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R E S U M O

sucesso pa

*tà"send medicina com

íco do im. ocapara imagens
201o objetivo de produzir TI livre de carregador e de impurezas,

para fins médicos, foram desenvolvidos métodos de formação e se-

paração desse radioisotopo, utilizando-se o ciclotron CV-28 do

Instituto de Engenharia Nuclear. 0 Pb, precursor do T"l,

é produzido pela irradiação de TI natural com protons de 2«t MeV..

0 alvo é dissolvido em HN0_, o Pb produzido é separado por

co-precipitação com Fe(OH),, e este Fe posteriormente separado
- • 201

por troca anionica. Depois de 32h da separação do Pb, o

xl é separado do Pb remanescente por troca anionica. A sepa

ração química é feita numa célula de processamento remoto utili

zahdo manipuladores, pinças e sistemas elétricos e pneumáticos.
Oft 1 ^

0 rendimento, de alvo grosso de Pb é de 1,7 mCi/yAh. A produ-

Tl no momento esta limitada acerca de 4 mCi por

ção de

radiação. / Np̂ -ftrtrüro e.gj

( OJfc

ir-
-

aumentar este numero para
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A B S T R A C T

["1 bits'ueeivused iiv̂ nediciríe Vith great success

fop^iáaging^ánd diagnostic -<if myocardium'. [.With the purpose of

producing high purity carrier-free "^1, for medical use, a

production and separation method was developed using the CV-28

Cyclotron of the Nuclear Engineering Institute in Rio de
201Janeiro, Brazil. Pb was produced by 24 MeV proton

701
bombardnent of. natural Tl and allowed to decay to Tl. In

the separation process the target is dissolved in HNO-, the
201

Pb produced is separated by Fe(0H)o coprecipitation, and the
* 201Fe is latter separated by an ion exchange. The Pb is -

permited to decay during 32 hrs. xl is then separated from

remaining Pb by anion exchange. The chemical separation is

done in a remote processing cell using manipulators, tongs,

electric and pneumatic systems. The thick target yield of
201

Pb is 1.7 mCi/pAhr. At the moment the production i s

restricted to 1 mCi of Tl for each irradiation.! Ifr

futures-itrs hppeti this nji»belr^ill_£fi_i»creased fp&-?0 m]
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C A P I T U L O I

I N T R O D U Ç Ã O

Os radioisótopos estão contribuindo cada vez mais pa-

ra o desenvolvimento de avançadas tecnologias. Suas aplicações,

abrangem um campo bastante amplo, como por exemplo medicina,

agricultura e arqueologia.

As aplicações dos radionuclídeos nas mais diversas

areas cresceram consideravelmente com o desenvolvimento de ace-

leradores, particularmente ciclotrons, os quais pela natureza

das partículas aceleradas e pela alta intensidade de feixe, ofe

receia meios para execução de vários tipos de reações, especial-

mente no caso de produção de radioisótopos de vida curta usados

em medicina. Outros radioicótopos tombem podem ser produzidos

em reatores, mas estes nem sempre possuem as características

mais apropriadas para uma boa aplicação, principalmente por

decairem na grande maioria por P~ e não serem obtidos livres de

carregador.

0 Ti ê o radioisotopo mais importante da medicina

nuclear aos dias de hoje, devido a sua grande aplicação na car-

diologia, para visualização do mioeãrdio.

Este radioisotopo ,/eio substituir o K, K, Rb,
8l4Rb, 1 2 9Cs, 134mCs e 13KH, na amônia. Destes todos o 201Tl é

o que apresenta as melhores propriedades físico nucleares para

a obtenção de ir^gem do miocãrdfo, pois os raios y cte 135 e

167 KeV do seu decaimento eytão dentro da faixa de energia ond»;
~ - - 201 -

a eficiência de detecção e maxima. A ;neia-vida do TI e de
73,5h e seu decaimento é 100% por captura eletrônica.

Atualmente o TI e um radioisõtopo com alto índice

de importação no Brasil. Sendo um radionuclídeo de meia-vida

relativamente curta, exige a compra de remessas de elevada??

ativ i .diidetj, o que impl ic<i cm um jumento rio nisto. Vin^nlo-sc .i



- 2 -

substituição gradual do produto importado» foi desenvolvido no
•» •• 201

presente trabalho um método de produção de rotina do TI para

fins médicos, através da utilização do ciclotron do Instituto

de Engenharia Nuclear. 0 Brasil ainda não havia se iniciado

neste rano de atividade pelo fato da tecnologia empregada exi-

gir alta capacidade técnica e aparelhagens sofisticadas.

A metodologia desenvolvida compreende a escolha da

reação nuclear de produção, escolha e preparação do alvo, sepa-

ração química» determinação do rendimento da reação e da separa

ção, projeto da célula de processamento remoto e purificação do

produto final tornando-o estéril e apirogênico.
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C A P Í T U L O II

REVISÃO DA LITERATURA

O ~T1 pode ser produzido através de reações nucle-

ares diretas e indiretas via o decaimento de seu precursor
201 - — —

Pb (9,4h de meia-vida), usando como projeteis protons e deu-

terons e, ainda através das reações de "Spallation" em núcleos

pesados COB protons de altas energias.

II.1. Método Direto

D. Cornar e G. Crouzel em 1975, na França, estuda-
0 ft 1

ram a preparação do TI pelo método dè produção direta, bom-

bardeando HgO e Hg metálico com protons e dêuterons. Estas

reações são:

NatHg (d, xn)201Tl CII-1)

NatHg (p, xn)201Tl (II-2)

0 alvo de H<;0 foi deposite do e/n placas de alumínio

com ranhuras de 1 nan de largura, 1 mm de profundidade, distan-

tes uma das catras de 0,5 mm. Cerca de 2g de HgO i\;rar. coloca-

dos nestas ranhuras numa superfície de 10 cm e então cobertas

com um filme de Al de 10 um de espessura.

0 Hg metálico foi depositado num suporte de Ti de
o

20 cm e 3 mm de profundidade, sendo coberto na direção do fei-

xe com um filme de Ti d? 20 p e outro de Al de: 0,1 mm.

0 rendimento das diversas reagõf.3 estudadas pelos au-

tores üão dados na tabela I. 0 alvo resistia a correntes de

ate .10 )iA para um tempo de irradiação que variava de 15 min a

poucas horas.



T A B E L A I

Rendimento de Ti obtido a partir do bombardeio

de RatHe0 e HatHg coa protons*X) e dêuterons

Alvo

HgO

HgO

Hg

Hg

Hg

Partxcula e

Energia (Hev)

d (IS)

p (11)

p (11)

p (16)

p (20)

Rendimento de 201Tl

(jjCi/uAh)

•1

*5

160

270

290
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O alvo de HgO irradiado foi dissolvido em HNO. cone.

e então o meio foi transformado para HC1. 0 Ti foi extraído

com uma solução de éter em HC1 3M. A fase orgânica foi evapora

da, o resíduo dissolvido numa solução de NaCl a 0,9%, neutrali-

zada a pH 5 com NaOH O,1N e então esterilizado.

A separação do Hg metálico de TI foi grandemente faei

litada pelo fato de que o TI radioativo adere quantitativamente

as^paredes de Ti do porta-alvo. Após a irradiação o mercúrio

foi retirado do porta-alvo de Ti, este lavado com HC1 3M. A

solução de Ti em HC1 foi tratada com H^O- a quente e o TI axtra

ido com éter seguindo o tratamento descrito anteriormente.

Em 1977, P.P. Dmitriev e colaboradores na Rússia,

determinaram o rendimento das reações (II-l) e (II-2) usando

oxido para várias energias e citam q'ue o fator de conversão do

rendimento para mercúrio metálico é de 1,17. Seus resultados

'estão listados na tabela II.

Pode-se observar que a literatura de produção de TI

a partir do mercúrio é bastante restrita e os resultados discre
' (2) "~

pante pois Dmitriev e colaboradores obtiveram rendimentos de

Ti superiores aos de Cornar e Crouzèl por um fator que va-

ria de 2 à 4 para um mesmo alvo e uma mesma energia.

II.2. Método Indireto

Para a produção de TI a grande maioria dos auto-

res a utiliza o método de produção indireta via o deca-
o n T

imento de seu precursor Pb. A reação nuclear é a seguinte:

N a tTl (p, xn) 2 0 1Pb *+ 2 0 1Tl (II-3)
9,«h

Um dos primeiros trabalhos utilizando este método de

produção foi realizado por Lebowítz et ai em 1975, nos

Estados Unidos, tendo como material alvo um disco de TI metáli-

co natural com 99,99% de pureza com 1,3 cm de diâmetro a pecan-



T A B E L A II

201
Produção de TI via as reações de

com protons e deuterons *

Reação

part.

Hg +

22,4 +

20,3 ±

17,1 ±

14,3 ±

10,4 ±

Hg +

22,5 ±

21,1 ±

20,2 ±

18,8 ±

17,4 ±

14,3 ±

10,1 ±

e

em

P

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

£ da

MeV

,43

,43

,52

,56

,61

,43

,46

,49

,50

,55

,62

V

f

Rendimentos

yCi/yAh
r

860

685

410

160

20,0

595

460

400

245

165

55

5,0

+

±

+

±

±

±

±

±

±

±

+

±

de 2 0 1Tl

110

87

63

20

2,5

76

59

51

31

21

7,0

0,7
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do 0,7g. A energia do feixe de protons incidentes era de 31MeV
201e o rendimento em TI obtido pelos autores foi de 0,7 mCi/yAh.

0 método utilizado para separar TI de Pb foi a troca

iônica. 0 alvo de TI bombardeado foi dissolvido em HN0~ concen

trado levado à secura e tomado em solução de EDTA. 0 TI inati-

vo foi separado numa coluna catiônica (BIO RAD D0WEX 50 X 8 de

50-100 mesh na forma Na ) onde a atividade de Pb foi eluída com

EDTA. Esta solução foi acidifiçada com HNO- concentrado, o TI

remanescente foi oxidado com clorox e então passado numa coluna

anionica ÍBIO RAD DOWEX 1 X 8 na forma H+) onde o TI foi adsor-

vido e o chumbo eluído com HNO, concentrado. A atividade do

chumbo foi deixada decair durante a.noite para que houvesse o
201crescimento da atividade de TI, e então esta solução foi pa£

sada em outra coluna anionica (BIO RAD DOWEX 1 X 8) na qual o

Ti foi adsorvido e a atividade de Pb eluída. A atividade

de Ti foi eluída com sulfato de hidrazina a quente.

(a)
Campbell e colaboradores em 1977, nos Estados

Unidos, desenvolveram a separação química TI de Pb utilizando o
203

Tl_0_ enriquecido irradiado no ciclotron do Mount Sinai

Medical Center. Esses autores desenvolveram um sistema gera

dor de TI, onde o TI (produto filho) é eluído a intervalos

de tempo adequados. Primeiramente foi separada a atividade de

Pb do alvo de TI irradiado por extração por solvente. 0 TI é

extraído com éter isopropílico e o Pb retido na fase aquosa foi

passado numa coluna anionica (BIO RAD DOWEX 1 X 8 ) para separar

o TI inativo remanescente na solução. 0 TI ficou aderido na

coluna e o Pb eluído. Esta solução contendo Pb e Pb foi

levada 3 secura e tomado numa solução de HC1 0,0O5N contendo

0,1% de gás cloro.

A atividade de Pb foi colocada no sistema gerador,

que consiste de uma coluna catiônica (BIO RAD AG 50 X "+, menor

de 400 mesh na forma H ) já condicionada em um meio de HC1

0,005N contendo 0,1% de gás cloro. 0 TI foi eluído do gera-

dor a diferentes intervalos de tempo em alíqv.)tay de HC1 0,005N
2 01com 0,1% de cloro. O rendimento da eluição de TI obtido pe-
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los autoresvn/ foi de 95%.

Harm a, Leigh e Bureh , na Australia, em 1977, bom-

bardearam Ti metálico natural (de pureza maior que 99,99%) no
201alvo interno do ciclotron, obtiveram 0,1 mCi/uAh de TI com

protons de 26 MeV. 0 processamento químico do alvo irradiado
(3) -

foi semelhante ao de Lebowitz com as seguintes modificações:

; D A atividade de Pb foi separada do material alvo em

apenas uma etapa, a correspondente a uma coluna catiônica

(A6 50 X 8 na forma Na ).

2) A atividade de Pb eluída desta resina foi deixada

decair por 28h para que houvesse o crescimento da atividade de
201T1

3) Depois do decaimento o TI foi oxidado com hipoclo-

rito de sódip e então passado numa coluna aniônica (AG 1 X 8

forma N 0 ~ ) .

As demais etapas do processamento químico são seme-

lhante as de Lebowitz . f

M.C. Lagunas Solar e colaboradores em 1978, nos

Estados Unidos, mediram as funções excitação e o rendimento das

reações nucleares induzidas com protons em tãlio natural. Estas

medidas foram feitas numa faixa de energia de 15 a 60 MeV do

cie
201
ciclotron Davis. Esses autores obtiveram um rendimento de

TI de 0,70 mCi/yAh para uma energia de protons de 28,6 MeV,
201

este valor não inclui o decaimento de Pb durante a irradi-

ação ou antes da separação química. Entretanto, levando em cori
201 -

ta o decaimento do Pb durante quatro horas de irradiação e
uma espera de l,5h (devido a desmontagem do alvo e dissolução )

~ 201
antes da separação da atividade de Pb do alvo irradiado o

On -I

rendimento de *UXT1 seria de 0,54 mCi/yAh.
(75

Qaim, Weinreich e Ollígv em 1979, na Alemanha,
201

num
" 201 *estudo de produção de TI, também utilizaram corno material rx
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vo TI metálico natural (de pureza maior que 99,99%). 0 alvo

tinha 0,7 nun de espessura» era colocado numa cavidade entre

duas folhas de Al e a parte da frente do porta alvo era refrige_

rada com gás hélio e a parte de trás com água. Este sistema foi

capaz de resistir feixes de prõtons de correntes de até 15 uA.

Os autores determinaram a função excitação da reação

de produção e a partir desta calcularam o seu rendimento, que

foi de 1,8 mCi/uAh de Pb para a espessura de alvo correspon-

dente â degradação de energia de protons de 24 a 0 MeV. 0 pro-

cessamento químico desenvolvido para separar TI de Pb, consis-

tiu na dissolução do alvo irradiado em HN0~ 6M e adição de cer-
+ 3ca de 50 mg de Fe para a coprecipitaçao do Pb com F.e(0H>3

pela adição de NH^Oti. 0 filtrado, contendo TI inativo, foi

descartado e o precipitado dissolvido em HNO- 6M e reprecipita-

do como Fe (0H)q« Foram feitas três precipitações de Fe(OH),,

para garantir que o TI inativo fosse comple'tamente removido.

0 precipitado foi então dissolvido em HC1 6M e esta

solução passada numa coluna aniônica (DOWEX 1 X 8 de 200 -

400 mesh) na qual o Fe foi adsorvido sendo o Pb eluído com

HC1 6M. Depois de 32h, o tempo no qual ocorreu a atividade má-

xima de TI, esta solução foi aquecida -com cloreto de hidrazina

e a concentração de HC1 ajustada para 3M. Esta mistura foi en-

tão transferida para outra coluna aniônica (DOWEX 1 X 10 de

200 - 400 mesh). 0 tãlio foi eluído primeiro, seguido pelo

chumbo. 0 rendimento experimental obtido pelos autores foi de

aproximadamente 80 a 90 uCi/uAh de TI depois da última sepa-

ração química (32h depois da primeira separação química).

/ o \

0 trabalho de M. Bonardi publicado em 1980, reali-
o n ~\

zado na Itália, descreve a preparação de TI para fins medi-
20 3cos, utilizando como alvo TI 81% enriquecido com espessura

o

de 700 mg/cm e irradiado com feixes de protons com energia de

28 MeV.

0 autor em EGU mcfcodo de separação química dissolveu

o alvo em uma soilução de HNO- 1 : 1, levou a secura e díncolvcu
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o resíduo em uma solução saturada em SOj a quente. Os Ions de

Pb+ foram complexados com EDTA 0,005M num pH de 1,6. 0 TI foi

precipitado com excesso de Kl (8%) e o feltrado contendo a ati-

vidade de Pb foi acidifiçado com HMO_ concentrado, passando-se

gâs cloro através da solução para oxidar o Ti remanescente.

Esta solução foi passada numa coluna aniônica (BIO RAD AG 1 X 8

de 100 - 200 mesh). 0 Pb foi eluldo con HNO3 10M saturado em

Clj e o TI ficou adsorvido na resina.

Depois de 32h, a solução foi passada em outra coluna

aniônica (BIO RAD AG 1 X 8 de 100 - 200 mesh). 0 Pb foi eluldo
201como na etapa anterior e o Ti

a quente e ácido nítrico ã 60%.

201 -
como na etapa anterior e o TI com uma solução de hidrazina

(9)S. Bajo e A. Wyttenbach em seu trabalho realizado

na Suiça e publicado em 1980, desenvolveram a separação química

TI de Pb baseada na extração por solvente de complexos de die-

tilditiocarbámato (DDC). 0 alvo de Ti bombardeado foi dis-

solvido em HKO. 0,5M, aquecido e resfriado sendo então adiciona^

do ácido ascõrbico para reduzir o TI a TI . 0 Pb foi extra-

ido com Zn (DDC)? em CHC1- por 1 minuto. A fase aquosa foi de£

cartada e a fase orgânica foi lavada com HNO» 0,5M duas vezes.

A fase orgânica foi adicionado HC1 HM extraindo-se com este o

Pb, sendo a fase orgânica descartada. A atividade de Pb foi le_

vada â secura, tomada em HC1 0,líí e então deixada decair para

que ocorresse o crescimento da atividade de TI. Depois do deca

imento foi adicionado ácido ascõrbico, e foi feita então a ex-

tração do TI com ácido dietilditiocarbâmico (HDDC) em CHClg. Es_

ta extração foi feita três vezes e obtiveram o TI na forma T1CL

Na primeira etapa de separação, ou seja até a ativida

de de Pb ser deixada decair os autores obtiveram 98% da atividçi

de inicial e na segunda etapa, a separação do produto final,
2 m

foi obtido 90% da atividade de TI.

P.A. Sohubiger e colaboradores em 1980, desenvol-

veram na Suíça, um sistema automático para a produção de TI

por meio de extração por :;olvr;ntc cujo prooenno 6<j separação
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(9)foi o desenvolvido por S. Bajo e A. Wyttenbach

II.3. Reação de Espalação ou Arrancamento Nuclear ou Frag-

mentação (Spallation)

íll) 'M. Aldilbxsh , et ai na Russia, em 1980, estudaram

a produção do xl pela espalação produzida em metais pesados

com protons de altas energias. Estes autores determinaram
_ *

a seção de choque cumulativa e os rendimentos de produção dos

radioisõtopos do tãlio para que pudessem estimar as possibilida

des de se obter o tãlio espalogênico usando um feixe ae protons

de alta energia.

Neste trabalho foi utilizado Pb e Bi metálico de

0,5 a 1 g/cm de espessura como material alvo. Estes alvos fo-

ram irradiados envolvidos em Al, durante 5 ã 8 horas num feixe

«externo de protons com uma energia de 660 MeV, no Sincro-ciclo-

tron de JINR. Os resultados obtidos estão listados na tabela

III.

2Para os alvos de Pb com uma espessura de 20 g/cm o

rendimento dos isótopos de TI obtidos .pelos autores foi:
onn 9(ii ?fi9

TI 27 mCi/uAh, *UXT1 5 mCi/yAh e /U<£T1 0,4 mCi/uAh; para um
feixe de protons com uma energia de 6 60 MeV.

11,1, Uso Clínico do 201Tl

0 TI é um dos mais importantes nuclxdeos deficien-

tes em neutrons usados em medicina nuclear, devido ao seu gran-

de sucesso em estudos de imagem e diagnostico do miocárdio.

~ 9f)l
As principais aplicações do * Ti são para visualiza-

Seção de choque cumulativa e a seção de choque media para a

faixn de energia de 15 - GO MeV.
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T A B E L A III

S^ção de choque (o) cumulativa para prótons de 660 MeV (12)

Alvo

Pb

Bi

200T1

a (mb)

103 i 5

120 ± 9

201T1

a (mb)

48

„: 62 ± 9

202T1

o (mb)

16,8 ± 28

6,2 ± 1,7
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ção do miocárdio, determinação de infarto e isquemia miocardial»

Os radioisõtopos que vinham sendo utilizados para es-

te fi» eram ^ K , % 3K, 81Rb» 8á|Rb, 1 2 9Cs, 131<inCs, 13N em NH3 e

nos últimos anos o Ti. Destes todos, o que possui as melho-

res propriedades físico nucleares para obtenção de imagem é" o
2O1T1.

,• 0 uso do radiotãlio em medicina nuclear, foi primeira

mente sugerido por Kawana et ai em 1970, devido os íons TI

terem uma distribuição nos tecidos quase que idêntica ao K .

A explicação físico química para a semelhança do

TI e K ê que o raio iônico hidratado do TI está entre os de

K+ e Rb+ e isto tem sido sugerido como a propriedade que deter-

mina a penetração passiva através da membrana.

(3) -
Lebowitz realizou também uma revisão da literatura

para comparar os diferentes radioisõtopos utilizados para a

visualização do miocárdio.

0 Tl+ é biologicamente semelhante ao K+, possuindo

assim as vantagens deste radioisõtopo. As vantagens do K foram

determinadas comparando-o com o Cs. Como vantagens do K foram

determinadas sua maior eficiência de tomada pelo miocárdio e

ausência de recirculaçao. 0 K é superior em estudos quantita-

tivos em conseqüência de sua rápida eliminação do sangue e

extração pelo miocárdio.

0 K tem a desvantagem de ser rapidamente eliminado do

miocárdio na primeira hora após ter sido ministrada a dose en-

quanto que o Cs possibilita a formação da imagem por várias ho-

ras . Harper observou que a atividade de TI permanece no

miocárdio por 18 horas após a injeção da dose no paciente, o

que ê uma vantagem cm relação ao K, pois a importância de um

exame mais demorado é bastante crucial quando necessita-se vi-

sualizar pequenos infartes que para uma melhor identificação são

feitos exames em diversas vistas.



Espera-se que o tãlio tenha uma boa analogia com o

rubídio visto que este é análogo ao potássio e o raio iônico

hidratado do tálio está compreendido entre o do potássio e o do

rubídio.

0 conhecimento metabólico do NH. é muito complexo e

o diagnóstico com ele tem sido difícil de relatar .

í Um novo desenvolvimento em medicina nuclear e o uso

combinado do TI com um complexo de ""Tc tal como mTc te-

traciclina o qual. parece ter um grande valor nos diagnósti-
o n i

cos cardíacos. 0 Ti mostraria o tamanho e a localização de

regiões isquêmicas e necróticas enquanto quef o ^Tc tetracicliL

na diferenciaria o diagnostico identificando apenas a região

neerótica.

Este estudo da imagem do miocárdio combinado com um

.composto de - ""Tc também foi realizado pelo grupo de Robert W.

Parkey } em 1976. 0 composto de mTc utilizado pelos auto-

res era o 99mTc pi.rofosfato estanoso'<99mTc PP.).

H.L. Atkins e colaboradores em 1977 nos Estados

Unidos, realizaram um trabalho determinando a distribuição no

homem e as propriedades físicas de imagem do TI. Esses auto

res determinaram que a faixa de "tempo ótima para a imagem do

miocárdio era de 5 min a 1 hora depois de ser ministrada a dose.

Durante este período atividade no sangue vai desaparecendo en-

quanto que a no miocárdio permanece constante. .

Foram construídas curvas de % de atividade no sangue

versus tempo, onde pode ser visto que o desaparecimento de

9J,5% da atividade ocorre nos primeiros 5 min. Esses auto-

res apresentam também curvas da distribuição seqüencial do

TI em diversos órgãos.

Os autores * em seus estudos determinaram que i)5%

da dose injetada vai para o inteatino grosso e órgãos vizinhos

(fígcido, r.ir.i c musculatura abdominal).
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C A P Í T U L O III

FUNDAMENTOS TE0RICOS

A produção de radioisótopos para fins médicos engloba

conhecimentos de varias áreas da ciência. Sendo assim entre ou

tros se fazem necessários conhecimentos de química nuclear, quí̂

mica convencional e proteção radinlõgica.

III.1. Química Nuclear

Quando os núcleos dos átomos são atingidos por partí-

culas tais como protons, neutrons ou partículas alfa várias

transmutações podem ocorrer, transmutações estas que recebem o
(17) —

nome de reações nucleares . Estas reações podem também ocor

rer entre núcleos pesados ou podem ser induzidas num núcleo ato

mico por radiação eletromagnética (raios X ou raios y).
(18)As reações nucleares . se distinguem das reações

químicas pelo fato de produzirem mudanças no núcleo atômico en-

quanto que as reações químicas estão limitadas a mudanças na

estrutura dos elétrons que envolvem o núcleo. Portanto o nuclí

deo conserva sua identidade na reação química mas a perde na re_

ação nuclear, da qual ele emerge como isotopo diferente de um

mesmo elemento ou como um elemento diferente.

As reações nucleares podem ser escritas de um modo

análogo ãs reações químicas;

X + x -> Y + y (III-l)

ou numa notação mais compacta, X (x, y)Y, onde tem-se primeira

mente o alvo, entre parênteses a partícula incidente e a partí-

cula ou partículas produzidas e, finalmente, o núcleo que i>e

forma. Os sistemas;, inicial e final são separado» por uma vír-

gula.
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As reações nucleares não sofrem alterações em seu

processo com a variação da temperatura e pressão» que afetam as

reações químicas. A principal variável nas reações nucleares é

a energia da partícula incidente.

Da mesma maneira que nas reações químicas, as reações
(19) - •

nucleares sao acompanhadas por desprendimento ou absorção

de energia. 0 princípio de conservação de energia pode ser

usado para predizer se certa reação é* energeticamente possível.

Considerando-se por exemplo a equação do tipo (III-l), a ener-

gia Q, liberada no processo pode ser calculada das massas atô-

micas dos reagentes e produtos isto é:

Q = f(Mx + Mx> - (My + My)j c
2 (II1-2)

2 -onde c e a velocidade da luz e Q e expresso em MeV. Quando Q

é positivo corresponde a energia liberada e- a reação é dita exo

térmica, quando Q é negativo há absorção de energia e a reação

é endotêrmica e, para que a reação se realize, ê necessário se

fornecer energia einética ao sistema da partícula incidente.

A energia mínima necessária para fazer com que uma

reação endotêrmica ocorra é chamada de. energia limiar e este va

lor é um pouco maior do que o valor Q da reação, porque parte

da energia cinética da partícula incidente é transferida ao nú-

cleo no momento da colisão. Quando uma partícula de massa m

atinge um núcleo alvo de massa M a energia mínima que a partícu

Ia deve ter para provocar a reação cujo valor Q é* negativo é:

Energia Limiar = " Q -^ * m ) (III-3)

Para um dado núcleo alvo e uma partícula bombardeante

com um certo valor de energia existira uma certa probabilidade

para que ocorra uma determinada reação específica. 0 termo usa.

do para descrever esta probabilidade é seção de choque, cuja a
0 li 0

unidade é o barn que é equivalente a 10" cm .

A relação entre a variação da seção do choque de un>d
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dada reação com a energia da partícula incidente é chamada de

função excitação (fig. I). Co» o conhecimento destas curvas,

pode-se selecionar a faixa de energia de máxima produção do

radioisótopo de interesse com a mínima contaminação de outros

radioisotopos.

Os radioisotopos para fins médicos podem ser obtidos

diretamente como resultado de reações nucleares ocorrendo em

reatores ou em aceleradores de partículas carregadas» ou indire

tamente pelo decaimento do radionuclídeo pai de vida longa, tam

bem chamado de sistema gerador.

0 decaimento radioativo* • é uma característica de

cada radionuclídeo e é proporcional ao número de núcleos presen

tes num dado tempo t, ou seja:

N (t) = No e~
Xt ' (III-H)

onde N é o número de átomos para t = 0 e A é a constante do
o r

decaimento.

A taxa de decaimento- radioativo, é muitas vezes dada

em termos de meia-vida, t.. ._, sendo esta definida como o tempo

necessário para que o número de átomos decaia a metade.

N (t) = No2
 1 / z (III-5)

Um gerador de radioisotopos baseia-se na separação de

um radioisótopo de uma serie radioativa de dois ou mais está-

gios, na qual o radionuclídeo de meia-vida longa (também conhe-

cido como pai) decai para o radionuclídeo de interesse de maia-

vida curta (chamado de filho).

Supondo-se uma cadeia de 3 nuclídeos , e escréven-

do-se as equações de balanço para cada nuclídeo da série radio-

ativa, em um dado instante de tempo t tem-ee:

(III-G)
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(t) - X9N_ (t) (III-7)

(III-8)

onde: L e a constante de decaimento para cada nuclídeo da ..ca-

deia (para i = 1, 2 ...n)

N. o numero de átomos em qualquer instante t (para i = 1»

2 e 3).

AjN- é a perda de átomos do nuclídeo 3- ao decair para o

nuclídeo 2.

X2N. é" a produção do nuclídeo 3 pelo decaimento do nuclídeo

2.

Resplvendo-se as equações III-6- III-7 e III-8 tem-se:

-X,t
N. (t) = N. e x . (III-9)
1 1

Xl o ~ Xl t " X 2 t o " X 2 t

N2(t) = -j—i-jp Nj Ce
 X - e l ) + N° e l (111-10)

N3(t) = N° + N° (1 - e
 2 ) , N° (1 • j-^- e - j^-e )

(III-ll)

Utilizando-se a condição de contorno:

N2 = 0 para t = 0-, o numero de átomos do nuclídeo 2

no .instante t será:

N2(t) = j~:r Nj (c l -e 2 ) (111-12)
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Para o cálculo do tempo de máxima produção do radio-

nuclídeo filho diferencia-se a equação (111-10), considerando-

se que a sua taxa de variação no tempo de máximo crescimento é"

zero, logo:

t = 1 In li (111-13)
max X - X X

2 1 1

y Os radioisotopos produzidos em reatores possuem as

características de serem ricos em neutrons e decairem por B o

que aumenta a dose no paciente e prejudica a nitidez da imagem

do órgão em estudo. Outras desvantagens da produção de radio-

isotopos em reatores são a necessidade de altos fluxos e o uso

de isõtopos enriquecidos, pois com alvos de abundância natural

grande quantidade de outros isõtopos podem ser produzidos e mes

mo assim não são livres de carregador. Como vantagens da pro-

dução de radioisotopos em reatores pode-se citar a facilidade

de irradiação e a facilidade no preparo do alvo.

Os aceleradores que são mais utilizados para a produ-

ção de radioisotopos são os aceleradores do tipo ciclotron. Es_

tes aceleradores foram os primeiros aceleradores a produzirem

partículas de alta energia sem o uso cje alta voltagem. 0 ar-

ranjo típico de um ciclotron pode ser visto na figura (2).

A fonte- de íons esta próxima ao centro da fenda (gap) entre os

dois "Dês" que nada mais são que dois eletrodos ocos semicircu-

lares com o formato de "D". Um grande ímã produz o campo magn£

tico uniforme perpendicular ao plano dos "Dês" por toda a sua

area. Os "Dês" são conectados entre si por um oscilador senoi-

dal de rádio freqüência. Quando o campo elétrico de um "D" é

positivo o do outro e nogctivo. Os "Dês" são coiocados dentro

de uma câmara em vácuo. Um íon positivo liberado da fonte de

íons é acelerado em direção do "D" que está carregado negativa-

mente. Dentro do "D" o campo elétrico não age sobre a partí-

cula carregada, que continuará entretanto a se mover uniforme-

mente em trajetória circular sob ação do campo magnético. En-

quanto o íon esta dentro do "D", o oscilador reverte as polari-
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dades com isto ao atravessar a fenda entre os "Dês" é acelerado

novamente, o ciclo completo é repetido muitas vezes. Cada vez

que o ton atravessa a fenda, ele ganha energia cinética equiva-

lente ao produto de sua carga e a diferença de potencial entre

os "Dês".

Os radioisõtopos produzidos no ciclotron apresentam

as vantagens de serem deficientes em neutron e decairem por g

e óu captura eletrônica. Uma vez que este método de produção

ocorre através de reações nucleares com partículas carregadas

os radioisõtopos produzidos possuem geralmente um número atômi-

co diferente do núcleo alvo, possibilitando-se assim uma sepa-

ração química dos dois. Portanto os radioisõtopos produzidos

por estes aceleradores podem ser obtidos livres de carregador.

Uma etapa bastante crítica na produção de um radio-

isótopo utilizando o ciclotron é o preparo do alvo a ser ir-

radiado, onde muitos fatores importantes devem ser considerados.

Um deles é a espessura do alvo que é função do alcance da partí^

cuia carregada, num meio material que por sua vez esta relaci-

onado com a sua energia e depende do seu mecanismo de interação

com o meio.

0 principal modo de interação de feixes de partículas
•x

carregadas que atravessam um meio material é com os elétrons do

meio » e desde que as partículas carregadas sao mais pesadas

que os elétrons não perderão muita energia nem tão pouco muda-

rão muito de direção. A interação com o núcleo é um evento re-

lativamente raro. No caso de colisões com os elétrons, que é

um evento mais provável, a partícula eventualmente será parada

no interior do material e este será o seu alcance neste mate-

rial, e para isto serão necessários um grande número de coli-

sões. 0 alcance da partícula carregada é função de sua energia,

massa, carga e também da densidade do'meio e carga deste. Mui-

tas vezes ao invés de se usar o alcance de uma partícula num

meio utiliza-se o poder frenador (S) do meio. Este define-

se como a quantidade de energia perdida (dE) pela partícula car

regada ao viajar uma pequena distância dx num dado rneio, isto c;
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s = - || (iii-m) -

O alcance da partícula esta relacionado aproximadamen

te com o inverso do poder frenador, ou seja, quanto maior o po-

der frenador de um dado meio menor será o alcance da partícula

neste meio. Logo este depende dos mesmos fatores que o alcance
/ O £ \

das partículas. Nerthcliffe e Schilling bem como Williamson

et ai. tabelaram a perda de energia dos íons passando atra-

vêsf da matéria. No intervalo de 1 a 10 MeV por nucleon, que é

o intervalo de interesse, o principal mecanismo de perda de

energia e com os elétrons do meio e aproximadamente:

' Ü = K 1 E + K2 ' CIII-15)

onde - -™ é o inverso do poder frenador em MeV/mg cm e dx é

a espessura em mg/cm . 1C. e K« são obtidos pelo método dos mí-

nimos quadrados.

A relação entre a energia do feixe e a espessura do

material alvo é obtida integrando-se a equação (111-15). ~ ,

x E2
£ dx = - / (XjE + K2) dE (111-16)

x = | (E* - L22) + K' -<E1 - E2) (111-17)

onde E. ê a energia inicial da partícula ao incidir no alvo e

E? a energia da partícula após ter atravessado o alvo.

A escolha da técnica de preparação do alvo depende da

espessura requerida para o mesmo e esta como se viu está rela-

cionada com a '.ergia. A faixa de energia de interesse é deter

minada pela análise das funções excitação das reações em estu-

do, para máxima produção do inótopo desejado e um mínimo de im-

purezas.

Outro fator que deve ser considerado no preparo do

alvo é a temperatura a que cará submetido durante a irradiação,

pois a dir.BJpação de calor do feixe no nlvo c muito alta. Por
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exemplo considerando-se o "spot" do feixe do ciclotron CV-28 do

Instituto de Engenharia Nuclear» num feixe de protons de 24 MeV

e 10 pA, 24DW deverão ser dissipados numa área bastante pequena,

cerca de 0,126 cm . Como pode-se ver torna-se bastante fácil

fundir-se um material durante a irradiação. Este problema é co

mumente contornado utilizando-se alvos com uma boa refrigeração

de água. Nunca esquecendo que se deve ter uma boa condutivida-

de térmica no alvo. Com isto vê-se a importância do ponto de

fu8'ão do material a ser bombardeado.

.Os alvos podem ser sólidos* líquidos ou gasosos, con-

tudo sua forma mais conveniente é no estado solido, com baixas

pressões de vapor, pois são colocados em vácuo no tubo do feixe

do ciclotron. 0 uso de alvos líquidos ou gasosos, implicariam

numa maior sofisticação no porta-alvos e separação do alvo no

vácuo.

No-caso de produção de radioisotopos quando são nece£

sãrios alvos espessos o método muito utilizado é a eletrodepos^

ção, através da qual vários elementos podem ser depositados bem

como ligas do elemento de interesse. Os aspectos práticos para

0 emprego de eletrodeposição ertcontram-se no apêndice I.

Quando se necessitam alvos mais finos a preparação po

de ser feita pelo método de evaporação I vácuo. Por este méto-
2 _

do pode-se obter alvos de espessura que variam entre 2 ug/em a

1 mg/cm2(27>.

Os radioisotopos quando utilizados em medicina nu-

clear apresentam-se na forma química na qual suas propriedades

fisiológicas, metabõlicas e bioquímicas são mais favoráveis.

Muitas vezes para que todas estas propriedades estejam reunidas

é necessário marcar o radioisõtopo com uma molécula orgânica.

0 radioisótopo nas condições ideais para uso médico é chamado

de radiofãrmaco e é utilizado tanto para terapia como para di-

agnóstico "

0G principais fatores que comandam a escolha de um

radioisótopo para UGO em medicina G'~o:
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D A necessidade de se minimizar a dose de radiação

no paciente, para isto deve se escolher um radioisótopo sem im-

purezas radioativas com uma meia-vida curta, compatível com o

fenômeno biológico em estudo e, que emita um mínimo de radiação

não detectãvel como partículas g, elétrons de conversão.

2) Compatibilidade com as características de detecção

da instrumentação utilizada em medicina nuclear nos dias de ho-

je/ ou seja os radionuclídeos devem emitir raios y monocromáti-

cos, com energia entre 100 e 300 KeV que é a faixa de energia

de máxima eficiência da detecção pela instrumentação.

3) Alem disto deve ser livre de carregador, ser puro

química e radioquimicamente.

•*) Ser estéril e apirogênico.

III.2. Processos Químicos de Separação

0 alvo uma vez irradiado é submetida a um processamen

to químico convencional, que pôr conveniência neste trabalho e£

colheu-se a precipitação e troca iônica.

III.2.1. Precipitação

As separações por precipitação baseiam-se na diferen-

ça de solubilidade dos componentes ern análise. Com o conheci-

mento do produto de solubilidade tem-se condições de se determi

nar se a separação 5 teoricamente possível e definir as condi-

ções requeridas para se atingir a separação.

Produto de solubilidade (Kps> é o produto das concen-

trações molares dos íons para eletrolítos poucos solúveis e

constante para cada temperatura. Por conseguinte se o produto

das concentrações iônicas for maior que o produto de solubilida

de, o sistema não esta em equilíbrio c deve ocorrer a precipi-
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taçao.

Quando um sal pouco solúvel é saturado em solução ,

se estabelece um equilíbrio, entre a fase solida e os íons em

solução. Se o sal pouco solúvel for do tipo AB, o equilíbrio

poderá ser representado por:

AB (fase sólida) í A+ • B~

pois o eletrólito AB está totalmente ionizado em solução.

A velocidade da reação direta depende somente da tem-

peratura e para cada temperatura:

vl = kl (111-18)

onde k'-i é uma constante. A velocidade da reação inversa ê pro-

porcional a concentração das substâncias reagentes, e para cada

temperatura tem-se:

+} Í ) - (111-19)+} ÍB")
onde k'2 é outra constante. No equilíbrio as velocidades são

iguais logo,

+j ÍB"J (111-20)

0 produto de solubilidade é fortemente dependente,

das condições experimentais, isto a; se o produto das concentra

ções iõnicas for diferente do produto de solubilidade o sistema

se modifica de modo a igualar estes dois valores.

A solubilidade de um sal pouco solúvel ê menor em so-

luções contendo um íon comum do que em água pura, este efeito

do íon comum pode ser explicado facilmente pelo conceito de pro

duto de solubilidade.

(31)Por exemplo " , eonsíderando-no uma nolução de clore
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to de prata em equilíbrio com a fase sólida. As concentrações

dos íons prata e cloreto são determinadas pelo produto de solu-

bilidade d<5 cloreto de prata.

Kps = ÍAg*l [Cr] = 1,7 x IO"10 (III-??)

No caso de tuna simples s< lução saturada de AgCl, tem-

se b

ÍAg+] = JC1"| = /l,7 x IO"10 = 1,3 x 10~5 (111-23)

logo a solubilidade do AgCl em água pura é igual a 1,3 x 10

moles/litro ou 0,001862 g/l. Se for adicionado AgNO, ã solução

saturada de AgCl, aumentará a concentração do íon Ag e conse-

quentemente, o produto das concentrações dos íons excederá o

produto de solubilidade do AgCl. 0 equilíbrio do sistema será

restabelecido com a precipitação de tanto cloreto de prata quan

to for necessário para que o produto das concentrações dos íons

Ag e Cl" volte a ser 1,7 x 10 . Este mesmo efeito seria ob-

servado, por exemplo pela adição de cloreto de sódio. .

Da termodinâmica deduz-se que o produto das ativida-

des dos íons de um eletrõlito binãrio ê constante para uma mes-

ma temperatura.

Seja o eletrólito binãrio MA

aw+ x a.- = constante = Kpg (produto das atividades)

(111-24)

tem-se que: atividade = concentração x fator de atividade

Substituindo-se em (111-24) tem-se:

V * (Aj V - fKPSm =
 KPS

mas os, fatores das atividades de M e A para uma solução satu-

rada de um sal pouco solúvel em água tornou-se aproximadamente

igual a unidade, pois as concentrações iônicas são muito peque-

nas. LoftO d exprer;t;do (111-2 5) tomou-:;c í̂ iuil a <:qur>ç/ío clãs-
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sica do produto de solubilidade.

Com sais que não possuem Ion comum a solubilidade au-

menta, o que se denomina efeito salino, que depende da Valencia

dos íons do precipitado e do tipo de eletrôlito agregado; geral^

mente aumenta com o aumento da Valencia dos ions do precipitado.

A adição de um sal sem íon comum aumenta a força iônica da solu

çao, e como conseqüência, diminui o fator da atividade dos íons

dc'sal pouco folúvel, cuja a solubilidade deve aumentar para

que o produto das atividades [M J [A J fM+ f.- permaneça con£

tante.

A solubilidade de um precipitado também aumenta devi-

do a formação de uir. íon complexo, que pode ocorrer quando o

reagente precipitante e adicionado em excessc. A formação do

coir.plexos ê muito utilizada em separações químicas onde pode

se complexar um dos componentes que se quer separar, de tal «10-

%do que ele não precipite com o reagente precipitante.

Um outro fator que altera a solubilidade <le uai sal

pouco solüvi1 ê a concentração do íon hidrogênio, e este depen-

derá da constante de ionização do ácido de que deriva o sal e

do produto de solubilidade do próprio sal.

No caso de sais pouco "solúveis derivados de ácidos
MO) „

fortes , o efeito da presença de um ácido sobre a solubilida

de é comparável a de qualquer outro eletrólito indiferente e se

resuma ao efeito salino. Ansim, o efeito do HN03 sobre a solu-

bilj.dade do cloreto de prata é mais ou menos o mesmo que o exer

cido pelo nitrato de potássio. Quar.do um sal pouco solúvel de-

riva de um ácido fraco, então o efei'to de um ácido forte sobre

a solubilidade £ muito grande» embora se deva lembrar do impor-

tante papel exercido pelo produto de solubilidade do sal. A

ação dissolvente é tanto i.iaíor quanto-menor a constante de iord

do ãcido fraco e quanto maior o produto de solubilidade.

Em geral, a precipitação de um sal pouco solúvel, e

realizada a 111.1 pi! mínimo no qual <i precipitação ainda R quontí-
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fativa, pois nos processos gravimétricos, as interferências au-

mentam ã medida que o pH tende para a região alcalina.

A grande maioria dos precipitados da analise gravimé-

trica, apresentam um aumento de solubilidade com o aumento da •

temperatura, pois a maioria dos precipitados requerem calor pa-

ra a sua dissolução.

f Sempre que possível a filtração e a lavagem do preci-

pitado deve ser a quente pois com isto diminui a viscosidade da

solução aumentando a velocidade de filtração. Por outro lado a

lavagem a quente é mais eficiente pois a solubilidade das impu-

rezas é aumentada, como exemplo pode-se citar o hidróxido de

Fe(III), alumínio e cromo . Âs vezes,-torna-se necessário

se trabalhar a temperaturas mais baixas, para diminuir a solubi

.lidade, atingindo-se uma menor perda durante a lavagem de preci

pitados relativamente solúveis, como é o caso do fosfato de amo

•nia e magnésio.

A solubilidade de um precipitado também depende da

natureza do solvente, isto é; a grande maioria dos sais inorgâ-

nicos são muito menos solúveis em solventes orgânicos do que em

ãgua pura. Por exemplo adicionando-se^ álcool etílico (20% em

volume) ã uma solução de PbSO^, a sua solubilidade é diminuída,

a ponto de se atingir uma precipitação quantitativa.

0 tempo não tem efeito sobre um verdadeiro equilíbrio.

Entretantoj a velocidade com que a reação alcança o estado de

equilíbrio é uma importante consideração a ser feita quanto ã

formação de certos precipitados. Nenhuma conclusão se pode ti-

rar a respeito da velocidade de uma reação partindo-se da cons-

tante de equilíbrio. Às vezes, uma reação com constante de

equilíbrio favorável alcança a condição de equilíbrio a uma ve-

locidade quase imperceptível. Em certos casos, a precipitação

ê acelerada mediante vigorosa agitação da solução por algum tem

po. Âs vezes, uma lenta velocidade de reação serve como base

para separar substancias com solubilidade comparáveis.
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0 tamanho das partículas de um precipitado e um aspe£

to muito importante, pois dele depende as características de

filtrabilidade do precipitado. Conforme o tamanho das partícu-

las os precipitados são classificados em: cristalinos grávidos,

pulverulentos ou finamente cristalinos, grumosos (arrastam pou

ca água) e gelatinosos (arrastam muita água).

As características físicas de um precipitado dependem

daínatureza da substância, das condições de formação do precipi

tado e do tratamento a que tenha sido submetido.

A influência dos mencionados fatores é melhor compre-

endida considerando-se a supersaturação relativa do sistema. A

supersaturação é definida como: (Q-S), em que Q representa a

concentração instantânea do soluto e S a concentração na solubi^

lidade de equilíbrio. A supersaturação relativa é dada por:

0 - S
Supersaturação relativa = ̂ - g — (111-26)

Durante a formação do precipitado pouco solúvel, " a

cada adição de reagente precipitante ocorre a formação de uma

solução supersaturada momentânea; isto é; Q > S. A supersatu-

ração é um estado instável que se transforma em estado de satu-

ração através da precipitação do excesso de soluto. A veloci-

dade com que o equilíbrio é atingido depende grandemente da su-

persaturação relativa. Evidências experimentais sugerem ,

que o tamanho da partícula do precipitado resultante varia in-

versamente com o grau de supersaturação relativa que existe de

pois da adição de cada reagente. Então, quando (Q - S)/S é

grande, o precipitado tende a ser coloidal e quando este parâ-

metro é pequeno tem-se precipitados cristalinos.

0 efeito da supersaturação relativa no tamanho da par

tjTcula pode dividir em dois mecanismos distintos a precipita-

ção, a nucleação e o crescimento dos cristais. 0 tamanho das

partículas do precipitado formado c governado por estes dois

estágios, quando um predomina sobre o outro.



- 31 -

Nucleação é* o processo no qual ura número mínimo de

íons ou moléculas se unem para formar uma segunda fase estável.

Alem do mais a precipitação pode ocorrer com a adição de mais

reagentes formando núcleos adicionais» e pela deposição de sóljl

dos nos núcleos já existentes. Se o primeiro predomina, o pre-

cipitado contém um grande número de pequenas partículas, se o

crescimento predomina um número menor de partículas grandes se-

rão formados. Estes efeitos estão ilustrados na fig. (3).

i

Um precipitado nem sempre é* obtido com alto nível de

pureza quando separado de sua solução mãe. 0 grau de impureza

vai depender de tipo de precipitado e das condições de precipi-

tação. A contaminação pelas substâncias, que segundo a sua so-

lubilidade deveriam permanecer em solução, se denomina copreci-

pitação.

Existem quatro tipos principais de coprecipitação;

%por adsorção- superficial das partículas em contato com a solu-

ção; por inclusão isomõrfica quando o precipitado arrasta íons

que são capazes de se alojar na rede cristalina sem causar ten-

sões e distorções apreciáveis; jpor inclusão não isomórfica quan

do o contaminante e o hospedeiro não são tão semelhantes a pon-

to de serem completamente miscíveis, mas ainda o bastante para

serem solúveis um no outro; e ainda por oclusão, em que o conta

minante ê aprisionado como imperfeições no interior dos cris-

tais do precipitado.

Finalmente, tem-se ainda a põs-precipitação, uma for-

ma particular de contaminação, em que a impureza se deposita so

bre o precipitado inicialmente desenvolvido como uma fase pura.

A co-precipitação ê principalmente determinada pelo

fenômeno da adsorção. Nas partículas de um precipitado, os

ions situados junto a superfície não se acham completamente or-

denados e, deste modo se tornam capazes de atrair outros íons

de carga oposta presentes na solução.

Os jirecipitados de estrutura cristalina iõnica, se-
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Crescimento d» J"y^^
cristais \ ^J^^

SUPEfl-SATURAÇÃO RELATIVA, (Q-SVS

FtG(3) EFEITO DA SUPER-SATURACÃO RELATIVA NO

- (34)
PROCESSO DE PRECIPITAÇÃO.

•

•
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(35)guem a lei de adsorçao de Paneth-Fajans-Hahn * a qual estabe

lece que um precipitado adsorve da solução, com preferência

íons ds carga oposta aos que constituem a estrutura cristalina

do precipitado e formam compostos pouco solúveis e pouco dis-

fíociados na solução em questão. Geralmente a adsorçao ê tanto

maior quanto menor a solubilidade do composto.

Qualquer precipitado» tende a arrastar substâncias

estranhas em conseqüência da adsorçao superficial. Entretanto,

este tipo de co-preeipitação somente assume uma magnitude apre-

ciável no caso de precipitados com uma grande superfície espe-

cífica. £> exatamente, o que se passa com os precipitados hi-

dróxido de Fe(III), de alumínio, etc. e os haletos de -prata,

que precipitam como colõides floculados. Os precipitados for-

mados por floculação de colóides apresentam uma área superfi-

cial muito maior do que a apresentada pelas suas dimensões ex-

ternas .

As partículas do precipitado adsorvem, primeiramente,

alguns dos íons do precipitado e, secundariamente, uma quanti-

dade equivalente dos íons estranhos de carga oposta. • Na preci-
+ 3

empitação de íons de Fe com excesso de hidróxido de amônio

presença de íons cobre, zinco ou níquel, as partículas de

Fe(OH)_ adsorvem, primeiramente, íons OH" e, ao mesmo tempo ar-

rastam uma quantidade equivalente dos íons mencionados.

Quando a adsorçao superficial é o mecanismo predomi-

nante, uma grande parte do co-precipitado e eliminada por sim-

ples lavagem; porem os últimos traços poaem ser retidos mesmo

após lavagem intensiva. Os precipitados de F e ( O H ) 3 e alumínio

se deixam contaminar fortemente por 'íons divalentes. Por isso,

é recomendado efetuar a precipitação com hidróxido de amônio

em presença de uma alta concentração de um sal de amônio. As

condições são favoráveis para uma adsorçao de íons de NfT em

detrimento da adsorçao de íons divalentes. A digestão tem pou-

co efeito, no caso de precipitados gelatinosos, uma vez que es-

tes sofrem modificações muito lentas com o envelhecimento.



A lavagem é a operação apôs a filtração» por meio da

qual se procura livrar o precipitado das substâncias presentes

em pequena porção de solução, retidas mecanicamente pelas parti

cuias do precipitado.

0 liquido de lavagem depende, fundamentalmente da na-

tureza do precipitado e, em menor extensão, das substâncias pre

sentes na solução. Os principais fatores a considerar são a

solubilidade e a peptização do precipitado.

Para alguns precipitados a lavagem deve ser iniciada

tão logo o precipitado tenha sido transferido para o filtro. Se
*

o precipitado fosse mantido no filtro por algum tempo sem lavar,

a sua massa fenderia e se aglutinaria tornando ineficiente qual_

quer tentativa de lavagem posterior.

A eficiência da lavagem será tanto maior quanto

maior for o número de sucessivas lavagens com pequenos volumes

ao invés de poucas lavagens com grandes volumes, suposto serem

iguais os volumes totais nos dois casos.

III.2.2. Troca iônica -»

Trocadores iónicos , são sólidos insolúveis que

carregam cãtions ou ãnions móveis. Estes íons móveis podem ser

trocados estequiometricamente por outros íons de mesmo sinal

quando o trocador iônico está em contato com uma solução iônica.

0 processo de troca iônica está sujeito a condições

de eletroneutralidade, que são mantidas por íons de carga opos-

ta, os quais são livres para se mover. Estes íons móveis jão

chamados de contra-íons e tomam parte do processo de troca iônî

ca. Os íons de sinal oposto aos contra-íons são chamados de

"co-íons".

A transferência de íons numa solução eletrolítica se

dá devido a presença de um campo elétrico. No caso da troca
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ionica, o campo elétrico e gerado pela criação de um distúrbio

na elétroneutralidade» que ocorre quando as mobilidades dos.con

tra-íons são diferentes. 0 íon mais rápido tende a se difundir

a una velocidade maior do que a dos íons mais lentos e qualquer

fluxo em excesso produz um campo elétrico que desacelera os

íons mais rápidos e acelera os mais lentos. 0 resultado é um

potencial elétrico que restaura a elétroneutralidade.

í Muitas substâncias, tanto naturais como sintéticas

agem como trocadores iônicos. Destas as mais utilizados são as

resinas sintéticas» que se constituem de polímeros de alto peso

molecular com grupos iônicos fixos.

De acordo com a carga dos íons trocadores, as resinas

podem ser classificadas como: resinas catiõnicas e aniônicas.

Entre as catiõnicas existe a escolha entre as fortemente ácidas

como exemplo pode-se citar as resinas que dontém o grupo sulfô-

>nico (RSOl H ) ou as resinas fracamente ácidas, por exemplo as

que contém o grupo de ácido carboxílico (RCOO H ). As resinas

aniônicas contém o grupo funcional amina ligados ã molécula do

polímero que, também podem ser classificados em fortemente bãsi

cos quando se tratar de aminas' quaternárias (RN (CH»), OH ) ou

fracamente básicas contendo aminas secundárias ou terciárias.

A afinidade de uma resina por um dado íon A é medida

pelo seu coeficiente de distribuição, 1C, definido como sendo

a razão entre a concentração do íon na fase estacionaria (reai-

na) pela concentração do íon A na fase móvel (elüente), Quando

KJJ é grande significa que o íon A ê fortemente retido pela resí̂

na, e quando Kn é pequeno o contrário é observado.

Os íons polivalentes são mais fortemente retidos pela

resina que os monovalentes. Para ura grupo de íons de mesma car

ga a adsorção pela resina é determinada por alguns fatores1, en-

tre estes o tamanho do íon hidrado . Então para resinas cul̂

fonadas o valor de Kp diminuí na seguinte ordem:

Tl+>Ag+>Cs+>Rb+>K+>NH*>Na+>H4>Li+ e para cations divalentes a

ordem observada é: Ba+2>Pb+2>Sr+2>Cci+2>Ni+2>Cr3+2>Cu42>Co+2 >
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+2 + 2 +2 •*Zn >Mg >Uo . Para anions univalentes o valor de Kn> numa

resina aniônica fortemente básica (amina quaternária) diminui

na seguinte ordem:

~ j j " " ~ J j > C 2 H 3 0 2 > F ~ = 0H~

A atividade de uma resina é altamente dependente do

tamanho dos seus poros. 0 grau de ligação cruzada da resina é

que•determina esta porosidade.
í

Um. trocador iônico i dito de uma porosidade média

quando possuir 8% de ligações cruzadas» que e conhecida como

uma resina X8, as resinas X2 e X4 de alta porosidade é X12,

X16 de baixa porosidade. As resinas mais porosas tem ' maior

eficiência de regener '̂io, mas menor capacidade, e são indica-

das para íons orgânicos grandes, de alto peso molecular

CPM = 300 a ••00). Para os íons inorgânicos comuns as resinas

X8 e X12 tem grande aplicação.

0 uso de agentes complexantes é altamente específico

porque possibilitam a separação de cations com propriedades mui

to semelhantes. Os complexos entre si diferem consideravelmen-

te quanto a sua estabilidade e carga efetiva, por conseguinte

consegue-se aumentar consideravelmente a seletividade das resi-

nas .

Na presença de um ânion complexante, o trocador de

cations, comumente prefere o cation que forma um complexo fraco,

enquanto que o trocador aniônico tem preferência pelo cãtion

cujo complexo aniônico for mais estável (mais forte).

•

As reações baseadas no emprego de resinas trocadoras

de íons podem ser conduzidas segundo a técnica do banho ou

a técnica da coluna. A primeira consiste em agitar a resina

com,a solução até estabelecer-se o equilíbrio. A extensão com

que tem lugar a troca ê limitada pela seletividade nas condi-

ções de equilíbrio. A menos que a soletívidado seja bastante

favorável, apenas uma pequena parte da capacidade total da
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na chega a ser utilizada. Na técnica de coluna, faz-se passar

a solução através de uma camada de resina formando uma coluna

vertical. A operação da coluna pode ser considerada como um

grande numero de operações de banho em série; em outras pala-

vras uma serie de sistemas em equilíbrio.

0 tamanho das partículas da resina e a velocidade do

fluxo através da coluna, são importantes fatores no uso de tro-

cadores iõnicos.

0 tempo requerido para passar a solução de amostra

através do leito da resina depende do diâmetro da coluna e da

velocidade do fluxo. Este ultimo é determinado não somente pe-

lo comprimento do leito da resina e altura do líquido na coluna

Ccom possível pressão externa ou vácuo) mas também pela forma e

tamanho das partículas e ainda a viscosidade da solução. 0

maior efeito é causado pelo tamanho das partículas. Pode-se

.diminuir corns ideravelmente a viscosidade da solução operando-se

a temperaturas elevadas. 0 aumento de temperatura é vantajoso

principalmente quando se esta trabalhando com partículas peque-

nas.

Se uma alta velocidade de fluxo é desejada partículas

grandes devem ser escolhidas, mas deve-se lembrar que a capaci-

dade de troca é consideravelmente diminuída e portanto um gran-

de excesso de resina é requerido para se obter uma troca quan-

titativa durante o estagio de adsorção. Outro fator e muitas

vezes mais sério é que a regeneração torna-se mais difícil.

Um aumento na taxa de fluxo significa que os íons

são retirados da coluna rapidamente dando menos tempo para que

ocorra a difusão através das partículas da resina, ficando im-

pedidos de atingir todos os grupos de troca.

Uma alta velocidade de fluxo causara um alargamento

das curvas de eluição e entSo um aumento da sobreposição das

curvas para os íons a serem separados.
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A grande maioria das reações de troca iônica para

fins analíticos são efetuados a temperatura ambiente. As resi-

nas sulfonadas podem contudo» ser operadas a temperatura eleva-

âa sem una decomposição apreciável. Nas temperaturas maiores a

velocidade de difusão e maior que ha temperatura ambiente, e,

portanto, todas as etapas como adsorção, lavagem e regeneração

podem ser feitas mais facilmente e mais rapidamente.

f 0 uso de temperaturas elevadas só se torna possível

quando não ocorre um decréscimo considerável no fator de sepa-

ração isto é, a razão entre os coeficientes de distribuição dos

solutos a serem separados, a solução seja estável e não ocorra

outras complicações como a decomposição da resina.

0 tamanho das partículas é de primeira importância pa

ra a separação efetiva. £ comum na prática se usar partículas

uniformes e finas. Partículas muito pequenas (~ 0,04 min), indu

>zem uma alta* resistência ao fluxo e devem então ser evitadas.

Só se pode aumentar o tamanho da partícula para aquelas separa-

ções que possuem um alto fator de separação, podendo-se assim

utilizar uma velocidade de fluxo ou maior possível. 'Partículas

de 0,1 mm a 0,2 nun podem ser utilizadas sob estas condições.

Um aumento nas alturas das colunas é feito somente pa

ra melhorar a separação e não para aumentar a carga da coluna.

0 comprimento da coluna é determinado principalmente pelo fator

de separação.

0 diâmetro da coluna é principalmente determinado pe-

la quantidade de material a ser separado. Na prática usa-se

uma razão de 10 : 1 à 20: 1 entre a altura da coluna e o seu djL

âmetro.

Dentro de certoe limites, contudo, a forma da coluna

tem-uma influência relativamente pequena sobre a capacidade

de troca. Leitos de resinas longos e estreitos, expõem a fluxo

de velocidades extremamente baixos.
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Durante o empacotamento da coluna deve-se evitar a

entrada de ar no leito da resina pois isto causa a formação de

canais preferenciais diminuindo consideravelmente a sua eficiên

cia.

As resinas trocadoras de íons depois de exauridas ,

podem ser regeneradas. Da mesma maneira» ê possível converter

uma dada forma iônica de uma resina trocadora em outra forma

iônica. A regeneração ou transformação são realizadas fazendo-

se passar através da resina uma solução do regenerante com con-

centração adequada.

III.3. Dosimetria de Radiação

Dose de radiação significa a quantidade de ener-

gia que foi absorvida da radiação por uma grama de substância

,tendo como unidade rad. Um rad ê definido como 100 ergs da

energia absorvida por grama de tecido ou substância.

- (lio) _•

Os efeitos biológicos da radiação dependem nao

somente do numero de rads mas .íambém do tipo de radiação. Em

geral, partículas que produzem uma alta densidade de ionização

(tais como partículas a) são mais destrutivas que aquelas que

produzem uma baixa densidade de -ionização para um mesmo número

de rads. Este efeito constitui a efetividade biológica relati-

va (RBE) da radiação, e seus valores foram medidos para vários

tipos de radiação. Os resultados se encontram na tabela IV.

0 calculo da dose de radiação absorvida consiste

na determinação da quantidade de energia absorvida por uma gra-

ma de tecido do órgão de interesse (órgão alvo T) do total de

energia liberada pelo decaimento da atividade no órgão onde se

encontra atividade (órgão fonte S).

A atividade de 1 yCi, para o caso mais simples em que

o nuclídco decai por um único tipo de radiação de energia

E (MeV), emitirá uma taxa de energia equivalente a 3,7 x 10 E
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Efetividade biológica relativa de vários tipos de radiação

R A D I A Ç Ã O

P~, $ , elétrons de conversão,

raios Y

Neutrons térmicos

Neutrons rápidos e prótons -até

Partículas a

Tons de recuo

*

raio X e

•

10 MeV

•

R B E

r

. 1

3

10

10

20
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Me'r/s/yCi ou 213 £ ergs/h/pCi.

Para o caso no qual o nuclideo emite irais de um tipo

de radiação com freqüência de emissão fracionadas n, , n. nR

correspondentes a energias E-., E ? ... E e admitindo -se que:

E: energia da radiação» dada em MeV

M: massa do órgão alvo, dada em gramas . •

* A: atividade da amostra ministrada no paciente, em tiCi en-

tão a taxa de emissão de energia é dada por:

n
213 t n.E. ergs/h/pCi < (111-27)

i=l * * .

A fração absorvida, $^ (T •*• S) I por definição a fra-

ção da energia liberada pelo radionuclídeo no volume S, sob - a

forma de radiação i, absorvida pelo órgão alvo T. Os- valores
(nu \

,de 4Í (T •*• S) sao tabulados para diferentes raios X e raios

Y» diferentes volumes fontes e volumes alvo.

Agora dividindo-se a taxa de energia absorvida pelo

alvo por sua massa M e transformando-se sua unidade de ergs por

grama para rads, obtém-se a taxa dé energia absorvida por grama

de tecido. Portanto,

",-£•*,- rads/h/yCi (111-28)1 i 1x n ._, 1

Se o volume fonte contém uma atividade À (t) a um tem

po t, então a taxa de dose R (t) torna-se:

R(t) = - ^ ~ A(t) Z n.E.*. r-ads/h (111-29)

A radioatividade A(t) e usualmente injetada ou tomada

oralmente a qual rapidamente decai e pode ser eliminada pelo

processo biológico.

0 processo biológico c muituc vezes exponencial e
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obedece a cinetica análoga a do decaimento radioativo.

Logo, A(t> = A Q e"
Xt (111-30)

onde X = ° 4
sendo T = meia-vida física

Analogamente tem-se A(t) = AQ e
 B l° CIII-31)

i _ 0,693
B i O " ~*^

sendo Tn. = meia-vida biológica
BÍO .

A eliminação do radionuclídeo do órgão ê a soma dos

dois processos

*ef " X + XBio (111-32)

onde X _ ê a probabilidade efetiva de desaparecimento do

radionuclídeo no organismo.

Pode-se escrever a equação (111-32) dá seguinte

ra.

0 , 6 9 3 0 , 6 9 3 . 0 , 6 9 3 •»
lef

T x X
T . = m . mBÍ° (111-33)
e í L + l Bio

Retornando-se ao calculo da taxa de dose média,

radioatividade A(t) no sistema biológico é* dado por:

"XT
A(t) = Ao e

 e f (111-34)

Portanto R(t) diminuí com o tempo e eventualmente tor

na-se zero. Obtem-se a taxa de dose pela integração:



D = / R(t). dt (111-35)
o

Resolvendo-se esta integral tem-se:

Ao n

Define-se A^ = 2,13 n^E.

i uu n

Então D = XZ AQ T g f I h^^^ rad (III-36)
JL ** JL

0 Ti por possuir propriedades físico nucleares fa-

voráveis tem se mostrado um ótimo agente para a imagem do mi-

ocãrdio. Seus raios y de 135 e 167 KeV estão na faixa de maxi-

ma eficiência de detecção. A meia-vida do TI é de 73,5h e

'seu decaimento é 100% por captura eletrônica, como pode ser

visto por seu esquema de desintegração , figura (M).
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VI-

3 /2 - 201
* 80

E KeV

i2-165,9

*3= 135.3

5T4«32,2

Y5« 30,6

Kg «1,56

RaioX ^=66,9

«Of 70,8

^ « 8 2 , 5

36%.

V2

2O1
81Tl

73,4h

55/.

Abundância percentual

10,6

O.16

2,8

0,28

0,27

27,7

47,7

16,2

4,87

lOOtfCE

FIG(4) ESQUEMA DE DE SIN TEGR ApÃO DO 2 0 1 T | ( 4 5 )
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MATERIAIS E MÉTODOS

•* 201

O método de produção de TI desenvolvido constitui-

se em trabalho pioneiro no Brasil. Visou-se com isto diminuir

a sua importação» uma vez que a medicina nuclear no Brasil foi

introduzida há 20 anos, e jã se encontra bem desenvolvida.

Escolheu-se o TI por ser nos dias de hoje um dos

radioisôtopos mais importantes da medicina nuclear. Sua prin-
~ - 201

cipal aplicação e na cardiologia. 0 TI veio substituir com

vantagens o «K, ^K, 81Rb, *\bt
 1 2 9Cs, 1 3 H mC S e

 13NH3> pois

suas propriedades físico nucleares superam as dos mencionados

radioisôtopos.

K, K, OiRb, Rb e Cs possuem raios gama de

alta energia (que prejudicam a imagem) no seu esquema de desin-
U 2 U 3 • •» ' —

tegraçao, sendo que K e K alem disso ainda decaem por B ,

características estas que proporcionam um aumento demasiado na

dose no paciente. Enquanto que o mCs e N possuem uma meia

-vida muito curta, dificultando os estudos de coração.

0 uso deste radioisótopo tende a crescer cada vez

mais, uma vez que a incidência das doenças cardiovasculares no

mundo moderno aumentam a cada dia e os diagnósticos utilizando

radioisôtopos serão cada vez mais usados.

" - '201

Os métodos de produção de rotina do TI baseiam-se

no bombardeio de alvos de tálio, mercúrio, chumbo e bismuto cem

um feixe de partículas carregadas produzido por ciclotron. 0

alvo irradiado e submetido a um processamento químico, obtendo-
201se o TI, livre de carregador.

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o

ciclotron do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). Este é um

ciclotron compacto do energia variável, icõorono, modelo CV-28



fabricado pela Cyclotron Corporation.

Seu campo Magnético Médio é de II SOO gauss* te» o

diâmetro polar de 96 cm e raio de extração de 12 cm. 0 acele-

rador pesa 23 toneladas, na cãaara de aceleração a pressão í de

•t x 10~ torr e o feixe é extraído •letrostaticamente

Este ciclotron destina-se a pesquisa de física nu-

clear» produção de radioisõtopos, análise por ativação e estudos

dos danos por irradiação em Materiais eapregados es reatores. 0

aproveitamento do CV-28 nestas ár^»s e limitado pela energia e

corrente do feixe, que varia» de acordo COM a partícula consti-

tuinte do feixe (Tabela V). Além destes, o 12C« lHN e 1 60 são

outras partículas possíveis de sere» aceleradas no ciclotron.

A escolha da reação de produção do TI, baseou-se

na análise das funções excitação das possíveis reações de produ

ção, visando-se uma maior pureza radionuclídica do produto fi-

nal, bem como maior rendimento.

0 método de produção de Ti com protons de alta

energia (660 MeV), através das'reações de espalação, é inviável

devido às limitações de energia do ciclotron CV-28, listadas na

tabela V.

Desta forma, as possíveis reações a serem utilizadas,
201

no processo de produção de rotina do TI com o CV-28 sao:

NatHg (p, xn)201Tl (IV-1)

NatHg (d, xn)201Tl (IV-2)

MatTl (p, xn)201Pb JLU 201Tl (IV-3)

0 método direto de produção a partir do mercúrio (re-

ações IV-1 e IV-2), apresenta o incoveniente do mercúrio natu-

ral ser constituído de um grande número de isõtopos, o que pro-

porciona a produção de inúmeras impurezas radionuclídicas, re-
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T A B E L A V

Limites de energia e corrente do ciclotron CV-28(46)

Partícula

p -

d

3He

V •

Energia

(MeV)

2 a 24

3 a 14

5 a 36

6 a 28

Corrente Ext.

Vi (A)

70

100'

" 70

50

*
Corrente Int.

V (A)

500

500

150

100

com sistema de alvo interno de alta potência.
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sultando em um produto final de baixa pureza.

A tabela VI» apresenta todos isõtopos naturais do Hg,

assim como os produtos resultantes de sua irradiação com pro-

tons ou dêuterons de 24 e 14 MeV respectivamente.

0 máximo rendimento das reações pode ser obtido das

curvas de função excitação. Porem, uma vez que estas não são

conhecidas para as reações (IV-1) e (IV-2), fez-se a análise

dos rendimentos das mesmas com os dados obtidos por Cornar e

Crouzel , e reproduzidos na tabela VII.

Analisando-se os dados experimentais apresentados na

tabela VII, observa-se a presença de dois contaminantes princi-

pais o 2OOT1 (t1/2 = 26,lh) e o
 202Tl (t1/2 = 12,2d), que se

estiverem presentes aumentarão demasiadamente a dose no.pacien-

te.

202

No caso do TI, um tempo de "resfriamento" para di-

minuir esta contaminação não resolveria o problema, devido a

sua elevada meia-vida (t. ._ = 12,2d). Além disso através do
(48)seu esquema de desintegração • fig.(5) observa-se a presença

de raios gama de alta energia, que contribuem para aumentar a

dose, absorvida pelo paciente e pioram a qualidade da imagem

obtida.

0 mesmo incoveniente é apresentado pelo TI, que
(49)possui como principais raios gama no seu esquema de desint£

gração os de energia 368 (88,6%) 579'(0,14%) 828 (11%) e

1205,7 KeV (30,1%).

Em virtude do método de obtenção direta do TI a

partir do Hg possuir estes contaminantes de meia-vida longa,

escolheu-se a reação IV-3, que e um processo de produção indi-

reta, via o decaimento do Pb, precursor do ' TI, pelo qual

se atinge um nível de pureza radionuclidica bastante alto.

0 tãlio, natural e constituído dos isõtopos 203T1



T A B E L A VI

Impurezas radionuclídicas resultantes do bombardeio de

a Hg com protons e dêuterons de 24 e li» MeV e suas
~ (47)

respectivas reações de produção

Nuclídeo

2 0V

202Hg

' 201Hg

200Hg

1 9 9Hg

1 9 8Hg

19'6Hg

Abundância Iso-

tópica (%)

6,8

29,7

13,2

23,1

16,9

10,1

0,15

Reação

p, n

p,3n

d,2n

p, n

p,3n

d,2n

p,2n

p,3n

d, n

P.i n
p',2n

p,3n
d,2n

p, n

p,2n

p,3n

• d, n

d,2n

p, n #

p,2n

d, n

d,2n

p, n

p,2n

d, n
d,2n

Produto

2^T1
202T1

204T1

202T1

200Tl
202T1

200T1

199T1

202T1

200T1

199T1

- 198,198mT1

200T1

199
•""TI

198,198mT1

19 7 T 1

2 0 0Tl
199 T 1

19 8,19 8mT1

197 T 1

1 9 9T1
198,198mT1

196,196mT1

195,195mT1

197T1

196,196n>T;i

^i 11

3,78a

12,2d

3,78a

12,2d

26, lh

12,2d

26,lh

7,42h

12,2d

26,lh

7,42h

5,3 e l,87h

26,lh

7,U2h

5,3 e l,87h

2,84h

26,lh

7,M2h

5,3 e l,87h

2,84h

7,42h

5,3 e l,87h

1,8 e l,87h

l,2h e 3,6s

2,84h

1,8 e l,4h
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T A B E L A VII

Rendimento das principais impurezas produzidas no

bombardeio de NatHgO e N a tHg ( 1 )

Alvo

NatHgO

NatHg0

NatHg

N a tH Ê

NatHg

Partícula

E (MeV)

d 15

p 14

p 14

p 16

p 20

198mT1

l,87h

-

-

600

1400

2380

Rendimento

198T1

5,3h

-

-:

370

470

870 '

199 n

7,42h

410

250

700

1870

2200

UCi/yAh

200T1

26>lh

233

60

180

350

350

201T1

73,5h

84

45

160

270

290

202T1

12,3d

21

-

4,2

7,6

6



FJG(5)

•

E KeV

#,» 959,7

0^=520,1

$3=439,6

ESQUEMA DE

-51-

/ /

11

J94-A

202 12,2d
81 '

<

t

•

LI/. Çc

Abundância percentual

DESINTEGRAÇÃO DO

0,14

1,10

91

202 (48)
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O fi C

(29*5%) e o TI (70,5%). Os possíveis contaminantes ao bom-

bardear-se a TI com prótons de ?•» MeV são apresentados na tabe_

Ia VIII» bem como as reações que lhes deram origem.

Para reduzir o grau de impurezas na amostra irradiada

utilizaram-se as curvas de função excitação da reação de pro- .
í 7}

dução de tãlio

1 Com a analise destas curvas fig.(6 a 10) escolheram-se

as condições mais eficazes de energia para o feixe de bombar-

deio. Estas em muitos casos estão em concordância com as de

Lebowitz<3) e Lagunas Solar(6).

Em conclusão, determinou-se que a melhor faixa de ener
- 201

gia para a produção do TI seria de 28 - 18 MeV.

Nesta faixa de energia observa-se ainda a formação do
m m P b e do 202mPb. 0 primeiro nuclídeo decai para o 204Pb.

No caso do mPb (tn/(J = 3,62h) ocorre o decaimento de 89% pa-
202 202

ra p Pb e apenas 11% para o TI com meia-vida de 12,2d.
~ 20 3

Ainda se tem a formação do Pb, mas esta impureza pode ser se_
parada quimicamente.

Apesar da energia de 28 MeV ser a mais indicada para

a máxima produção de Pb, precursor do TI, utilizou-se um

feixe de 24 MeV, pois ê a máxima energia dé protons do ciclo-

tron CV-28.

Uma vez determinado o processo indireto como o mais
~ 201

eficaz na produção de TI, determinou-se o rendimento da re-

ação de produção,

NatTl (p, 3n)201Pb _âl>201Tl (IV-H)

irradiando-se um alvo de tãlio metálico, com uma espessura de

545 mg/cm , que degrada a energia do feixe de 2k - 18 MeV. Cal_

culou-se esta espessura para o alvo pela equação (111-17), e os

valores do poder frenador do tãlio para prõtons utilizados fo-
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T A B E L A V I I I

Impurezas radionuclidicas resultantes da irradiação

\* de TI com prõtons de 24 MeV e suas' respectivas

~ (117)
reações de produção

Núclídeo e abun-

dância natural

203T1

29,5%

, • •

70,5%

Reação

p, 2n

P> n.

p, pn

p, 3n

p, 2n

P» p3n

Produto

202mpb

203pb

202T1

203pb

20, m p b

202Tl

tl/2

3,62h

52,lh

12,2d

52,lh

66,9m

12,2d
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•O 10'

1Ó1

( b )

10

FIG (6) FUNÇÕES EXClTApAO DAS REApÓES

(a) 2 0 5 TKp,2n) 2 O 4 m Pb • Cb> 2 O 5 T,

E MeV
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A

1 ' I ' 1 ' 1

I '• 1 • i • 1 • - 4
15 25 E MeV

- ^ natv- .203^(7)
FIG(7) FUNÇÃO EXCITACÃO DA REApÃO lt»(p,xn) Pb
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2*
I
b

1O 2O E(MeV)

FIG (8) (a) FUNpÁO EXCITApÃO DA REApÂOímst?T I (p,xn)2o2«W7>

(b) FUNPÁO EXCITApÃO DA REA£ÃO ^OâT| (p, n)2029Pbí7>
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X1O

20 30 4 0 E MeV

FIG CIO) FUNCOES EXClTApAO PARA A FORMARÃO

DIRETA DE 2°2TI E 2°V| VIA AS REA£OES Cp.pxn)

EM I . PARA O 201TI FOI MULTIPLICADO POR 10

PARA TORNAR-SE MAIS C L A R A ^
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ram os calculados pela equipe do KFA de Jülich . A determi-

nação do rendimento para alvo grosso da reação foi feita atra-

vés da construção da reta de decaimento do Pb.

Esta reta, foi levantada experimentalmente através de

irradiações de Ti, usando-se um detector Ge(Li) acoplado a

um analisador multicanal para a determinação das contagens da

amostra irradiada. Estas medidas foram feitas durante um pe-

ríodo de nove horas, seguindo-se o gama principal do
201Pb de 331 KeV (80,81).

A primeira etapa no calculo do rendimento da equação

IV-*, foi o levantamento da curva de eficiência-do detector

Ge (Li) para uma geometria bem definida, necessária para o cál-

culo da atividade da amostra irradiada. Esta curva de eficiên

cia versus energia foi construída para uma fonte de Eu padro

nizada. - '
*

A equação que relaciona a atividade da amostra e a

eficiência ê a seguinte:

onde: cps = área do pico do gama em 1 seg de contagem

dps =• atividade da amostra padrão em desintegrações por

segundo

a = percentagem do gama em estudo no esquema de desin-

tegração

Uma vez determinada experimentalmente a atividade do
201 -

Pb (t.., = 9,th), no final do bombardeio (EOB) através da re

ta de decaimento, e conhecendo-se a corrente utilizada (0,1 iiA)

para irradiação e o tempo de irradiação (5 min) obteve-se o

rendimento dado em: pCi/uAh.

A segunda etapa do trabalho constitui-se no preparo

do alvo a ser empregado na metodologia de produção de rotina

do TI, cuja a finalidade e a obtenção de um alvo que suporte
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altas correntes, fornecendo um rendimento aáximo.

Primeiramente utiliiaraa-se folhas de tálio aetálico

(0,7Sg), que devido ao seu baixo ponto de fusão (303,5°C), e

baixa condutividade téraica (0» 09 3 cal s~loC <a») exigiu aelhor

refrigeração dos porta alvos já existentes. A Modificação da

placa base, confeccionada coa ua orifício central, sobre o qual

é colocado o alvo de tãlio a ser irradiado. A vedação da água

de refrigeração fazia-se por ua anel concêntrico ao orifício.

Deste modo a placa de tãlio era diretaaente refrigerada . pela

água circulante nas costas dos porta alvos fig.(11). Neste ca-

so os alvos eras perpendiculares ã direção do feixe. Porém» es_

ta solução não apresentava una refrigeração eficiente e passou-

se a utilizar-se ua porta alvos inclinado, já existente no labo

ratõrio figura CL2) euja vantagem é a de se obter uaa aaior dis-

sipação do calor gerado no alvo. Neste caso, a amostra a ser

irradada ê colocada ea um ângulo de 10° ea relação ao feixe, fa

zendo portanto que este incida sobre uma área maior. Isto per-

mite que a massa do material alvo seja a mesma, mas com somente

1/5 da espessura utilizada em porta alvos perpendiculares ao

feixe, melhorando-se assim a refrigeração e permitindo o uso de

correntes maiores.

Com o intuito de melhorar-se ainda mais a dissipação

de calor no alvo, confeccionou-se um porta alves com a mesma

inclinação do anterior porém com a área útil de feixe quatro vê
2 ~

zes maior (* 12 cm >.

Porém» com esta redução na espessura (0,1 mm),o tãlio

por ser um material dúctil não suportou a pressão exercida pela

água de refrigeração fazendo-se necessário portanto, o uso de

um suporte rígido. Foram testados, para este fim, o alumínio

o nióbio, o aço inox, o cobre e o cobre níquelado.

Fez-se o niquelamento da placa de Cu por eletrodepo-

sição de Ni , de uma solução de NiSO, 0,35M saturada em

(NH4)_ SO^ e NH^OH concentrado (1:2), usou-se como anôdo a pia-
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I

F IG (11> PLACA BASE DO PORTA ALVOS P E R P E N D I -

CULAR AO FEIXE
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tina. Assim sendo, o alvo de tãlio (0,35g) para este tipo de

porta alvos (0,1 mm de espessura) foi fundido em uma cavidade de

Cu niquelada fig.(13a)que foi feita com o auxílio de uma matriz

fig.(13b). Entretanto o tãlio fundido em Cu niquelado tornava-

se quebradiço após irradiado, por isso passou-se a fazer a ele-

trodeposição de tãlio sobre folhas de cobre niquelado de 1,5 mm

de espessura.

i r f\ \

í . 0 tálio ê eletrodepositado de uma solução de

TICIO^ (160 g/i), que e preparada dissolvendo-se tãlio metálico

em HClOj,. Leva-se esta solução a ebulição e adiciona-se H2^2

gradativamente até a solução tornar-se límpida.

Como agentes de adição para se obter depósitos aderen

tes com cristais uniformes testou-se o fenol e o cresol e para

previnir a formação de oxido no anôde testou-se a gelatina e a

peptóna de caseina. Ainda variou-se: a temperatura na' faixa

de 22 a60 C,"a presença ou não da agitação, densidade de cor-

rente desde 3 à 15 mA/cm . Testou-se também vários catodos;

nióbio, alumínio, platina e cobre niquelado. Estes dois últi-

mos apresentara ótimos resultados, mas devido ao elevado custo

da platina optou-se pelo cobre'niquelado. Destes todos os nje-

lhores depósitos foram obtidos com o cresol numa concentração

de 10 g/l e a peptona de caseina também nesta concentração. Adi.

cionou-se ainda HCIO^ (60 g/l) livre,

Durante o depósito ç mantido um aquecimento de HO C,

uma agitação magnética e uma densidade de corrente de 10 mA/cm ,

Como anôdo utiliza-se a platina. A distância entre os dois
- (53)eletrodos e de 6,5 cm

0 alvo, uma vez irradiado é transportado remotamente

da caverna do cielotron ate a célula de recepção no laboratório

de química quente por meio de um carrinho fig.(14), onde ã des-

montado com o auxílio de manipuladores fig.(15.). Finalmente e

transferido para a célula de processamento químico, também remo

tamente,
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FIG (13) MATRIZ \a) E SUPORTE (b) PARA FUSAO OE
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1. CE LU LA DE PROCESSAMENTO

2. CÉLULA DE RECEPÇÃO

3.CICLOTRON CV-28

4. ELETROIMÃ

5. SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALVO

6.PAREDE DE BLINDAGEM

7.COLIMADOR

8.ALVO EXTERNO

8.CAVERNA DO ClCLOTRON

10.LABORATÓRIO DE QUÍMICA QUENTE

FíG<14) DIAGRAMA GERAL DO SISTEMA DE TRANSPOR-

TE DE ALVOS
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O processamento químico do tálio irradiado constitui-

se de duas etapas: primeiramente, se separou a atividade de

chumbo do tãlio inativo por co-precipitação com Fe(OH)_. A se
201 ~

gunda parte foi a separação do Ti do chumbo remanescente, por
troca aniônica. Este processamento químico foi calcado no

(7)trabalho de S.M. Qaim e colaboradores .

0 processo de separação química e apresentado em di-

agrama de blocos, na fig.(16). 0 tãlio irradiado foi dis-
4-3solvido em HHO, 6M, adicionou-se então 25 mg de Fe que co-pre

cipitou o chumbo com Fe(0H>3 pela adição de NI^OH concentrado.0

filtrado, contendo tãlio inativo, foi separado, e o precipitado

redissolvido em HMO» 6M, para garantir que todo o tãlio inativo

tenha sido separado foi reprecipitado com NH^OH concentrado.

0 precipitado foi então dissolvido em HC1 6M e pas-

sado numa coluna aniônica (DOWEX 1 X 8 de 100 - 200 mesh) com

,uma altura de 12 cm e diâmetro de 1 cm previamente condicionada

com HC1 6M, onde o Fe foi fortemente adsorvido, sendo eluído

o Pb com HC1 6M. Esta adsorção ocorre porque os complexos de

Fe + 3 ( 5 l°, MCFeCl^, M2(FeCl5>, M3<FeClg) e M4(FeCl?) são mais

estáveis que o PbClê nesta concentração. Isto pode ser obser-

vado dos gráficos, fig.(17a e b), do .coeficiente de distribu-

ição do Fe e Pb respectivamente em função da concentração de

HC1 numa resina fortemente básica . A eluiçao foi feita com

uma velocidade de 33 gotas/min.

Foram testadas várias colunas para a separação do
+ 3

Fe , variando-se a altura da mesma e o tipo de resina. Entre

as resinas testou-se a AMBERLITE IRA-410 em colunas de 7, 11 e

17 cm de altura, a DOWEX 1 X 8 (100 - 200 mesh) para colunas de

7 e 12 cm. Todas com um diâmetro de 1 cm.

A atividade de Pb eluída foi levada ã secura. Isto

foi feito logo após a eluiçao para diminuir a evaporação do

Ti que esta se formando.

Esta.atividade de chumbo foi deixada decair por 32h,
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que é o tempo de máximo crescimento da atividade de TI, cal-

culado através da equação CIII-13).

201 201 -

0 decaimento do Pb e crescimento de TI são ilu£

trados na fig. (18) cujas curvas foram obtidas utilizando-se as

equações 111-30 e 111-12. Pode-se também depreender o tempo de

máximo crescimento do TI.

201í . Depois do decaimento do Pb, adicionou-se cloreto

de hidrazina a quente em meio básico para reduzir o TI ã TI .

Ajustou-se então a concentração de HC1 para 1,5M com a fina lida

de de separar o Ti do Pb numa coluna aniônica (DOWEX 1 X 8 de

100 a 200 mesh) de 15 cm de altura com 1 cm de .diâmetro e uma

velocidade de 24 gotas/min.

Para esta eluição testou-se HC1 3M e 1,5M. Nesta fai_

xa de concentração o TI não è* adsorvido na resina aniônica

.pois forma um complexo instável, como pode ser visto na curva

de sua constante de distribuição versus a molaridcde do HC1

fig. (17c). Assim, o tãlio foi eluído primeiramente uma vez

que o complexo de PbCl. nesta faixa de concentração ê mais está_

vel. 0 201Tl eluído foi levado à secura e tomado em NaCl 0,9%

em um volume desejado. -̂

+ 3Da mesma forma, que para o Fe , testaram-se diversas

resinas, variando-se a altura das colunas para a separação do

Ti/Pb. As resinas testadas foram: AMBERLITE IRA-MÓI,AMBERLITE

IRA 120, AMBERLITE IRA-410, DOWEX 1 X 10 (200 - M00 mesh)

DOWEX 1 X 8 (50-100 e 100-200 mesh). Com estas ultimas testou-

se colunas de 12, 15 e 18 cm. A AMBERLITE IRA 401 corresponde

a uma resina de alta porosidade, as demais são de poronidade me

dia.

Como se trata de produção de rotina, o que significa

lidar com atividades» elevadas, desenvolveu-se uma célula de pro-

cessamento remoto, cujo esquema do interior encontra-se na fíg.

(19).

Faz-se a dissolução do alvo de tãlio irradiado com
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HN03 a quente no frasco n? (2). Neste mesmo frasco adiciona-se

Fe e então precipita-se com NH^OH sob agitação. Este precipi

tado é transferido por gravidade para o funil de placa porosa

(5), faz-se então a filtração à vácuo. Recolhe-se o filtrado

no frasco (6) e o precipitado que ê dissolvido nom HNOg é reco-

lhido no frasco (7), e transferido para o frasco (9). No fras-

co (9) repete-se a precipitação com agitação (8). Esse precipi

tado ê dissolvido com HCl e por meio de ar comprimido transferi,

do*'para a coluna aniônica (10), onde o Fe+ é retido e o Pb

eluído com HCl sendo recolhido no frasco (11), que é levado ã

secura. Apôs 32h o tãlio formado e reduzido com hidrazina e to

mado com HCl 1,5M e por meio de ar comprimido transferido para

a segunda coluna aniônica (10), onde o tãlio é* eluído e o chum-

bo fica retido. Este tálio é* então levado â secura e tomado

com NaCl 0,9%, que por meio de ar comprimido é passado pelo fil̂

tro "MILLIPORE" (14) e recolhido no frasco (15).

1 .Uma vez que o TI será ministrado intravenosamente

nos seres humanos, deve-se observar um rigoroso controle de qu£

lidade para se garantir seus graus de pureza.

Pureza Radionuclídica - É determinada por espectroscopia gama,

utilizando-se um detector Ge(Li) acoplado a um multicanal.

Pureza Radioquímica - É importante que o radiofármaco esteja na

forma química desejada, isto é, 'no estado de oxidação de in-

teresse ou na forma de uma molécula marcada. Esta é" determina-

da pela curva de eluição Ti/Pb.

Pureza Química - A determinação de outras espécies química ina-

tivas no produto final pode ser feita por espectrometria, de

absorção atômica ou por "SPOT TEST". Faz-se "SPOT TEST"(56)

+ 3 ••' (57)
para Fe com ferrocianeto de potássio, para Ni com dimetil

(58 )glioxima e para o cobrev com o benzoinoxima que seriam as
possíveis impurezas inativas provenientes do material alvo.

Esterilidade - A ausência de microorganismos no radiofármaco é

que determina a sua esterilidade, e este pode ser garantida pe-

lo uso de filtro MILLIPORE, e da autoclave no produto final e

uso de água de injeção no preparo das soluções usadas no procejs
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saaento químico. Os usuários farão testes cos animais ou bac-

teste.

Apirogenicidade - Um radiofãrmaco pode estar estéril e conter

piroginios (substâncias que pode» aumentar a temperatura do cor

po se injetadas). Este tipo de contaminação pode ser evitada

obtendo-se o produto final num voIvone mínimo. A presença de

pirogênios pode ser detectada pelo teste de LIHULUS. " Os usu-

ários poderão fazer testes com animais.

Para a produção de rotina faz-se a regeneração das

colunas aniônicas. A da coluna que foi separada o Fe í feita

com HC1 O,1M e um novo condicionamento em HCl 6M. Para a segun

da resina (que separa o tãlio de chumbo), continua-se a eluiçao

da atividade de chumbo (201Pb e 203Pb) com HCl 1,5M.
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C A P Í T U L O V

RESULTADOS E DISCUSSÃO

— 201

Na determinação do rendimento de produção de Pb, o

valor médio obtido para quatro irradiações e seu desvio padrão

foi 1,80 ± 0,06 mCi/tiAh no final do bombardeio. A fig. (20)

mostra um exemplo destas retas de decaimento levantadas experi-

mentalmente. Utilizando-se a equação 111-12 determinou-se o

máximo crescimento de TI como sendo 170 uCi/pAh, o que está
( Ti

compatível com o encontrado na literatura, 180 uCi/uAh , po-
- ' (5)

rem nao concorda com o trabalho de R.W. Hanna e- colaboradores

(0,1 mCi/yAh), possivelmente devido a dificuldade desses auto-

res em medir a corrente por se tratar de feixe interno.

A folha de tálio metálico irradiada no porta-alvos

perpendicular ao feixe, com refrigeração direta suportou uma

corrente máxima de 3 uA durante uma hora. 0 alvo inclinado de

tãlio fundido foi irradiado com correntes de até 10 uA durante

4h, mas perdeu-se cerca de 35% do material alvo durante a ir-

radiação, o que implica numa produção de 1 mCi por irradiação.

0 que já é um número razoável para uso-em medicina, pois a dose
201 •»

de TI aplicada em cada paciente e de cerca de 2 mCi. 0 ren-

dimento de produção pode ser aumentado utilizando-se o alvo el£

trodepositado, com uma área quatro vezes maior. Foram obtidos

depósitos de tãlio, aderentes, brilhantes e uniformes. A depo-

sição foi feita durante 135 min para depósitos de 110 mg/cm .Com

estas características es,?era-se que o alvo suporte correntes

maiores que as conseguidas até agora.
20 3

0 uso de TI Ísotopicamente enriquecido pode aumen-

tar este rendimento de produção por um fator três.

Ainda existe a possibilidade de se estudar mais a

fundo a produção de Ti pelo método direto via a reação
''OI

Hg(p, xn) TI que, também pelo uso de alvos Ísotopicamente en-

riquecido? pode aumentar a sua produção. Exintc no entanto di-
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FIG(20) RETA DE DECAIMENTO DO . Pb.
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ficuldades no preparo do alvo, uma vez que o mercúrio metálico

e líquido (ponto de ebulição = 356°C) e as ligas deste metal

são de difícil obtenção.

Dos suportes metálicos testados o cobre e o cobre ni-

quelado foram os que apresentaram melhores resultados quanto a

aderência e a uniformidade. Optou-se pelo cobre niquelado para

diminuir a interferência do cobre no processamento químico. 0

filme de níquel eletrodepositado no cobre tinha uma espessura

de 0,5 mg/cm que foi obtida em meia hora de deposição com uma

corrente de 6 mA/cm .

A melhor resina tanto para a separação do Fe como

para a separação do Ti/Pb foi a DOWEX 1 X 8. (100-200 mesh), sen
+ 3do que para o Fe a altura era 12 cm enquanto que para o Ti/Pb

foi de 15 cm. 0 melhor eluente nesta última etapa, foi o HC1

1,5M. 0 tálio foi eluído em 40 ml. A curva de eluição da sepa

ração TI de Pb é mostrada na fig. (21).

0 TI foi obtido com alta pureza radionuclidica,
202que foi confirmada por espectrometria gama fig. (22). 0 TI

(t,,2
 = 12d), que seria uma possível contaminação para o TI

não foi detectado. A pureza radioquímica, foi determinada pela
curva de eluição Ti/Pb, Í3to ê; se o tálio estivesse no estado
de oxidação + 3 ele seria eluído junto com o chumbo. Não se

201

detectou a presença de Fe, Ni e Cu no produto final ( TI) pe-

los respectivos 'SPOT TESTS',' o que determina a sua pureza quí-

mica.
0 rendimento de separação química fci de 9 3% fora da

célula com controle remoto, com baixas atividades. Espera-se
que esse rendimento seja reproduzido quando se trabalhar com a^
tas atividades na célula de processamento remoto.

Este processamento químico apesar de calcado no traba
(7) • ~

lho de S.M. Qaim e colaboradores, sofreu algumaa modifica-
ções j

1-) Uma manor sofisticação na refrigeração do porta-alvos ,
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que neste trabalho foi feita apenas com ãgua e no traba
(7) -

lho de S.M. Qaim e colaboradores foi feita com água

e gãs hélio. Embora não se tenha conseguido determinar

a corrente maxima suportada pelo alvo no porta-alvos

inclinado maior, por problemas no ciclotron, espera-se

atingir correntes superiores as conseguidas por esses

autores , uma vez que já se conseguiram feixes de

10 uA durante 4h, embora com perdas do alvo, numa área

quatro vezes menor em alvo fundido enquanto que agora o

alvo e eletrodepositado e não cai em flocos.

2-) 0 número de precipitações para a separação do tãlio ina

tivo foi reduzido para dois, uma vez que no terceiro

filtrado não se detectou a presença de TI, que é

uma impureza formada na irradiação e usada como traça-

dor nesta etapa. Com isto se reduz o tempo de proces-

samento desta etapa, melhorando-se assim o rendimento

final do 201Tl.

3-) Uma vez que não se possuía maiores informações quanto

as dimensões da coluna e a velocidade de eluição que,

são dois fatores importantes na troca iônica, não se

atingiu uma boa separação do tálio e chumbo quando se

utilizou a resina DOWEX 1 X 10 (200 - 400 mesh) e o

eluente HC1 (3M) utilizados pelos autores * . Mudou-se

então para a resina DOWEX 1 X 8 (100 - 200 mesh) e o

eluente para HC1 1,5M atingindo-se assim uma boa sepa-

ração ,
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C A P I T U L O VI

C O N C L U S Õ E S

O TI produzido possui alta pureza química, radio-

química e radionuclídica. Obteve-se um rendimento de alvo gros

so igual a 170 uCi/yAn de TI para o tempo de máximo crês ei-

mérito (32h do final do bombardeio). A produção no momento está

limitada a 4 mCi por irradiação, mas espera-se aumentar este nu

mero para 20 mCi por irradiação utilizando-se outros alvos. É

possível processar tal atividade sem riscos porque foi desenvol^

vida uma célula de processamento controlada remotamente.

A dificuldade deste trabalho foi o desenvolvimento de

um alvo que resistisse a alta potência, devido ao baixo ponto de

fusão e a baixa condutividade térmica do tálio (303°C e

0,093 cal s °b cm respectivamente). 0 problema foi parcia_l

mente resolvido desenvolvendo-se a eletrodeposição do tálio e

utilizando-se o porta alvos inclinado, onde a refrigeração é"

muito melhor a determinação da corrente máxima suportada por es

te alvo, que foi interrompida devido a problemas no ciclotron

CV-28.

Como extensão deste trabalho sugere-se a realização

dos testes biológicos em animais ou bactestes feitos pelos usu-

ários , bem como a determinação da máxima corrente suportada pe-

lo alvo eletrodepositado.
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A P Ê N D I C E I

E L E T R O D E P O S I Ç Ã O

Eletrodeposição, deposição de metais por eletroli-

se , é o fenômeno provocado pela decomposição de uma solução

eletrolítica em seus componentes através da passagem de uma

corrente elétrica.

A possibilidade de se eletrodepositar completamente

um dado metal depende, geralmente, do pH da solução. Os metais

situados abaixo do hidrogênio na série eletromotriz podem ser

depositados de soluções ácidas sem a interferência do íon hidro

gênio. 0 mesmo não ocorre com os metais situados acima do hi-

drogênio, devido a evolução preferencial ou simultânea do hidro

gênio; então ê preciso efetuar a eletrodeposição em solução fra

camente ácida, neutra ou alcalina, que é o caso do níquel e

cãdmio.

Os depósitos metálicos devem ser de preferência forte_

mente aderentes, densos, lisos e brilhantes. Os depósitos com

semelhantes características são finamente granulados e podem

ser lavados, dessecados e pesados sem perdas mecânicas ou re-

ação com ar. Ao contrário, os depósitos esponjosos, pulverulen

tos ou floculosos geralmente deixam a desejar por serem apenas

frouxamente aderentes e, além disso, menos puros.

As condições favoráveis para a obtenção de um depósi-

to metálico com boas características variam de um metal para ou

tro. Os principais fatores que influem na determinação das

características físicas dos depósitos metálicos são a simultâ-

nea evolução de um gás, a densidade de corrente, agitação, tem-

peratura e a presença de agentes complexantes.

Em geral a simultânea evolução de um gás é prejudi-

cial a formação de um bom depósito, que não apresenta caracte-

rísticas esponjosas e irregularen. Nas reações catódicas o in-
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terfcrente usual e o hidrogênio» sempre deve-se tonar cuidado
para previnir sua formação e isto e obtido pelo controle do po-
tencial catódico ou pela adição de despolarizantes. Por ex: o
ion nitrato funciona* COBO despolarizador pois a sua redução ao
ion amônio ocorre nais facilmente do que a evolução do hidro-
gênio:

MOj • 10H* • 8 e" + NHj + 3 H20

í .

A densidade de corrente e o fator que vai determinar
o tamanho dos cristais do deposito. Os depósitos nais satisfa-
tórios* isto e» con fina granulação são obtidos con densidades
de correntes moderadamente altas. Densidade'de correntes muito
ditas resultam na formação de depósitos irregulares de fraca
consistência física, que se desenvolvem como estruturas arbore-
centes a partir de algumaB manchas sobre o catodo. Além disto
densidades de correntes muito altas levam a um aumento de pola-
rização e simultânea formação de gases. Comumente uma densida-
de de corrente entre 0,01 e 0,1 A/cm e razoável para um traba-
lho eletro-analítico.

A polarização pode ser reduzida através de uma agi-
tação, possibilitando o uso de densidades de correntes mais
elevadas sem efeitos prejudiciais. Abreviando assim o tempo
de deposição. A agitação pode ser por meio de um anôdo rotató-
rio pu com um agitador independente.

A temperatura é um fator importante na determinação
da natureza de um deposito metálico, embora o seu efeito nem
sempre possa ser previsto. 0 aquecimento da solução aumenta a
difusão doB íons, reduz a viscosidade do solvente, produz cor-
rentes de convecção e, consequentemente, diminui a polarização.
Por outro lado, entretanto, a elevação da temperatura diminui
a sobrevoltagem do hidrogênio e a estabilidade de muitos comple
xos. Nestas circunstancias, um aumento na formação do hidrogê-
nio pode ter lugar. A melhor temperatura para a deposição de
um dado metal deve ser fixada experimentalmente.
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Freqüentemente, a natureza química do íon na solução
te» uma influência marcante com relação a forma física do depó-
sito metálico. Isto e» foi determinado empiricamente que al-
guns metais formam depósitos mais aderentes e lisos quando seus
íons se encontram na solução com complexos. São principalmente
usados como agentes complexantes, cianetos alcalinos e amônia.
Assim um depósito satisfatório de níquel se obtém de um* ao-
lução de Ni cdaplexadojpomo Ni (NH3>6 . . '


