1 - Setor TFM

Neste setor trabalham 54 funcionários, todos do sexo mas

culino, com idades que variam entre 25 e 70 anos, mídia de 43 a-

nos. Cada funcionário executa sempre a mesma tarefa definida. Do

total, 35 trabalham na separação da zirconita, 14 na separação e

moagem da roonazita, 3 são encarregados de turma, 1 executa servi^

ços gerais c o último é mestre.

Por tempo de serviço na usina, estes funcionários se di£

tribuem de acordo com a tabela 9.

3.4.2 - Setor TQM

Também neste setcr da usina, cada operário sempre execu-

ta a mesma tarefa. Dos 60 funcionários, todos do sexo masculino,

3 são encarregados de turma, 15 manipulam a solução de cloreto

de terras raras, 7 operam »» autoclaves, 8 são responsáveis pe -

los filtros-prensas das tortas I e II, 3 estão encarregados da

dissolução da torta I, 10 manipulam a solução dm fosfato trissô-

dico, 4 obtim o nitrato de tôrio, 7 operam as caldeiras da usina

e 3 lavam as lonas dos filtros.
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C 8/*

TABELA 9 : DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DB SERVIÇO

NA USAM (SETORES TFM E TQM)

Tempo de serviço

na usina (anos)

Núnero ôe funcionários

Setor TFM Setor TQM

5 ou menos

6 - 1 0

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 ou mais

07

12

16

11

04

02

02

08

20

09

12

08

02

01

Total 54 60
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A idade varia entre 22 e 72 anos, com média de 42 anos

A distribuição destes funcionários por tempo de serviços na usi-

na encontra-se na tabela 9.



CAPITULO 4

MATERIAL E MÉTODOS

Com o objetivo d* investigar o grau de contaminação inter-

na por urânio entre os funcionários da USAM, através d* né todos

indiretos de bioanâlise, escolheu-se a urina como o material a

ser analisado. Além de sua coleta ser simples, considerou-se que

a quase totalidade do urânio absorvido slstemicamente Í excreta-

da por via urinaria; portanto, a analise de urina é capaz de in-

dicar a fração do urânio efetivamente absorvida por um indivíduo.

O exame de fezes geralmente ê feito em caráter adicional, no ca-

so de altas exposições a compostos pouco solúveis (Scott, 1973).

Para a analise de radionuclídeos na urina, os métodos mais

apropriados são os capazes de determinar concentrações de no mí-

nimo um décimo do limite máximo (Jackson * Taylor, 1964) . Outros

fatores, como exatidão, precisão, custo, rapidez e simplicidade

da técnica também devem ser levados em consideração na escolha

do método de análise.

As técnicas de determinação do urânio baseadas em ativação

por neutrons ou traços de fissão induzidos são suficientemente

sensíveis mas não são econômicas, devido ao alto custo dos equi-

pamentos necessários (Widua t cols., 1974).

Doi.i métodos são geralmente empregados na análise do uri -

nio em amostras de urinai flúorimetria ou espectrometria alfa •

A análise fluorimétrlca ê um método simples, econômico •

rápido, t bastante utilizado na monitoração de pessoal ocupacio~

nalmente exposto ao urânio natural (Jackaon * Taylor, 1964) .
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A técnica fundamenta-se na fluorescência característica ealtida

por sais de uranila ao serem excitados por luz ultravioleta (Pas

sarelli, 1977). Ê um método seletivo, embora pouco preciso, • ,

que permite a determinação direta do urânio numa amostra de uri-

na, sem extração prévia do mesmo. Neste caso, sua sensibilidade

não é alta: entre 5 e 10 ug U/l (IAEA, 1978). Com extração pré -

via do urânio a sensibilidade aumenta, mas torna-se necessária a

determinação da eficiência de recuperação do método. Em conse *

qüência, é primordial uma alta reprodutibilidade no processamen-

to das amostras.

A análise por espectrometria alfa é bastante sensível, per

mite a determinação de níveis naturais de urânio em amostras de

urina (Marão, 1981) . Ê geralmente utilizada na monitoração de

pessoal ocupacionalmente exposto ao urânio enriquecido (Vfidua ê

cols., 1974). Embora o urânio necessite ser pré-extraído quimic*

mente da amostra de urina, a eficiência de recuperação pode ser

determinada para cada amostra individual, garantindo a precisão

na análise.

No presente trabalho, o método escolhido foi o de espectro

roetri* alfa, pela alta sensibilidade, seletividade e precisão .

Entretanto, todas as amostras de urina foram primeiramente anally

sadas por fluorimetria direta, pois era necessário conhecer - se

a concentração aproximada do urânio em cada amostra antes de rea

llzar-se a deposição do mesmo para a espectrometria alfa (ver se

ção 4.3.5) .
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4.1 - COLETA DAS AMOSTRAS DE URINA

Na época da coleta da amostras, a Usina Santo Amaro funcio-

nava com sua capacidade normal de produção.

Dentre os funcionários da USAM, os que trabalham nos se to -

res de Tratamento Físico dos Minérios (TFM) e de Tratamento Qulai

co da Monazita (TQM) são os mais expostos ao urânio. Dentre estes,

foram escolhidos para serem analisados apenas o que executam tare

fas diretamente envolvidas com o manuseio da monazita (ou de urâ-

nio) , por serem considerados como o grupo critico. Este critério

restringiu a 14 o numero de funcionários favoráveis de serem ana-

lisados no setor TFM, e, a 21 — no setor TQM.

Ao mesmo tempo, optou-se por analisar apenas os que não hou

vessera estado de ferias recentemente; o funcionário deveria estar

cumprindo normalmente sua tarefa a pelo menos 2 ou 3 meses. Dese-

java-se também a escolha de um grupo bastante heterogêneo quanto

ao tempo de serviço na usina. A consideração de tais fatores re -

sultou na escolha de um grupo amostrador com 21 indivíduos (tabe-

la 10) .

Foram coletadas duas amostras de urina de cada indivíduo i

(1) toda a urina de sábado durante o expediente; (2) a primeira u

rlna da manhã de segunda-feira seguinte.

Adotou-se este esquema de coleta pelos seguintes motivos t

(a) é aconselhável a coleta de 2 amostras de cada indivíduo, uma

antes e outra depois do período de descanso semanal (AECB, 1981),

pois os valores dos níveis de ação são diferentes conforme a urina

seja coletada antes ou depois desse período; (b) desejava-s« obser

var, caso existisse, a diferença ML concentração de orlnio nas 2

amostras de cada indivíduo; (c) por considerar prático este tipo

de coleta.
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T ABE LA 10 : FUNCIONÁRIOS DA USAM ANALISADOS PARA A CONCENTRAÇÃO

DE URÂNIO NA URINA

Idade Tempo de ser-
N9 Setor Incumbência (anos) viço na usina

(ano«)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TFM

TQM

TQM

TFM

TQM

TQM

TQM

TFM

TQM

TQM

TFM

TFM

TFM

TFM

TFM

TQM

TFM

TQM

TQM

TFM

TQM

separação da monazlta

lavagem dos filtros

filtros-prensas

separação da monazita

autoclaves

autoclaves

autoclaves

separação da monazita

filtros-prensas

autoclaves

separação da monazita

separação da monazita

separação da monazita

separação da monazita

separação da monazita

filtros-prensas

separação da monazita

dissolução da torta I

autoclaves

separação da monazita

lavagem dos filtros

26

36

28

31

33

28

29

34

30

31

53

31

46

40

49

39

56

41

39

50

50

02

04

05

06

07

09

09

10

10

12

12

12

12

16

18

18

18

18

19

20

27
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As amostras, coletadas diretamente em garrafas de polieti-

leno previamente etiquetadas e distribuídas aos funcionários es

questão, foram acidifiçadas com 1 a 2 ml de ácido nltricô concen

trado, para prevenir perdas por adsorção nas paredes do recipien

te (Campbell 1 cols., 1975). De cada amostra retirou-se uma alí-

quota com 3 ml, que foi guardada sob refrigeração (cerca de 59 C)

em pequeno frasco de polietileno, para a analise fluorimétrica.

Em seguida, adicionou-se atividade conhecida de traçador

de urânio — U - a todas as garrafas, que foram também guarda-

das sob refrigeração para a posterior análise por espectrotnetria

alfa.

4.2 - DETERMINAÇÃO DO URÂNIO POR FLÜORIMETRIA EM MEIO SOLIDO

Este método baseia-se na luminescência emitida por íons u-

ranila quando excitados por luz ultravioleta, em meio sólido. A

intensidade de luroinescência, que é função linear da concentra -

çao de urânio, se eleva quando o urânio é ativado por fluoreto

de sódio ou de lítio (Palei, 1970) . A energia dos fótons emiti -

dos depende do comprimento de onda da luz excitante; Í máxima

quando o comprimento de onda de excitação for de cerca de 365 nm

(Passarelli, 1977).

Certos íons são considerados fortes inibidores da intensi-

dade de fluoresccncia (por exemplo, Ag , Fe , Cl ) , porem ou

tros não causam este efeito (por exemplo, Li*, Na*, K+, Mg ,

Ca++, poj", NO~) (Palei, 1970). A inibição ("quenching") depende

da quantidade total de agentes inibidores na amostra e independe

da razão entre a concentração de inibidores e a concentração de

urânio (Passarelli, 1977). Mesmo quando o teor de urinio varia
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numa amostra por um fator de vários milhares, se a concentração

do agente inibidor permanecer constante a percentagem de inibi -

çio geralmente continua a mesma (Palei, 1970) .

Para as análises, adotou-se o método descrito por Pas sare 1̂

li (1977) , no qual as amostras de urina são analisadas sem extra

ção prévia do urânio e a inibição é determinada e corrigida a-

través de padronização interna.

4.2.1 - Soluções-padrão de urânio

Partiu-se do urânio na forma de U^O», obtido comercial -

mente da Merck S.A. Indústrias Químicas. Dissolveram-se 0,5896 g

de composto de urânio em 20 ml de HNOO (1:2). Evaporou-se a solu

ção até a secura e o resíduo foi dissolvido em 10 ml de HN<K

(1:10) . Completou-se o volume a 500 ml com solução de HNO^

(1:100), e esta solução resultante (solução-estoque) apresentava

concentração de 1 000 mg de U/l (1 000 ppm) .

No preparo da solução-padrão T (1 mg de 0/1), pipetaram-

se 100 Wl da solução-estoque para um balão volumétrico de 100 ml.

Adicionaram-se 5 ml de HNO, concentrado e o volume foi completa-

do com água deionizada.

No preparo da solução-padrão p (0,1 mg de U/l), 10 ml da

solução-padrão T foram pipetados para um balão volumétrico d*

100 ml. Adicionaram-se 3,5 ml de HNO, concentrado, e o volume foi

completado com água deionizada.

4.2.2 - Mistura fundente

Era constituída por fluoreto d« sódio a flúorato da li -

tio, na proporção em peso da 98:2. Adotou-se esta Mistura por
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ser a que, dentre as testadas, fornecia pastilhas mais

neas e proporcionava maior intensidade na leitura das IRF (inten

sidades relativas de fluorescência).

4.2.3 - Preparo das amostras

Utilizando-se micropipeta Oxford (1 ml) pipetavam-se

2 ral de cada amostra de urina para bêquer de 50 ml, e, adiciona-

vam-se 0,5 ml de HNO. concentrado e 1 ml de H_O_ a 120 volumes .

A solução era evaporada sobre chapa aquecedora e o resíduo dis -

solvido era 1 ml de HNO3 IN. Esta etapa visava â digestão da ma-

téria orgânica e ã dissolução dos cristais formados na urina,que

sabidamente aumentam a inibição da intensidade da fluorescéncia.

Ao concentrar-se aamostra por um fator 2, o limite mínimo de de-

tecção era reduzido ã metade.

A cada análise, cinco amostras de urina eram processadas

em triplicata,e eram feitos ensaios de padrão e ensaio em bran -

co, de acordo com as seguintes etapas:

De cada amostra, quatro alíquotas cora 0,1 ml eran pipeta

das com micropipeta Oxford (100 pi) para cadinhos de platina

Num dos cadinhos de cada amostra, adicionava-se 0,1 ai da solu -

ção-padrão p, com a finalidade de se determinar a inibição nas a

mostras.

Para os ensaios de padrão, duas alíquotas com 0,1 ml da

solução-padrão p e uma alíquota da solução-padrão T eram pipeta-

das para cadinhos de platina.

0 conteúdo dos cadinhos era evaporado sob lâmpada infra*

vermelha, Para a adição da mistura fundente, utilirava-s« ua do-

sador de aço inoxidável calibrado para fornecer pastilhas COM
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9,4 mm de diâmetro e 4,3 na de espessura, o que correspondia a

cerca de 400 mg de mistura por pastilha.

A mistura fundente era adicionada aos cadinhos acima men

cionados e também a outros três, antes vazios, que iriam consti-

tuir o ensaio em branco.

Os cadinhos relativos a uma análise de cinco amostras e-

ram dispostos sobre um tijolo refratário, como ilustra a fi -

gura 10. Incluía-se um cadinho vazio, cuja finalidade era zerar

o fluorímetro durante a leitura das IRF (intensidades relativas

de fluorescência).

Procedia-se ã fusão durante 2 minutos, com a temperatura

do forno mantida a 1 1009 C. Após resfriamento dos cadinhos em

dessecador, as IRF eram lidas num fluorímetro Jarreli Ash.

4.2.4 - Cálculo da concentração de urânio nas amostras

O limite mínimo de detecção (LMD), em IRF, era calculado

para cada cinco amostras, com nível de confiança de 99%, de açor

do com a seguinte fórmula:

LMD - B + 3 S_ (04)

onde:

B i a média das IRF do ensaio em branco;

•_ i o desvio-padrão das IRF do ensaio em branco.
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FIG. 10: DISPOSIÇÃO DOS CADINHOS RELATIVOS A

UMA ANALISE FLUORIMÊTRICA (5 AMOSTRAS

DE URINA) SOBRE SUPORTE REFRATARIO

A - amostra

B - branco

p - padrão p

T - padrão T

A + p - amostra + padrão p

V - vazio
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Verificava-se então se a média das IRF de cada amostra

se encontrava acima deste limite. Em caso positivo, a quantidade

de urânio (X) presente em 1 ml da amostra seria dada port

P (A - I B)
(em ug) (05)

(C - B)

onde:

p • concentração da solução-padrão p (em mg U/l)

A • média das IRF de 0,1 ml da amostra

B • média das IRF do ensaio ero branco

C • média das IRF de 0,1 ml da solução-padrão p

I * valor da inibição, dado por:

D - A (06)

C - B

onde:

D » IRF de 0,1 ml da amostra + 0,1 ml da solução-padrão p

4.3 - DETERMINAÇÃO DO URÂNIO POR ESPECTROMETRIA ALFA

A análise por este método requer extração química seletiva

do urânio; portanto, a eficiência de recuperação deve ser estima

da para cada amostra individual. Com esta finalidade, adicionou-

se âs amostras atividade conhecida do isôtopo artificial U ,

cujas características de decaimento alfa são distintas das dos

isótopos naturais.
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232
4.3.1 - Traçador ( U)

Para a obtenção do traçador, partiu-se de una solução-pa

232
drao de ü em neio nítricô 1 N, cuja atividade específica apro

ximada era de 280 Bq . g , purificada cerca de três mesas antes

no KfK (Alemanha Ocidental) .

Considerando-se que não se conhecia a atividade especify

ca exata da solução do traçador, e, que soluções de U necessity

tan de constante purificação e calibração, devido ao crescimento

228
de Th e descendentes radioativos, novas purificação e calibra

ção foram realiaadaa. Com esta finalidade, adotou-se o seguinte

procedimento, sugerido por especialista em radioquímica do IRD /

CNEN (D. C. Lauria, comunicação pessoal) :

Da solução-padrão de U foram transferidos cerca de

40 Bq de U para tubo de centrífuga de 10 ml. Adicionou-se a-

proximadamente 0, 1 g de solução de BaCl2 (16 mg de Ba
 +/ml), e

a massa da solução no tubo foi completada a cerca de 4 g com

H2SC*4 0,1 N. Após centrifugação a 2 000 rpm durante 5 minutos, o

" 232

sobrenadante (solução purificada de U) foi transferido para

um picnômetro de polietileno.

A cada amostra de urina adicionou-se aproximadamente
232 •

0,3 Bq de U, pesando-se o picnômetro, antes e depois da adição,

em balança analítica com precisão de centésimos de mg, e, anotan

do-se a massa adicionada a cada amostra,

Para a calibração da solução de u purificada, fora*

preparadas cinco fontes de acordo com o procedimento da seção
232

4.3.5, cada uma com cerca de 0,3 Bq de U e atividade conheci-'

da (e semelhante) de ü, obtida de solução calibrada pelo De -

partamento de Metrologia do IRD/CNZN. As fontes foram submetidas
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a espectrometria alfa no sistema de detecção descrito na seção

4.3.6.1; o tempo de contagem para cada fonte foi de 1 000 Minu -

tos. Determinou-se a atividade especifica do U na solução pu-

rificada a partir da média destas cinco medidas.

4.3.2 - Preparo das amostras de urina

0 volume da amostra era medido com proveta graduada, e,

a amostra era transferida para bêquer com capacidade apropriada.

Para cada 100 ml de amostra, eram adicionados 50 ml de HNO* con-

centrado e 2 ml de H..PO. 1»6 M. A solução resultante era evapora

da lentamente sobre chapa aquecedora até cerca de 10 ml.

4.3.3 - Copreclpitação do urânio

O urânio era coprecipitado das amostras de urina junto

coro fosfatos de alcalinos terrosos, seguindo-se o método descri-

to por Beasley (1965):

Os cerca de 10 ml de amostra, após resfriamento, eram

transferidos para tubo de centrífuga de 100 ml, e, o béquer lava

do com 30 ml de HNOj 0,01 M. Eram adicionados 20 ml de NH^OH con

centrado, e, agitava-se coro bastão de vidro. 0 precipitado resul

tante carreava todos os isótopos tetra e hexavalentes de ü, Th ,

Np e Pu na amostra. Após centrifugação a 2 500 rpm durante 10 Ml

nutos, o sobrenadante era decantado por sucção e o precipitado

lavado duas vezes com 10 ml de água deionizada, centrifugando-se

e conservando-se o resíduo.

4.3.4 - Extração do urânio

Na escolha de um método para a extração do urânio, qua

fosse ao mesmo tempo seletivo, eficiente • prático, decidiu - M



-49-

adotar a metodologia recomendada por Beasley (19(5), com peque-

nas modificações. A técnica descrita por este autor baseia-se oa

separação de actinldeos a partir de soluções aquosas ácidas, utl

lizando-se troca iônica liquida com aminas terciãrias de cadeia

longa (no caso, alamina-336) . Como meio aquoso para a extração ,

aquele autor recomendava solução de nitrato de alumínio.

Ao precipitado, dissolvido em 2 ml de HNO^ 8 M, eram adi

cionados 10 ml de solução 2,8 M de Al(NO3)3 1 H icido-deficiente.

Transferia-se a solução para funil de separação de 60 ml que con

tinha 10 ml de solução de alamina a 10% peso/volume em xileno .

Agitava-se vigorosamente durante 5 minutos, e, a separação das

fases ocorria sob centrifugação a 1 000 rpm durante 5 minutos .

A fase aquosa era recolhida diretamente em outro funil de separa

ção, também contendo 10 ml de solução de alamina a 10% em xile -

no. Após agitação e centrifugação, a fase aquosa era despresada.

As duas fases orgânicas eram reunidas num dos funis de

separação, e, eram adicionados 10 ml da solução de nitrato de a-

lumlnio citada acima. Agitava-se levemente e desprezava-se a fa-

se aquosa, apôs centrifugação.

A fase orgânica era lavada durante 5 minutos com 20 ml

de HC1 7 M, para se extrair o tório e outros actinídeos trivalen

te» que estivessem presentes na amostra.

0 urânio era reextraldo da fase orgânica adicionando -se

20 ml de HNO, 0,1 M a agitando-se durante 5 minutos. Após centri

fugação, recolhia-se a fase aquosa em biquer de 100 ml, a, a ata

pa era repetida com outros 20 ml de HNO, 0,1 M.

A fase aquosa resultante das duas reextrações ara •vapo-

rada lentamente sobra chapa aquecedora at4 a «acura. Adicionavam-
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se pequenas quantidades de HNO^ concentrado e algumas gotas de

H.O. a 120 volumes, até que o resíduo ficasse totalmente livre

de matéria orgânica.

4.3.5 - Deposição do urânio

Adotou-se o procedimento descrito por Sachett A colabora

dores (aceito para publicação na Health Physics) , no qual o urâ-

nio é depositado sobre plaqueta de aço inoxidável (2,5 cm de dia

metro), coberta com filme fino de TOPO (trioctylphosphine oxide).

Este método foi escolhido devido ao seu baixo custo e â alta efi

ciência de deposição do urânio (quando o volume a ser depositado

i de 2 ml, o rendimento é superior a 80%) .

Dependendo da espessura do filme de TOPO que recobre uma

dada plaque ta, este se satura com massa de urânio que varia en -

tre 20 e 56 ug. Por este motivo, a deposição só era realizada

quando já se conhecia a concentração aproximada de urânio na a -

mostra de urina através do resultado da análise fluorimétrica.

0 filme era composto por TOPO e vinnol H 10/60, este úl-

timo na proporção em peso de 55%. Para o preparo do filme, num

biquer de 50 rol contendo 0,82 g de TOPO eram adicionados lenta -

mente 2,5 ml de ciclohexanona e 1 g de vinnol. Aquecia-se a mis-

tura a 709 C, e, esta era transferida para um picnômetro de poli

etileno. Após distender uma fina camada do filme sobre a super fí

cie da água contida num reservatório, as plaquetas de aço eram

recobertas coro esta película.

No momento da deposição, o resíduo da reextração do urâ-

nio era dissolvido em 2 ml de HNO^ 1 M e transferido para um* c4

lula de acrílico, em cuja base se assentava uma plaqueta coberta
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coo» filme. A célula foi projetada de tal maneira que a área d*

deposição era igual a 1 cn . A solução na célula era agitada me-

canicamente com bastão de vidro durante 1 hora a 500 rpn. As pia

quetas eram calcinadas em mufla a 4009 C durante 1 hora, paxá ai

nimizar-se a auto-absorção provocada pela presença do filne.

4.3.6 - Espectrometria alfa

4.3.6.1 - Sistema eletrônico

0 diagrama em bloco do sistema eletrônico utilizado na

espectrometria alfa das amostras de urina encontra-se esquemati-

zado na figura 11.

Utilizou-se um detector semicondutor de sillcio-lltio

com janela de alumínio (EG ft G Ortec), modelo BR-28-450-100, cu-

ja área ativa era de 450 mm , e a tensão de operação igual a

-100 volts. A distância amostra-detector era mantida em 1 ca.

0 sistema constava também de um pré-amplificador da me

ca Elscint, modelo CAV-N-4, ajustado com ganho grosso em 200 o

ganho fino em 2,67. 0 analisador raulticanal era da marca Inter -

technique, modelo Didac 4 000.

Para a geometria escolhida, a eficiência média de de -

tecção era de 9,5* (2 i) , com resolução de cerca de 60 JceV.

4.3.6.2 - Contagem da radiação de fundo

Foram preparadas duas plaquetas seguindo-se exatamente

a mesma metodologia descrita para o preparo das astostras de uri-

na para a espectrometria a l fa . Em ambas, ao invés de urina, ut i -

lizou-se água deionizada. No preparo de uma das plaquetas, adi -
232cionou-se 0,3 Bq de ü antes do processamento quíaUloo.
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A radiação da fundo na região do isõtopo U era sem-

pre determinada contando-se a plaqueta sem traçador citada acima

durante 1 000 minutos. A radiação de fundo na região do isôtopo

238

U era determinada a partir da contagem da plaqueta com traça-

dor, também durante 1 000 minutos.

4.3.6.3 - Contagem das amostras

No calculo do tempo necessário para a contagem das a *

mostras, idealizou-se um limite mínimo de detecção em torno de

0,5 ug de urânio natural por amostra. Este valor foi escolhido

de modo que o tempo de contagem não fosse muito elevado.

O tempo necessário ã contagem das amostras foi calcula

do com nível de confiança de 99%. Para tanto, utilizou-se a se -

guinte fórmula, baseada no método de Altshuler * PasternacJc

(1963) :

AMD - 2n -> U . Z~L . ?„ (07)

onde:

238AMD - atividade mínima detective1 do isõtopo U numa amostra

de urina (em Bq)

n - 2,58 (nível de confiança de 99%)

— * 238
RQ • radiação de fundo na região do isõtopo U, em cpm

3
T_ • tempo de contagem da radiação de fundo, em minutos

E - eficiincia global, que considera o rendimento químico e a

eflciincia de detecção do sistema eletrônico
T- • fator de conversão de dpra para Bq (60 Bq/dpm).

(3) 0 ceapo de concifca ds «aottra d«v« »«r igual to teapo de ee«
c«f«a da rtdiaçio de fundo. ~
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Cada amostra era contada durante 1 000 Minutos. A ca-

da intervalo na contagem de 5 amostras, o sis tesa era calibrado,

determinava-se a eficiência de detecção e a resolução, e, conta-

va-se a radiação de fundo, de acordo con o procedimento da seção

4.3.6.2 .



CAPITULO 5

RESULTADOS

5.1 - CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO NA URINA DE TRABALHADORES DA USINA

SANTO AMARO

Foi realizado um levantamento do grau de contaminação in -

terna individual por urânio entre os trabalhadores da Usina San-

to Amaro (USAM), através da análise da concentração de urânio na

urina daqueles funcionários.

Para esse fira, foi escolhido ura grupo amostrador com 21 ir.

dividuos que lidavam diretamente coro a monazita ou com urânio

Cada indivíduo forneceu duas amostras de urina: (1) toda a urina

excretada no sábado durante o expediente; (2) a primeira urina

da manhã da segunda-feira seguinte.

As 42 amostras de urina assim coletadas foram analisadas

para a concentração de urânio, por dois processos distintos i

fluorimetria e espectrometria alfa, de acordo com o procedimento

do capitulo 4.

5.1,1 - Fluorimetria

A análise fluorimétrica revelou que todas as 42 anostrás

de urina apresentaram concentração de urânio abaixo do limit* ml

nimo de detecção (LMD), que se situava entre 0,5 e 5,0 pg de U

por amostra (5 a 10 yg de U/l) . No apêndice C encontram-se o* va

lores individuais para o LMD em cada amostra analisada.
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5.1.2 - Espectrometria alfa

Em todas as 42 amostras de urina coletadas na OS AM e an*

•» •» 2 3 8

lisadas por este método, a atividade do isôtopo U permaneceu

abaixo da atividade mínima detectável (AMD), calculada de acordo

con a equação (07) da seção 4.3.6.3.

0 valor da AMD numa amostra individual depende basicamen

te da radiação de fundo na região de interesse e da eficiência

do processamento químico. Para o tempo de contagem pré-fixado esi

1 000 minutos e para a geometria escolhida, o limite mínimo de
— « 2 3 8

detecção (LMD) , em nassa, do isôtopo U nas ^mostras de urina

variou entre 0,3 e 1,0 ug de U por amostra (vide apêndice C).

0 método químico utilizado na extração do urânio para a

espectrometria alfa mostrou ser bastante seletivo. O rendimento

do processamento químico, que inclui a extração do urânio e a de

posição do mesmo em filme de TOPO, foi de 40 - 13%.

5.2 - INTERCOMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS PARA A ANÂXlSE DE URA -

NIO NATURAL EM AMOSTRA DE URINA: FLUORIMETRIA E ESPECTRO -

METRIA ALFA

Desejava-se investigar se os resultados fornecidos por anâ

lise fluorimétrica e por espectrometria alfa apresentava» valo -

res concordantes entre si quanto â concentração de urânio natu -

ral em amostras de urina*

Para tanto, fez-se a seleção de algumas amostras ám urina

de funcionários da área 150 do Complexo Industrial de Poço* âm

Caldas (CIPC), que, efetivamente, haviam acusado concentração âm
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urânio acima do limite mínimo de detecção, quando analisadas por

fluorimetria. Tais amostras foram então submetidas ã espectro

metria alfa para a comparação dos resultados.

As amostras de urina haviam sido analisadas por fluorine -

tria seguindo-se exatamente o procedinento do capitulo 4, o mes-

mo tendo ocorrido com a posterior análise por espectrometria al-

fa.

Os resultados da análise das amostras encontrara-se relacio

nados na tabela 11. Aplicou-se teste "t" de Student, que indicou

não haver diferença significativa nos resultados obtidos com os

dois tipos de método, para nível de confiança de 90%.

(4) Os funcionários d«sta ár«a do CIPC «seio exposto» «o urânio
natural sob a forsa d« diuranato d« aaônio.
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TABELA 11: INTERCOflPARAÇÃO ENTRE FLUORIMETRIA E ESPECTROMETRIA

ALFA NA ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO NATURAL

EM AMOSTRAS DE URINA OBTIDAS NO CIPC

119 da Fluorimetria Espectrometria alfa

amostra (ug U/l) (yg U/l)

01 4 0 - 4 50,3 - 0,3

02 62 í 7 80,1 - 0,6

03 13 Í 1 11,8 - 0,2

04 35 - 4 61,9 - 0,2

05 14 t 5 18,7 - 0,2

06 36 í 6 30,1 - 0,2



CAPITULO 6

NÍVEIS DE REFERÊNCIA PARA A CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO NATURAL

URDjà DE PESSOAL EXPOSTO POR INALAÇÃO OCUPACIONAL

Para que um programa de monitoração da contaminação inter-

na por radionuclldeos através da análise da excreção urinaria se

ja válido, torna-se necessário, ao longo do programa, comparar

os resultados obtidos a valores pré-fixados, tido como níveis de

referência.

Os níveis de ação para a excreção urinaria de urânio encon

trados atualmente na literatura especializada não foram calcula-

dos com base nos valores dos limites anuais de incorporação(ALI)

para compostos de urânio, recomendados na Publicação 30 da ICRP

(1979) (AECB, 1981; Heatherton, 1975; Heid ft cols., 1975; Passa-

relli, 1977; Widua ft cols., 1974).

Por esta razão, resolveu-se calcular níveis de referência

para a concentração de urânio natural em amostras de urina de in

divlduos expostos ao mesmo por inalação ocupacional. Considerou-

se que tais níveis de referência teriam grande utilidade num pro

grama de bioanálise, uma vez que forneceriam a base para a compa

ração dos resultados obtidos nas análises d* urina.

Com tal finalidade, adotou-se o modelo teórico desenvolvi-

do por Lipsztein (1981), que descreve o metabolismo de urânio

por inalação crônica durante as hora* de trabalho (seção 2.4.2).

(5) Mo cato, nível d« referencia significa quanto de urânio e«pe_
ra-se que ua indivíduo excrete na urine nua dedo intervalo ""
de teapo, tendo incorporado enuslseate gor inalação ativida-
de igual ao ALI recoaendado na Publicação 30 da ICRP (1979).
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De acordo con o modelo adotado, a quantidade de urânio ex-

cretada na urina entre domingo (8:00 h) e a segunda-feira seguln

te (8:00 h) é dada por:

W
-7nM

«
(08)

A quantidade de urânio excretada na urina durante o expedl^

ente de sexta-feira é dada pela seguinte equação:

>sex
e-4M (e-M/3

- D # (e2M/3 . e-13M/3

5 M

onde, nestas duas equações:

I * atividade de urânio inalada durante um dia de trabalho ( em

Bq);

b ' Wc ' Wd ' WE 'WA ' WB ' WC ' Wb _ ' Wa ' Wb ' Wc ' Wd ' W

Wh ' Wi '

' W

M « A, B, C, b,, a, b, c, d, E, t, q, h, 1 .

As constantes WM encontram-se definidas no apêndice A. Na

resolu^r rica das equações (08) e (09), foram utilizados os

valores >?• das constantes M e W que se encontram no ap4n
n ~

dice B.
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Para o calculo de I, partiu-se dos valores dos liai

tes anuais de incorporação (ALI) para compostos de urânio, reco-

mendados na Publicação 30 da ICRP (1979) (tabela 12) . Como o urâ

~ •» 238

nio natural ê uma mistura de três isõtopos radioativos ( 0 ,

U e U), e, sendo a inalação a principal via de contamina -

ção, aplicou-se a seguinte fórmula (ICRP, 1979) :

(10)

ALI, / in

onde:

(I,) , é a incorporação anual por inalação do radionuclídeo j.

Assim, os seguintes valores foram derivados para o urânio

natural:

- classe D: ALI - 50 000 Bq;

- Classe W: ALI - 30 000 Bq;

- classe Y: ALI » 1 343 Bq.

Estes valores dizem respeito somente â radiotoxidez dos i*

sótopos naturais de urânio, não sendo considerada a toxidez quí-

mica aos rins.

A atividade máxima de urânio natural que pode ser inalada

durante um dia de trabalho (I) é igual ao valor do ALI dividido

pelo número de dias de exposição em um ano.

(6) W««ta lóreula,j r«pr«i«nt« todo» o§ rsdionucltdeot incorpora^
dos durane* «s hora* d« trabalho. No nosto cato, ««tio ••ndõ'
coaaid«radoa apanaa o» tri$ laócopos oaCurai» de urânio.



-82-

TABELA 12: LIMITES ANUAIS DE INCORPORAÇÃO (ALI) PARA INALAÇÃO

DE URÂNIO (ICRP, 1979)

Limite anual d* incorporação (Bq)

Radionuclídeo

Classe D Classe W Classe Y

234Ü 5 x IO4 3 x IO4 1 x IO3

235Ü 5 x IO4 3 x IO4 2 x IO3

2 3 8U 5 x IO4 3 x IO4 2 x IO3
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Assim, para cinco dias da exposição por semanat

- classe D: I - 192 Bq;

- Classe W: I - 115 Bq;

- classe Y: I • 5 Bq.

Para o cálculo dos níveis de referência de urânio natural

na urina excretada após o período semanal de descanso, a equação

(08) foi resolvida numericamente, utilizando-se os valores d* I

citados acima. Calculou-se quanto um indivíduo excretaria na urî

na entre domingo (8:00 h) e a segunda-feira seguinte (8:00 h) .

Sabia-se a principio que é recomendável a coleta de amostras da

urina de 24 horas; porém, este tipo de coleta torna-se limitado

pelas dificuldades inerentes. Na prática é comum a coleta de a -

mostras com menor volume (Spoor ft Hursh, 1973) .

Por esta razão, calculou-»» quanto um indivíduo excretaria

na primeira urina da manhã de segunda-feira, supondo-se que du -

rante as oito horas de sono ele não urine e acumule na bexiga o

correspondente a um terço da excreção em 24 horas. Sm seguida ,

calculou-se a concentração de urânio em pg de U/l, tomando - se

como base que o volume médio de urina excretado em 24 horas pelo

homem-padrão é igual a 1,4 litros (Chalabreysse, 1978).

Nas tabelas 13, 14 e 15 encontram-se CHI valores obtidos ,

baseados no ALI da Publicação 30 da ICRP (1979).

Entretanto, sabia-se que o urânio i quimicamente tóxico

aoc rins, e, que 3 pg de U/g de rim é a concentração mínima ca -

paz de causar lesõet renais (NCRP, 1471) . Para o homem-padrão ,

cujos rins possuem massa igual a 310 g (ICRP, 1979), a quantida-

de mínima de urânio que, ao se depositar nos rins, podará causar

tais lesões í igual a 930 pg de ü.



TABELA 1 3 : COMPOSTOS DE URANIO NATURAL DA CLASSE Di NÍVEIS DE REFERÊNCIA PARA A EXCREÇÃO

URINARIA APÔS O PERlOOO SEMANAL DE DESCANSO (SEGUNDA-FEIRA), SEGUNDO A RADIO-

TOXIDEZ

Teapo de exposição

(anos)

Quantidade excretada

24 h (vjg de U)

Quantidade excretada Quantidade excretada

na primeira urina de em 1 litro (yg de U)

2a. feira (yg de U)

01

05

10

15

20

30

169,3

232,1

239,9

243,1

245,4

248,1

251,1

56,4

77,4

79,9

81,0

81,8

82,7

83,7

120,9

165,8

171,4

173,6

175,3

177,2

179,3



TABELA 14: COMPOSTOS DC URÂNIO NATURAL DA CLASSE Wi NlVEIS DE REFERÊNCIA PARA A EXCREÇÃO

URINARIA APÔS O PERlOOO SEMANAL DE DESCANSO (SEGUNDA-FEIRA), SEGUNDO A RADIO-

TOXIDEZ

Teapo d« exposiçio Quantidade excretada Quantidade excretada Quantidade excretada

(anos) em 24 h (pg de U) na primeira urina de « m l litro (pg de U)

2a. feira (pg de u)

01

05

10

15

20

30

53,3

66,0

67,5

68,1

68,5

68,9

69,5

17,8

22,0

22,5

22,7

22,8

22,9

23,2

38,1

47,1

48,2

48,6

48,9

49,3

49,«



TABELA 1 5 ; COMPOSTOS DE URÂNIO NATURAL DA CLASSE Yi NÍVEIS DE REFERÊNCIA PARA A EXCREÇÃO

URINARIA APÔS O PERÍODO SEMANAL DE DESCANSO (SEGUNDA-FEIRA), SEGUNDO A RADIO-

TOXIDEX

àm exposição

(anoa)

01

05

10

15

20

30

Quantidade excretada

eu 24 h (pg de U)

0,3

1.4

1,9

2,2

2,2

2,3

2,3

Quantidade excretada Quantidade excretada

na primeira urina de em 1 litro (wg de U)

2a. feira (pg de U)

0,1

0,4

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,2

0,»

1,4

1,5

1,*

1,6

•vi
' '''••?;
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De acordo con o Modvlo adotado, a quantidade d* urânio pre

•ente nos rins apôs UM tenpo infinito de exposição i dada port

Q 3 ( - ) - I . E W^ (11)

onde:

I * atividade de urânio inalada durante um dia trabalho (em

Wj. - são constantes, definidas nos apêndices A e B.

A partir dessa equação, calculou-se qual o valor de I para

as classes D e W que resultaria em 930 yg de urânio natural depo

sitado nos rins após tempo infinito de exposição. Os seguintes

valores foram obtidos:

- classe D: I » 102 Bq;

- classe W: I - 338 Bq.

Concluiu-se que para a classe D a toxidez química e o fa -

tor limitante na inalação de urânio natural, já que o valor obtl

do para a incorporação diária (I) é inferior ao derivado a par -

tir do ALI da Publicação 30 da ICRP (1979) , o mesmo não ocorren-

do para os compostos da classe W.

A equação (08) foi novamente resolvida para a classe D ,

desta vez aplicando-se I • 102 Bq. Ha tabela 16 encontram-se os

resultados obtidos, mais restritivos que os da tabela 13, calcu-

lados com base no ALI.

Para o cálculo da quantidade máxima de urânio natural que

pode ser excretada durante o expediente de sexta-feira, a equa -

çio (09) foi resolvida numericamente, aplicando-se os seguintes

valores de li

classe Dt I - 102 Bq; classe W» I - 115 Èqt classe Yi X • 5 *f,



TAB£LA 16j CONPOSTOS DE URÂNIO NATURAL DA CLASSE D: LIMITES MÁXIMOS PARA A EXCREÇÃO URINARIA

APÔS O PERlOOO SEMANAL DE DESCANSO (SEGUNDA-FEIRA), SEGUNDO A TOXIDE2 QUÍMICA AOS

RINS

de exposição Quantidade excretada Quantidade excretada Quantidade excretada

(anos) em 24 h (pg de U) na primeira urina de em 1 litro (wg de U)

2a. feira (pg de U)

01

05

10

15

20

30

90,3

123,8

127,9

129,7

130,9

132,3

133,9

30,1

41,3

42,6

43,2

43,6

44,1

44,6

64,5

88,4

91/4

92,6

93,5

94,5

95,6



Na tabela 17 encontraa-se oe níveis <!• r*f«riikcla obtido*

para a excreção urinaria da saxta-faíra durante o expediente.



TABSLA 17i NlVEIS DE REFERENCIA PARA A EXCREÇÃO URINARIA DG URAH10 NATURAL DURANTS 0

EXPEDIENTE DE SEXTA-FEIRA

Tvispo àm «xpoaicio Class* D Class* W Class* Y
(anos) (ug d« U) (pg d* U) (pg d* u)

01 349,2 126,7 0,3 o

05 360,3 129,3 0,7

10 361,7 129,8 0,9

15 362,3 130,0 0,9

20 362,7 130,1 1,0

30 363,1 130,3 1,0

• 363,7 130,5 1,0



CAPÍTULO 7

DISCUSSÃO

Foras calculados níveis de referência para a concentração

de urânio na urina de indivíduos expostos ao urânio natural por

inalação de corapostos das classes D, W e Y (tabelas 13, 14 e 15

do capítulo 6). Tais níveis de referência foran calculados com

base na radiotoxidez dos isôtopos naturais de urânio, a partir

dos valores dos limites anuais de incorporação (ALI) recomenda -

dos na Publicação 30 da ICRP (1979) .

Para os conpostos de urânio natural das classes D e V, cal

cularam-se também limites para a excreção urinaria caso o fator

limitanta fosse a toxidez química do urânio aos rins. Concluiu -

se que apenas para os conpostos da classe D tal hipótese mostrou-

se verdadeira, pois os valores assim obtidos se apresentara* mais

restritivos que os calculados com base no ALI, o mesmo não ocor-

rendo para os compostos da classe H. Tal fato é concordante com

a literatura, pois vários autores acreditam que para os compos -

tos ditos solúveis de urânio natural a toxidez química é que li-

mita a incorporação (Jackson, 1964; Kônig * Schieferd*cker,1974;

Chalabreysse, 1978).

Muito embora tenham sido calculados níveis de referência

tanto para antes quanto para depois do período semanal de descan

so, maior crédito deve ser dado aos calculados para a segunda -

feira (tabelas 14, 15 e 16 do capítulo 6). Durante o fim-de-sema

na não hi Incorporação ocupacional, apenas eliminação biológica/

tornando a equação que representa a excreção de urânio durante



eete período (equação 08 do capitulo 6) mais próxima da realidade

éo qua a equação para sexta-feira durante o expediente (equação 09

4o capitulo 6), na qual pressupõe-se que todo o urânio incorpora-

do durante as horas de trabalho esteja contribuindo diretamente

na excreção durante o expediente.

Cabe ressaltar que a metodologia matemática utilizada no

presente trabalho para o cálculo dos níveis de referência do cap£

tulo 6 permite também o cálculo de níveis de referência para a ex

creçio urinaria de indivíduos expostos por inalação a isótopos ar

tificiais de urânio, bem corao a conpostos de urânio enriquecidos

em U, para qualquer taxa de enriquecimento. Para tanto, ê ne -

cessario determinar o valor da incorporação diária (I), apropria-

do ao caso em questão, a partir dos valores dos ALI recomendados

na Publicação 30 da ICRP (1979), e, resolver as equações (08) e

(09) do capitulo 6, utilizando-se os valores numéricos das cons -

tantas M e Wu, que se encontram no apêndice B.

Os valores dos níveis de referência calculados no presente

trabalho para os compostos de urânio natural da classe D asseme -

lharo-se aos citados por Spoor A Hursh (1973). Segundo estes auto -

res, um indivíduo exposto por inalação ao urânio solúvel pode ex-

cretar na urina, durante a semana de trabalho, 490 ug de ü ea 24

horas; se a urina for coletada na segunda-feira, o limite :ai pa-

ra 80 yg de ü em 24 horas. Entretanto, é incomu* na literatura a

distinção dos limites para antes e depois do período semanal de

descanso. Geralmente os valores são únicos, quer a amostra de uri

na seja coletada antes ou depois do fim-de-semana (AECB, 1981).

São igualmente lnfreqflentes as distinções quanto i solubil£

d«de do composto de urânio nos fluidos biológicos. Quando este •£
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pecto i mencionado, a diferença nos limites i relativamente pe -

quena, COMO i o caso d* Chalabr«yss« (19.7ft)» que acredita que o

limit* máximo por inalação crônica ê d* 70 yg da U/1 da urina pa

ra os compostos solúveis, e, d* 20 ug da 0/1 para os insolõreis.

No «ntanto, os nivtit da referência calculados no presente

trabalho para os compostos da urânio natural da classa Y sio se*

pra menores ou iguais a 1 ug da 0. Esta fato sugara qua a rncaito

ração da axposição ocupacional, por inalação da compostos d* uri

nio natural da classa Y, «travas da analisa da concentração d* m

rãnio na urina, não se constitui o método apropriado, devendo-se

dar praferincia â monitoração "in vivo" con contador da pulmão.

Com afeito, o "Regulatory Guide" 8.11 (U.S. ABC, 1974) re-

coitnda que, nua programa de bioanâlise para o controle das expo

sições a compostos de urânio das classes W * Y, sejas feitas as

seguintes opções de técnica, por ordem de preferênciai (1) anali

se "in vivo"; (2) análise de fezes; (3) análise de urina. Aquela

Comissão recomenda ainda que, se o composto pertencer Í classe D*

deve ser utilizada apenas a analise de urina.

Os níveis de referência para a classe W, calculados no pra

senta trabalho, indicam que a análise de urina é método eficien-

te na monitoração das exposições por inalação de compostos de u-

rânio natural da classe W, uma vez que a análise por espectrc«e-

tria alfa ou mesmo por fluorimetria permite determinar valores

inferiores ou iguais a um décimo dos níveis de referência, con -

forma recomendado na literatura (Jackson * Taylor, 1964).

A intercomparação destes dois métodos de análise (flúorlme

trla a espectrometria alfa) revelou que nio existe diferença es-

tatística significativa entre os métodos, quando aplicado teste



"t" de Student aos valores da tabela 11 (capitulo 5) . Bntretaa -

to, numa das asostras analisadas (amostra 04), o valor obtido pe

la fluorimetria foi menor em relação ao da espectrometria alfa

por um fator 2. Tal fato pode ser explicado por U M distribuição

não unifonae do urânio na amostra de urina» possivelatente por

causa da formação de cristais durante o armazenamento da amos -

tra em questão. Para a análise por espectrometria alfa este fa -

tor possui pouca importância, porque toda a amostra é processada,

o mesmo não ocorrendo para a f luorimetria, quando apenas u -

ma alíquota i retirada da amostra para ser analisada. Este «spec

to da falta de homogeneidade das ano»trás de urina constitui uai

problema para os laboratórios que analisam urânio por fluorime -

tria (H. Spitz, comunicação pessoal).

Não se conhece ao certo a forma química do urânio na monaxi^

ta; supõe-se que o mesmo se encontre combinado com fosfato* (P.

S. Araújo, comunicação pessoal). Acredita-se que durante o trata

men to químico da monazita na USAM, após o ataque alcalino com so

da cáustica, o urânio esteja sob forma química relativamente so-

lúvel, talvez diuranato de sódio (B. C. Boiça, comunicação pes -

soai) . De qualquer modo, não se sabe com certeza a valincia do u

rânio nem a solubilidade nos fluidos biológicos dos compostos de

urânio encontrados no ciclo da USAM,

O fato de todas as amostras de urina coletadas entre os

funcionários da USAM, e, analisadas para a concentração de uri -

nio haverem apresentado concentração do mesmo abaixo do lialt*

mínimo de detecção por espectrometria alfa (0,3 i 1,0 ^ dl 0

por amostra) não descarta totalmente a possibilidade de contami-

nação interna por urânio entre aquelas trabalhadores; isto por -
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que os compostos de urânio da classe Y permanecem retido* no«

pulmões e nõdulos linfãticos por longo tempo apôs a inalação ,

e, apenas uma fração muito pequena do urânio incorporado atinge

a circulação sangüínea e é excretada na urina.

Para uma interpretação mais precisa dos resultados seria

necessário conhecer-se as meias-vidas de liberação pulmonar dos

compostos de urânio presentes no ciclo da USAM. Um estudo "in

vitro" das taxas de dissolução dos composto* de urânio e» llqtt̂

do pulmonar simulado scrã da grande valia, pois possibilitará

uma aproximação das taxas de liberação pulmonar.

Ainda mais direta e objetiva será a monitoração "In vivo"

dos funcionários da USAM por meio de um contador de pulmão —

ainda Inexistente no Brasil — que permitirá uma avaliação pre

cisa do grau de contaminação interna individual por urânio. Es-

te tipo de medida, que se espera seja possível em breve, í o

único método de bioanálise eficiente na determinação da quanti-

dade de urânio depositada nos pulmões.



APÊNDICE A

LISTA DE COHSTAHTBS

As seguintes constantes f assai parts- do node Io Matemático

desenvolvido por Lipsxtein (1981), e foraa utilizadas no cálcu-

lo dos níveis de referência do capitulo 6.

A.l - COMSTAMTBS APLICÁVEIS XS CLASSES D, W e Y

WA "A

KA "A

a 3

( A - b 3

( b R

- KA
)

+
 b 3

<b3

-A) (b

(A-B)

• 3 "

-A)

(C-

1

A

<b2

A)

KA

-A) <.5A-1>

A(eA- l ) 7A

NP
Fb DNP XB b Pc DTB

(a-A) (b-A)

, Ph Fi h i XB d
•f

(c-A) (ç-A)

(h-A) (i-A) (d-A) (E-A)

DP '£

(«-JÜ

3 .

(B-b3)
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B

- (

(bR-B)

b 3 a 3

B-b3) ^

1

B

<b2 -B)

(B-A) (C- B)

a°NP F b °NP XB P C D T B C

(a-B) (b-B) (C-B) (9-B)

DP Fh FJ

(h-B) (i-B) (d-B)

F d DTB

D p F f £

(E-B) (f-B)

*3

(C-b.

b 3 a 3

(b3-C)

(bR-C) (b: (b2-C) (.5c-n

(C-A) (B-C)

(a-C) (b-C)

f C D T B C

(C-C) (g-c)

(h-C) (i-C) (d-C)

Fd D w + JL-i.
(l-C) (f-O
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V - Kb.

a3(bR-b3) (bj 3) («5b3 -1) («b3 / 3-D

<b3

(a-b

(h-b

-A)

P «

3>

DP

3 > <

(B-b3)

h i

U-b3)

(c -b 3

°NP X

(b-b3)

XB d

(d-b3

B b

)

b3 Ub i -1)

p 0 C

(C-bj)

D

•f

PPE

(E-b

"a

B

3>

-1)

(g-b3)

(f-b3)

W
a3 a

(a-b3)

(b3-a)

(bR-a)

(a-A) (B-a) (C-a) ( #a_1}

(b-b3)
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(bR-b) (b2-b)

(b-A) (B-b) (C-b)

(c-b3)

(b3-c)

(bR-c) ü^-c) (b2-c) («5c-l) («c /3-l>

(c-A) (B-c) (C-c)

F c D TB

C 7 c -1 )

W •
a-, d

(d-b3)

(b3-d)

(bR-d)

K

(b2-d)

(d-A) (B-d) (C-d) («7d-D

Dp r XB B

(E-d)

PP Tt *B g

(£-d)

(£-b3)



-100- Q/M

(b3-E)

(bR-E) (b2-E)

(E-A) (B-E) (C-E) (d-E)

W £ "

Kf -

(f-b3)

a4 +

(bR-f)

K f
r

b3'3

(b3-i)

< V f ,

K f

(b2-£)

(f-A) (B-f) (Of) fi

-1) DpF^d

(d-f)

K

(b3-9)

íbR-g)

(g-A) (B-g) (C-g) g(« 9- l ) <«79-l>
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A . 2 - CONSTANTES APLICÁVEIS APENAS AS CLASSES D ft W

' « h i

« h i

i P i h D P P h

7n

4 •5h . h C 4 h . l )
• 1

h

<T
(b2-A) (b2-B)

(B-A) (b3-A) (A-h) (A-B) (B-h) (A-b3)(l-b3)

(b2-A>

(B-A) <b3-A) (A-h)2 (A-B) (bj-B) (B-h)2

(b.-b,)(b2-b3) a,

(A-b3)(B-b3)(b3-h)2
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(b2-A)

A (A-B) (h-A) (b3-A) B (A-B) (B-h)

(b3-B) (A-b3) (B-b3) (b3-h)

bl b2

A B h

(b2-A)

B
A(B-A) (A-h) (b3-A) B (A-B) (B-b)

(b3-B)

(b.-b,) (b3-b.)

(A-b3) (B-b3) (b3-h>

bl b2 (a4 + a3 )

k B h4

W. • in«xi«t«nt«

- ln«xJLSt«nt«

A.3 - CONSTANTES APLICÁVEIS APENAS A CLASSE ¥

(h-b3)
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b3*3

(b2-h)

(h-A) <B-h> (C-h)

-1) Fh r i
(1-h)

(1-A) (B-i) (C-t) (h-t)



APÊNDICE B

VALORES NUMÉRICOS DAS COWSTANTES

As seguintes constantes fora» aplicadas na resolução noaf

rica do modelo natemático utilizado para o cálculo dos níveis de

referência do capitulo 6

1.1 - CONSTANTES APLICÁVEIS AS CLASSES D, W e Y

- 0,007

- 0,08

- 0,00231

1,963 x IO"3

- 0,30

• 4

b2

B

- 0,15

« 0,743

« 0,000187

« 0,1824 x 10"3

B ' °'08

*2

bR

b3

C -

DP

• 0

• 0

- 0

o,

- 0

,02

,58

,0462

579

,25

B.2 - CONSTANTES APLICÁVEIS APENAS A CLASSE D

b - 69,3 c - 69,3

E • 0 f - 0

h - 1,386 i - 1,386

Pb - 0,5 Pc - 0,95

Fh - 0,2 Pi - 1,0

^ * 6,0396 x IO*3

Vf' - 0,1900194
b

a •

d -

9 "

r.-

r d -

rq -

* B "

"A "

"cm

69,3

3,465

1,386

0,5

0,05

0,8

0,05

0,0367209

-1,5439 x IO"5
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-9,6 x 10-85

-85-4,85 x 10

0

-1,4589 x 10

0

-8,54983

-1,30718 x 10

-4

-4

-8,9 x 10-84

-4,5 x 10-84

W « 0
E

W - -1,30496 x 10-3

C - -4,8 x 10"86

d

£

h

- -3

- 0

« -1

,2109

,2969

X

X

10

10

-10

Wf -

-4

-15,6814

-0,1900194

-4,44 x 10-85

Wd

Wf

"h

- -2

- 0

• -2

,93805

,7099

x 10

x 10"

-9

B.3 - CONSTANTES APLICA*VEIS APENAS X CLASSE W

- 69,3

d - 3,465

9 - 1,386 x 10-2

F_ - 0,1

0,15

0,05

b • 1,7325

E - 0,693

h - 1,386 x 10

0,9

0,4

0,05

-2

69,3

f - 1,386 x 10-2

1,386 X 10-2

re - 0,5

0,4

1,0

M
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S V \

0,0119091

-2,7344 x 10"

.-85
-1,9 x 10

*f - -2,55 x 10-85

9

-4,8607 x 10

0,0210758

0

-5

W. » -2,77282

-2,31509 x 10-5

If - -1,8 x 10-84

-2,4 x 10-84

W

-4,181 x 10

-0,526982

-4

W. - 0,080906 (n >, 260)

í* » 1,8289 x 1O~3

0,02899

-1,9388 x 10-6

-1,1718 x 10~9

W 2,8139 x 10-3

W 3,8848 x 10~3

O

b

D

4,74871

-0,02899

(n - -)

-5-3,02742 x 10

-1,0722 x 10~8

W£ « -0,07036

Wh - 0,0866412 (n • 52)

B.4 - CONSTANTES APLICÁVEIS APENAS A CLASSE Y

a - 69,3

d - 3,465

9 - 1/386 x 10

0,01

F, • 0,99

-3

b - 1,7325

E - 0,693

h - 1,386 x 10

FK - 0,99

0,4

c - 69,3

f - 1,386 x 10-3

-3 1 - 0,693 x 10'

Fc - 0,01

0,4
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F - 0,05 FK - 0,15 P. • 0,9
9 n x

0,002

WB • -2,33809

W. - -1 ,6968 x 10~3

b 3

H. • -1,3321 x 10~6

H. - -1,5912 x 10a

Wf - -0,0452537

H - -2,8272229 t#h « 7,6335018

If. - -24,135619

- - o .

• - 1 ,

- - 1 ,

32644

1411 x

7 x 10

7 x 10

4» ^ ** *

10

-85

-86

- 6

- 5



AfrfiBDICB C

RESULTADO DA AMÀLISE D» AMOfTHAS D« DUMA

DC PWCIOMARIOS DA OSIWA SAtrro AHABO (ÜSAH)

Todas as asostras analisadas apresentara» concentração

d* urinio abaixo do limite «Iniao à* dataoçao (LMD> por floori-

•s-tria • «specfcroMtria alfa. Vo quadro C ancootra» tm os vaio-

rs-» individuais aspscifiçados.

Cada funcionário fornacsu duas aaostras d» urinai

- sáb: anostra composta por toda a urina «xcrs-tada p*lo indiví-

duo duranta o expedients de sibado.

• «egr a primeira urina excretada na Manhã da segunda-feira se-

guinte .

O rendinento químico refere-se a todas as fases ds> prj

cessamento para a espectronetria alfa, incluindo a deposição 4o

urinio.

•;̂ 3Í



QUADRO C - RESULTADO DA ANALISE DE AMOSTRAS DE URINA DE FUNCIONÁRIOS DA USAM

Funcionário
NV

sib
01

••9

sib
ft7 ,

sib
0.3 . , „

••9

s4b
A 4 •,,.„.,._....,- , ,

••9

sib

sib

••9

sib

—9

Volume da

amostra (ml)

90

110

580

310

400

490

190

250

570

690

530

140

3*0

190

LMD por

(M9 U/l)

5,6

7,3

6,0

6,0

7,2

6,8

7,3

7,3

6,8

6,8

7,2

7,2

«,8

6,8

fluorimtria
<P9 U/amostra)

0,5

0,8

3,5

1,9

2,9

3,3

1,4

1,8

3,9

4,7

3,8

1.0

2.6

1,2

LMD por espectro-

faetria alfa

(M9 U/amostra)

0,5

1,0

0,4

0,6

0,4

0,6

0,7

0,4

0,5

0,6

0,4

0,3

0,7

0,7

Rendlnento

químico (%)

30

19

54

32

39

30

27

47

40

30

51

60

26

29

I

o
I



QUADftO c - Continuação

Funolonârlo
N9

mito

mito

—9

mito
i n _, „ , ,

—9

mito

• •«

s i b

mato

mia»

VoluMe da
a«ostra (ml)

180

2 3 0

280

440

730

280

420

240

250

500

540

340

490

3*0

LNO por

(M9 U/l)

9 , 7

9 , 7

6 , 2

6 , 2

6 , 0

6 , 0

7 , 5

7 ,5

7,5

7 . 5

5 ,6

5 ,6

5.«

5 ,6

fluorlMtria

(U9 U/<uno8tra)

1,7

2 , 2

1 , 7

2,7

4 , 4

1 , 7

3 , 1

X,8

1,8

3,7

3 ,0

1,9

2,1

2 , 0

LMD por «sp«ctro-

matria alfa

(yg U/a»ostra)

0 ,5

0 . 6

0 , 5

0 ,4

0 , 7

0 , 3

0 , 3

0 , 3

1,0

0 , 6

0,3

0 , 3

• ,3

0 , 4

Rendimento

químico (%)

31

25

36

54

30

78

42

59

15

37

51

42

44

33

o
I



QOMMIO C - Continuação

Funcionário

N9

•ab

••9

••9

•4b

••9

•ib

M 9

•4b

••9

•4b

••9

•a*

V O I U M 4a

anostra (»1)

260

500

530

330

150

490

390

3X0

510

340

430

3)0

110

330

LMD por

<ug U/l)

7,5

9,7

7,2

7,2

9,7

9.7

6,2

6,2

6,0

6,0

7,3

7,3

6,«

6,2

fluoriMtrla

(ug U/«nostra)

2,1

4,8

3,«

2,4

1,4

4,7

2,4

1,9

3,1

2,0

3,1

2,4

l.«

2,0

LMD por «spcctro-

nwtria alfa

(wg U/aMostra)

0,5

0,7

0,5

0,6

0,7

0,3

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

o,«
o,«
0,5

Rcndlnwnto

qulMico (%)

39

30

48

37

29

55

32

61

57

4t

56

34

30

42
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