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Sinopse 
 

O Laboratório de Radiotoxicologia do IPEN/CNEN tem como missão a avaliação da contaminação 

interna dos indivíduos por meio de análise qualitativa e quantitativa dos radionuclídeos presentes 

em amostras biológicas. O LRT encontra-se capacitado para atender a demanda em relação à 

monitoração in vitro e a emergências radiológicas e nucleares, tanto no caso de exposições 

ocupacionais, como de indivíduos do público. 

Com o propósito de aumentar a confiabilidade dos resultados de ensaios, e mantendo-se assim 

sempre atualizado diante das novas técnicas analíticas, o Laboratório de Radiotoxicologia, participa 

anualmente de dois programas de intercomparação laboratorial, um nacional, o PNI, promovido 

pelo IRD/CNEN e um internacional, da PROCORAD. 

O presente trabalho mostra o desempenho do Laboratório de Radiotoxicologia por meio dos 

resultados obtidos nos exercícios para a quantificação de urânio natural e isótopos de urânio, 

promovidos por ambos os programas de intercomparação no ano de 2004. 

A análise dos resultados obtidos demonstra o bom desempenho alcançado pelo LRT, e confirma a 

sustentabilidade do seu sistema da qualidade, necessária nos laboratórios de ensaio e calibração.  

 

 

1. Introdução 
 

A garantia da qualidade tornou-se um objetivo prioritário para os laboratórios que realizam ensaio e 

calibração. O Laboratório de Radiotoxicologia, integrante do Centro de Metrologia das Radiações 

no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN/SP, tem como principal atribuição o 

desenvolvimento e a implantação de técnicas de medidas para diferentes radionuclídeos em 

matrizes biológicas. Atualmente o LRT vem mantendo o seu sistema da qualidade operando em 

conformidade com o sistema da qualidade do IPEN e com a NBR ISO/IEC 17025:2001[1]. Como 

parte deste processo e visando a acreditação do ensaio de urânio natural em urina, pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, INMETRO, o LRT tem participado sistematicamente de programas de 

intercomparação laboratorial, tanto nacional quanto internacional. 

Um dos objetivos deste trabalho é confirmar que as técnicas utilizadas na determinação de urânio 

são apropriadas para as necessidades da radioproteção no controle da contaminação interna de 

indivíduos ocupacionalmente expostos. Além disso, a análise dos resultados obtida nestes 

programas interlaboratoriais, permite monitorar a qualidade dos resultados, efetuar uma análise 

crítica e fornecer uma evidência objetiva para a conformidade do sistema (competência do 

laboratório).  

 

 

2. Metodologia 
 
2.1 Técnicas utilizadas no LRT para a determinação de urânio 
As técnicas utilizadas pelo LRT para a determinação de urânio em urina são a fluorimetria e a 

espectrometria alfa.  
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A fluorimetria é o método comumente empregado para a monitoração do urânio natural, enquanto 

que a espectrometria alfa é utilizada tanto para o urânio natural como para o urânio enriquecido. 

O método fluorimétrico é uma técnica não nuclear utilizada para determinação de urânio natural em 

urina. Por esse método pode-se determinar a concentração de urânio em massa, numa determinada 

amostra de urina, uma vez que a intensidade de luminescência emitida por íons uranila, quando 

excitados por luz ultravioleta em meio sólido, é função linear da concentração de urânio, e essa 

luminescência se eleva quando o urânio é ativado por NaF [2]. A técnica fluorimétrica entretanto é 

incapaz de diferenciar os isótopos de urânio, para o qual se utiliza a espectrometria alfa. As etapas 

do método consistem em: digestão da amostra com HNO3 diluído, extração com o solvente TOPO 

(trioctilfosfinóxido) 0,5%, fusão e pastilhamento das amostras em discos de platina a partir de uma 

mistura fundente composta de NaF, NaCO3 e LiF. A leitura das amostras é efetuada em fluorímetro, 

e posteriormente a concentração de urânio presente na amostra é calculada, sendo o resultado 

expresso em µgL
-1

.  

Esta técnica tem a vantagem de possuir sensibilidade e rapidez necessária para detectar urânio total 

com um limite de detecção, LD, de 1,0 µgL
-1

 [2]. 

O método de determinação de urânio por espectrometria alfa é utilizado em monitoração 

ocupacional para determinar a composição isotópica do urânio em amostras de urina e fezes, e o 

resultado obtido é expresso em BqL
-1

. As principais etapas envolvidas neste procedimento são a 

pré-concentração ou co-precipitação, a separação radioquímica, a preparação da fonte por 

eletrodeposição e quantificação dos isótopos, no caso de urânio, por espectrometria alfa. O 
232

U é 

adicionado em cada amostra como traçador para monitorar o rendimento químico da análise, e 

corrigir o resultado final. O rendimento químico médio é de 85% e o limite de detecção do método 

para urânio em urina pode variar de 0,1 a 1,0 mBqL
-1

 [3,4]. 

 

2.2 Participação nos programas interlaboratoriais, níveis nacional e internacional 
Com o propósito de aumentar a confiabilidade dos resultados de ensaios, e de manter-se atualizado 

diante das novas técnicas analíticas, o LRT, participa anualmente de dois programas de 

intercomparação laboratorial, um nacional, o Programa Nacional de Intercomparação, PNI, 

promovido pelo IRD/CNEN com freqüência semestral, isto é, em 02 rodadas/ano e um 

internacional, com periodicidade anual, promovido pela PROCORAD, “Association for the 

Promotion of Quality Controls in Radiotoxicological Bioassay”. 

A importância da participação do LRT nestes programas não é somente verificar a exatidão dos 

resultados, mas alcançar também a competência na realização dos ensaios por meio de troca de 

informações e discussões técnicas com os participantes. 

 

2.2.1 Metodologia de análise do PNI 

A amostra de água contendo o radionuclídeo de interesse é enviada ao laboratório participante, 

concentrada e em meio nítrico. Os níveis de atividade a serem determinados nas amostras são 

ambientais. A amostra concentrada é diluída de acordo com o procedimento específico fornecido 

pelo PNI e são analisadas três alíquotas de cada amostra, para que seja possível a avaliação 

estatística dos resultados. Os valores obtidos após a análise são reportados para as amostras diluídas 

e expressos em BqL
-1

. Na Tabela 1, são apresentados os resultados das concentrações de urânio 

(BqL
-1

) referentes à participação nas rodadas de abril e agosto de 2004.  

 

2.2.2 Metodologia de análise da PROCORAD 

Para o exercício de urânio, três amostras de urina, de aproximadamente 500 ml, são enviadas para 

análise da massa total de urânio e da atividade presente. As amostras são identificadas como A, B, e 

C, sendo que amostra A pode conter um ou mais isótopos de urânio, com exceção do 
232

U. A massa 

total de urânio adicionada é menor do que 50 �J�GH�8�DPRVWUD-1
 e a atividade da radiação alfa total é 

menor que 1,25 Bq.amostra
-1

. A amostra B apresenta uma atividade menor do que 

200 mBq.amostra
-1

 e a amostra C é um “branco”, isto é, uma amostra na qual não foi adicionado  

urânio. 
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Os resultados das medidas da massa de urânio (µg.L
-1

) e da atividade (Bq.amostra
-1

) são calculados 

com a incerteza total associada para um nível de confiança de 95%, como mostrados na Tabela 2 e 

3, respectivamente. 

 

 

3. Resultados e discussão 
Os resultados da participação do LRT nos programas de intercomparação laboratorial no ano de 

2004 são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 

 
3.1 Resultados do Programa Nacional de Intercomparação (PNI) 
 

Tabela 1. Resultados da concentração de urânio natural nas rodadas de abril e de agosto de 
2004 (PNI) 
 

Radionuclídeo 
Valor medido* 

(Bq.L
-1

) 

Valor médio 

(Bq.L
-1

) 

Valor de referência 

(Bq.L
-1

) 

0,670 

0,700 

U natural 

(Abril/2004) 

 0,690 

0,687±0,015 0,720±0,108 

1,010 

1,100 
U natural 

(Agosto/2004) 
1,060 

1,057±0,045 1,137±0,171 

*Valor medido em triplicata de amostra.  

 

O valor de referência é o valor considerado “verdadeiro” para a grandeza analisada nas amostras. 

Os resultados das análises de urânio em água, referentes às rodadas de abril e de agosto foram 

avaliados pelo PNI, e estão dentro do intervalo de valores aceitáveis, entre os limites de controle. 

A Fig. 1 mostra o desempenho analítico alcançado pelo LRT em 2004, em relação a 2003 na 

determinação de urânio natural em amostras de água.  

 

Figura 1. Avaliação do desempenho analítico do LRT nas rodadas de 2003 e 2004 do PNI, 
para amostras de urânio natural em água. 
 

6.34

-0.925

-0.0529
-0.8104

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

abr/03 ago/03 abr/04 ago/04

Rodadas

D
e
s
v
ia

 N
o

rm
a
li
z
a
d

o
 (

D
)



RADIO 146 

 

O desvio normalizado, “D”, é o parâmetro utilizado pelo PNI para a avaliação do desempenho das 

análises. O valor de D é dado por: 

 

n

su

UX
D

)( −
=   onde; 

 

X = valor médio obtido das “n” análises realizadas; 

U = valor referência ou valor “verdadeiro”; 

su = desvio padrão do valor referência; 

n = número de repetições executadas pelo laboratório participante. 

Quanto mais o valor de “D” se aproximar de zero, melhor o desempenho alcançado pelo 

laboratório. Para |D|≥ 3 o sistema de análise é considerado fora de controle. Na Fig. 1 observa-se 

que os resultados referentes às quatro participações do LRT no período de 2003 e 2004 se 

encontram entre os valores aceitáveis com exceção da rodada de abril de 2003 que pela definição do 

sistema de análise os resultados obtidos estão fora do controle. 

A análise crítica dos resultados “fora de controle” realizada pelo LRT, indicou a necessidade de 

repetir a análise. Este procedimento foi possível uma vez que o volume de amostra recebido é de 

aproximadamente 1L de solução e o volume utilizado na técnica por fluorimetria é de 50 ml/análise. 

As ações tomadas para o re-ensaio foram: descontaminação dos discos de platina; preparo de nova 

mistura fundente com reagentes P.A. e testes com o padrão de urânio, isto é, adicionando diferentes 

massas conhecidas para verificação dos valores obtidos. 

O re-ensaio possibilitou a identificação das possíveis causas para o resultado obtido na rodada de 

abril de 2003. Dentre elas, o grau de pureza dos reagentes utilizado em um dos componentes da 

mistura fundente foi a causa mais provável encontrada para o valor obtido, comprovada nas 

avaliações posteriores. 

 

3.2 Resultados do Programa Internacional de Intercomparação (PROCORAD) 
Os resultados da participação do LRT nos exercícios da PROCORAD para as determinações de 

urânio natural (em massa) e isótopos de urânio em urina (em atividade), no ano de 2004 são 

apresentados nas Tabelas 2 e 3.  

 

Tabela 2. Resultados da concentração de urânio em urina (µg.L-1), da PROCORAD em 
2004[4]  
 

Radionuclídeo Amostra 
Valor de referência 

(µg.L
-1

) 

Valor medido 

(µg.L
-1

) 

A 2,11E+01±4,60E-01 2,16E+01±3,31E-01 

B 2,13E+00±5,00E-02 2,57E+00±5,13E-01 U 

C Branco <LD 

<LD – Menor que o Limite de Detecção 
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Tabela 3. Resultados da concentração de urânio, em urina, (Bq.amostra-1) da PROCORAD 
em 2004[4] 
 

Amostra Radionuclídeo 
Valor de referência 

(Bq.amostra
-1

) 

Valor medido 

(Bq.amostra
-1

) 

234
U 1,25E-01±2,73E-03 1,12E-01±4,68E-03 

238
U 1,30E-01±2,84E-03 1,12E-01±4,68E-03 A 

235
U 6,00E-03±1,34E-04 5,13E-03±5,11E-04 

234
U 1,27E-02±2,77E-04 1,41E-02±1,18E-03 

238
U

 
1,32E-02±2,87E-04 1,37E-02±1,22E-03 B 

235
U 6,06E-04±1,32E-05 6,28E-04±3,00E-05 

234
U Branco 1,98E-03±4,41E-04 

238
U Branco 1,11E-03±5,10E-05 C 

235
U Branco 6,05E-04±2,80E-05 

Nota: para amostra C foi reportado o LD do radionuclídeo para a amostra analisada. 

 

Os resultados mostrados nas Tabelas 2 e 3 reportados como valor medido estão coerentes com o 

valor de referência estabelecido pela PROCORAD, o que demonstra a conformidade e a adequação 

das técnicas utilizadas pelo LRT nas determinações de urânio. 

 

 

4. Conclusões 
 
A qualidade dos resultados gerados pelo LRT para urânio natural e isótopos de urânio é assegurada 

com o cumprimento dos procedimentos técnicos do laboratório e comprovada por meio dos 

programas de intercomparações laboratoriais nacionais e internacionais. 

As técnicas utilizadas na determinação de urânio (massa e atividade) são apropriadas para as 

necessidades da radioproteção em relação a dosimetria interna. 

A análise dos resultados obtida nestes programas interlaboratoriais permite monitorar a qualidade 

dos resultados, efetuar uma análise crítica e fornecer uma evidência objetiva para a conformidade 

do sistema de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025. 
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