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DESENVOLVIMENTO DE UM GERADOR DE 
115

Cd/
115m

In PARA APLICAÇÕES 

INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS  

Fernanda Cristina Fonseca Camargo 

RESUMO 

Os isótopos de índio, 
111

In, 
113

In and 
115

In são amplamente utilizados como 

radiotraçadores na indústria e no meio ambiente. Geradores de 
113m

In são produzidos e 

podem ser encontrados no mercado internacional. No entanto, eles são fabricados por 

poucas empresas em todo o mundo, são avaliados a preços bastante elevados e nem 

sempre estão disponíveis para venda. É de grande interesse construir o equipamento no 

país em que vai ser utilizado, desde que o radionuclídeo pai possa ser produzido. No 

Brasil, a situação ideal seria produzir um gerador 
115

Cd/
115m

In, cujo alvo precursor seria 

o 
114

Cd.  

Inicialmente, testes preliminares utilizando CdO não enriquecido e inativo foram 

realizados. A separação dos nuclídeos pai e filho foi feita através da interação das 

espécies químicas Cd(II) e In(III) com as resinas de troca iônica Ag11A8, Chelex100 e 

Dowex 1x8. As soluções 0,1 M, 1 M e 2 M de HCl e 2M HCl + 0,1 M NH4Cl foram 

testadas como eluentes. A quantidade de Cd(II) e In(III) nas soluções eluídas foram 

determinadas por ICP-AES. As condições de irradiação do alvo 
114

CdO foram definidas 

de acordo com o fluxo de nêutrons do reator TRIGA MARK-I IPR-R do CDTN e as 

propriedades nucleares do alvo. 

Posteriormente aos testes preliminares, experimentos com o par 
115

Cd/
115m

In foram 

desenvolvidos. Análises por espectrometria gama foram realizadas para determinar a 

presença dos nuclídeos 
115

Cd e 
115m

 In nas frações eluídas. Os testes utilizando a resina 

AG 11A8 e solução eluente de HCl 1 M resultaram em 100% de adsorção do Cd(II) e 

aproximadamente 50% de eluição do In(III), correspondendo às melhores condições de 

eluição. Ao serem expostas à radiação as resinas podem sofrer danos, como a 

diminuição da capacidade de troca iônica e alteração no volume dos grãos poliméricos. 

Dessa forma, colunas empacotadas com a resina escolhida foram expostas a doses de 

radiação entre 15 e 200 Gy e foram eluídas com o eluente mais eficaz. Os resultados 

mostraram que a radiação não alterou a capacidade de adsorção de Cd(II) pelas resinas, 

além disso não houveram alterações significativas na quantidade de In(III) eluído. Um 

gerador de 
113

Sn/
113m

In doado ao CDTN pela IAEA (International Atomic Energy 

Agency) foi desmontado para ser utlizado como um gerador 
115

Cd/
115m

In. Verificou-se 



 

 

 

que a montagem pode ser reutilizada para construir um gerador 
115

Cd/
115m

In com as 

concepções desenvolvidas neste estudo, evitando a etapa de projetar e construir o kit 

gerador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Development of 
115

Cd/
115m

In generator for industrial and environmental applications 

Fernanda Cristina Fonseca Camargo 

ABSTRACT 

Indium isotopes, 
111

In, 
113

In and 
115

In are widely used as radiotracers in industrial and 

environmental applications. 
113m

In generators can be found in the international market. 

However they are manufactured by only a few companies worldwide, are rated at rather 

high prices and not always are available for sale (they are frequently manufactured only 

upon request). Hence it is of interest to produce the equipment in the country in which it 

will be used, especially if the parent nuclide can be also produced there. In Brazil, the 

ideal situation would be to produce a 
115

Cd/
115m

In generator, whose target precursor is 

the 
114

Cd. Preliminary tests using non-enriched and inactive CdO were developed. The 

parent and daugther nuclides were separated flowing the eluate containing the chemical 

species Cd (II) and In (III) through ion exchange resins, Ag11A8, Chelex100 and 

Dowex 1x8. 0.1M, 1M and 2M HCl and 2M HCl + 0.1 M NH4Cl solutions were tested 

as the eluant. The amount of Cd (II) and In (III) eluted were determined by ICP-AES. 

The irradiation conditions of the target 
114

CdO were defined according to the neutron 

flux provided TRIGA MARK-I-R IPR reactor and the nuclear properties the of target. 

After to preliminary tests with the 
115

Cd/
115m

In pair, column experiments were 

developed. Analyses were accomplished by gamma spectrometry to determine the 

presence of the 
115

Cd and 
115m

In nuclides in the fractions eluted. Tests using the resin 

AG 11A8 and HCl 1 M eluent solution resulted in 100% adsorption of the Cd (II) and 

nearly 50% elution of In (III), corresponding to the best conditions for elution. Exposure 

to radiation can damage the resins, as the decrease in ion exchange capacity and change 

in volume of the polymer grains. Thus, columns packed with the chosen resin were 

exposed to radiation doses from 15 to 200 Gy, and eluted with the most effective eluent. 

The results showed that radiation does not change the adsorption capacity of Cd (II) by 

the resins and, in addition, there were no significant changes in the amount of eluted In 

(III). An exhausted 
113

Sn/
113m

In generator provided to CDTN by IAEA was 

disassembled to be converted to 
15

Cd/
115m

In generator. It was found that the assembly 

can be reused to build a 
115

Cd/
115m

In generator with the concepts developed in this 

study.
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1. INTRODUÇÃO 

Um radioisótopo ou isótopo radioativo é um nuclídeo com um núcleo instável 

que emite energia para atingir um estado de menor energia. Esse processo é denominado 

radioatividade, decaimento radioativo ou desintegração e é acompanhado pela emissão 

de partículas ou radiações eletromagnéticas (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY, 2003). 

O uso de radioisótopos encontra aplicações em diversas áreas, como medicina, 

indústria, agricultura, meio-ambiente e pesquisa científica. A produção de radioisótopos 

para atender diferentes setores da economia constitui uma importante atividade em 

curso em muitos programas nucleares nacionais (INTERNATIONAL ATOMIC 

ENERGY AGENCY, 2003). Os radionuclídeos artificiais são produzidos 

principalmente por reatores nucleares e aceleradores de partículas por meio da 

exposição de determinados materiais (alvos) a um adequado fluxo de nêutrons ou 

partículas carregadas. 

Um dispositivo que pode vir a ser interessante em várias circunstâncias é 

proporcionada pelos geradores. Os geradores de radioisótopos produzem radionuclídeos 

de curta duração, que são empregados principalmente e em ordem de prioridade em 

radiodiagnósticos médicos e na indústria como radiotraçadores. Na indústria, os 

radioisótopos têm aplicações na investigação de diversos processos, como leitos 

fluidizados, cristalizadores de açúcar, fornos de cimento rotativo, células de flotação, 

moinhos, incineradores, unidades de tratamento de águas residuais e comunicação em 

aquíferos e reservatórios de petróleo (BJOERNSTAD, 2006). 

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica- AIEA (1971), um 

gerador de radioisótopo é um sistema composto de dois radionuclídeos, um dos quais 

tem uma meia-vida longa que gera outro com meia-vida mais curta, sendo que os dois 

constituem um par em equilíbrio radioativo. O nuclídeo filho produzido por um gerador 

emitirá radiação por meio de um dos modos de decaimento radioativo: β
−
, β

+
, captura 

eletrônica (CE), emissão de uma partícula α ou por uma combinação de modos de 

decaimento, praticamente todos eles gerando emissões de radiação . Assim, as 

aplicações dos geradores dependem dos modos de decaimento, do tipo de radiação 
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emitida e da meia-vida dos radionuclídeos (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY, 2010a). 

Existem várias relações genéticas nucleares que podem formar a base para o 

desenvolvimento de um gerador de radionuclídeos para aplicações industriais. Contudo, 

para que um gerador seja apropriado para usos na indústria, é necessário que satisfaça 

alguns requisitos:  

1. ser de simples manuseio e possuir uma operação confiável; 

2. gere um radionuclídeo filho com meia-vida e energia adequadas para a 

aplicação; 

3. assegure que o isótopo obtido seja puro radioquimicamente ou tenha um grau 

de pureza adequado para a aplicação a que se destina; 

4. incorpore a proteção radiológica necessária de modo que seja seguro para o 

trabalhador; 

5. no caso dos geradores utilizados para fins médicos, sejam tomadas precauções 

especiais para assegurar que as soluções eluídas sejam estéreis 

(BJOERNSTAD, 2006). 

Estes dispositivos são importantes pois possibilitam o uso de radiotraçadores 

em países que não possuem meios de produzir os radioisótopos necessários. Seja devido 

à falta de reatores nucleares e aceleradores de partículas, seja devido à falta de reatores 

nucleares com o fluxo de nêutrons requerido para a produção do radionuclídeo pai com 

as concentrações de atividade exigidas para a aplicação desejada (INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001; LIESER, 1997 ). 

Mesmo em países com esta capacidade, contudo, o gerador pode ser altamente 

interessante quando se tem que aplicar o traçador em regiões distantes dos centros de 

produção ou no caso de se precisar de várias aplicações espaçadas por períodos da 

mesma ordem de grandeza da meia vida do radiotraçador. É esta justamente uma 

situação de frequente ocorrência em nosso país e que motivou o presente estudo. 

Atualmente existem poucos geradores úteis para experimentos com traçadores 

em locais afastados da fonte de produção. Tem-se como exemplos os pares 
62

Zn/
62

Cu, 

68
Ge/

68
Ga, 

82
Sr/

82
Rb, 

99
Mo/

99m
Tc, 

113
Sn/

113m
In e 

137
Cs/

137m
Ba. Os radionuclídeos 

62
Cu, 

68
Ga, 

82
Rb são emissores de pósitrons empregados em tomografia de emissão de 

pósitrons (PET), uma técnica capaz de fornecer imagens do estado funcional dos órgãos. 

Os radioisótopos 
99m

Tc, 
113m

In e 
137m

Ba são emissores gama, úteis tanto na medicina 
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nuclear quanto na indústria. (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

2001; LIESER, 1997 ). 

O gerador 
99

Mo/
99m

Tc que é amplamente utilizado na medicina nuclear está 

disponível no mercado. Contudo, seu uso está limitado a aplicações principalmente na 

medicina devido à curta meia-vida e à baixa energia da radiação gama emitida pelo 

nuclídeo produzido. Em relação aos geradores 
113

Sn/
113m

In, o nuclídeo 
113m

In é 

complexado com EDTA para ser usado na indústria como radiotraçador. Apesar de ser 

um sistema de vida útil mais longa e gerar um radionuclídeo mais energético, estes 

geradores são fabricados por poucas empresas, sob encomenda, e são três vezes mais 

caros quando comparadas ao gerador 
99

Mo/
99m

Tc. O gerador 
137

Cs/
137m

Ba possui 

aplicabilidade por vários anos, mas produz um radioisótopo de vida muito curta. Não 

está disponível no mercado, apenas algumas empresas privadas detêm o conhecimento 

de produção e geralmente o produzem para uso próprio (BJOERNSTAD, 2006). 

Outros pares de nuclídeos pai e filho têm sido avaliados como possíveis 

sistemas geradores de radionuclídeos para indústria pela AIEA. Um progresso 

significativo tem sido feito, a fim de aplicar a tecnologia dos radiotraçadores em 

serviços de rotina nos processos industriais. 

Nas aplicações ambientais de curta duração, principalmente para pesquisas em 

hidrologia, os geradores também podem ser bastante vantajosos, precisamente porque 

os testes são comumente realizados em locais remotos e requerem várias injeções do 

traçador.  

Este trabalho de mestrado está inserido no projeto da AIEA intitulado “In-

house development of a radionuclide generator meeting conditions and needs of 

development regions”. Tal projeto faz parte do programa “Evaluation and validation of 

radioisotopes generators-based radiotracer for industrial applications” e tem por 

finalidade fabricar um gerador de radioíndio. 
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1.1 Justificativa e Relevância 

O gerador baseado no par 
99

Mo/
99m

Tc, que é o mais usado em todo o mundo, tem 

atualmente seu suprimento ameaçado pela paralisação dos poucos e velhos reatores que o 

produzem. 

Uma alternativa importante é constituída pelo par 
113

Sn/
113m

In. Geradores de 
113m

In 

estão disponíveis no mercado internacional, mas são fabricados por umas poucas empresas a 

preços muito elevados e requerem reposições relativamente frequentes. O ideal seria produzí-

los no Brasil, mas o nuclídeo pai, 
113

Sn, é gerado em um reator nuclear a partir do 
112

Sn 

(precursor) cuja abundância isotópica é de apenas 1%, dificultando assim sua produção em 

concentrações de atividade elevadas nos reatores brasileiros. Estes não dispõem de um fluxo 

de nêutrons suficiente para produzir atividades significativas de 
113

Sn. 

O par de isótopos 
115

Cd/
115m

In é outra opção, pois pode ser produzido por irradiação 

do isótopo mais abundante do cádmio em um reator de pesquisa de relativamente baixo fluxo 

com um alvo de cádmio isotopicamente enriquecido. Este isótopo é encontrável sem 

problemas no comércio internacional a preços muito inferiores aos do 
113

Sn e poderá ser 

irradiado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e futuramente no Reator Multipropósito Brasileiro. 

Um gerador como o proposto poderá também permitir o trabalho com radiotraçadores em 

locais distantes de onde o radionuclídeo pai é produzido. 

O presente trabalho propõe construir uma alternativa para a produção de 

radioisótopos no Brasil: um gerador 
115

Cd/
115m

In. O trabalho consistirá na definição dos 

componentes, na realização dos testes e na otimização do desempenho de um gerador 

115
Cd/

115m
In, finalizando com a construção do próprio gerador. 
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1.2 Objetivo 

1.2.1. Objetivo geral 

Estudar as condições de obtenção, decaimento e separação de nuclídeos pai e filho 

para construir um gerador de radioisótopo de índio, baseado em um gerador de 
113

Sn/
113m

In já 

produzido por umas poucas empresas no mundo, visando a aplicações industriais e em 

processos ambientais de curta duração, como um estágio inicial para posteriores aplicações 

em medicina. 

1.2.2. Objetivos específicos 

i. desenvolver experimentos preliminares com óxido de cádmio inativo, afim de 

determinar:  

- o material adsorvedor adequado para reter o radionuclídeo pai, e 

- as melhores condições para a eluição do radionuclídeo filho; 

ii. decidir sobre as condições em que os precursores serão irradiados no reator; 

iii. realizar experimentos com o cádmio enriquecido e irradiado; 

iv. medir o efeito da radiação gama sobre a retenção dos nuclídeos sob diversas doses; 

v. determinar a presença dos nuclídeos pai e filho nas frações eluídas; 

vi. projetar, otimizar e construir um kit portátil para o sistema gerador. 
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2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

2.1 Traçadores 

O interesse em monitorar e determinar a velocidade, a direção e o sentido dos 

fluxos das águas, em estudos hidrológicos, ocasionou o surgimento dos traçadores. O 

primeiro relato do uso desses agentes, data do ano de 20 d.C, quando o tetrarca Herodes 

Antipas utilizou cascas moídas para estudar a fonte de recarga do rio Jordão (SILVA, 

2010). Atualmente, o uso dos traçadores tem aplicabilidade em diversas áreas, como 

medicina, indústria, agricultura e pesquisa científica (INTERNATIONAL ATOMIC 

ENERGY AGENCY, 2003). 

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (2008), traçadores 

ou marcadores podem ser definidos como quaisquer substâncias, atômicas ou 

moleculares, cujas propriedades, sejam biológicas, químicas ou físicas, possibilitem a 

identificação, a observação e o estudo do comportamento de processos ambientais, 

biológicos e industriais, como dispersão ou concentração, fluxo, cinética, dinâmica, 

reações químicas, interações fisiológicas, dentre outros. 

Segundo SILVA e colaboradores (2009), os traçadores devem ser estáveis, 

devem possuir densidade próxima ao material ou sistema marcado e não devem causar 

perturbações no processo durante a injeção, detecção e análise. Devem ser detectáveis 

em pequenas quantidades e não devem interagir com o meio a ser estudado, para não 

falsear os dados obtidos e não deixar resíduos. 

Os traçadores podem ser classificados de acordo com a sua origem: chamados 

então de naturais ou artificiais e também internos ou externos ou de acordo com suas 

propriedades intrínsecas, classificados como passivos ou ativos. Estes traçadores serão 

descritos a seguir. 

Traçadores naturais são aqueles que existem na natureza. Podemos citar como 

exemplos: “flora e fauna (acompanhamento qualitativo e quantitativo de espécies 

vegetais e animais), isótopos ambientais, temperatura e condutância específica” 

(SILVA e colaboradores, 2009). Traçadores artificiais são aqueles produzidos 

artificialmente sendo introduzidos nos sistemas a serem estudados (INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008). 



7 

 

Os traçadores conhecidos como internos são os elementos estáveis ou 

radioativos que existem naturalmente no sistema a ser estudado e podem ser 

diferenciados dos demais elementos presentes de uma maneira precisa. Por serem 

normalmente de difícil quantificação existem poucos exemplos aplicáveis. Os isótopos 

222
Rn e o 

220
Rn são alguns dos principais exemplos de traçadores internos. Silva e 

colaboradores (2009), no seu artigo de revisão “Traçadores: o uso de agentes químicos 

para estudos hidrológicos, ambientais, petroquímicos e biológicos”, citaram as várias 

aplicabilidades desses nuclídeos. Dentre elas destacam-se o uso do radônio como 

traçador de contaminações por vazamentos de produtos orgânicos (NORM’s e 

TENORM’s) e na definição de zonas de recarga de um aquífero.  

No caso dos traçadores externos, o traçador é introduzido no sistema a ser 

estudado. Estes, possuem ampla aplicabilidade e são classificados como químicos, 

fluorescentes, biológicos, radioativos e ativáveis.  

Traçadores passivos são aqueles que marcam a fase (gás, líquido, sólido) ou a 

fração da fase em que são injetados, não são alterados por processos físicos ou químicos 

a não ser aqueles que porventura se pretende estudar, e possuem o mesmo 

comportamento do componente traçado. O traçador não deve perturbar o sistema, nem 

os componentes do sistema o devem pertubar (BJOERNSTAD, 2006). Traçadores 

ativos são aqueles traçadores que se tornam parte ativa no processo de maneira 

qualitativamente previsível, geralmente sendo usados para medir uma propriedade do 

sistema em que são introduzidos.  

2.1.1. Traçadores Químicos 

Os traçadores químicos correspondem aos compostos não radioativos, como 

moléculas orgânicas e haletos que podem ser medidos por técnicas analíticas como 

cromatografia gasosa, HPLC, espectrometria de massas e ressonância magnética 

nuclear. Essa categoria de traçadores é aplicável em diversas áreas, porém menos 

frequentemente na indústria. Como exemplo podemos citar: os complexos de gadolíneo, 

sulfato de bário e compostos iodados, usados como agentes de contraste; o hexafluoreto 

de enxofre, marcador químico utilizado em estudos de poluição do ar; e os sais de sódio 

(dicromato de sódio - Na2Cr2O7, iodeto de sódio - NaI, cloreto de sódio - NaCl, nitrito 

de sódio - NaNO2), de potássio (cloreto de potássio - KCl) e manganês (sulfato de 

mangânes - MnSO4), empregados em estudos ambientais e hidrológicos. É importante 
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ressaltar que o emprego desses compostos seria um incoveniente devido aos altos 

limites de detecção. Contudo, nem sempre é este o caso, pois são compostos de baixo 

custo (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008). 

2.1.2. Traçadores Fluorescentes 

O fenômeno de fluorescência, exibido pelos traçadores fluorescentes, ocorre 

quando uma molécula exposta à radiação eletromagnética absorve fótons, fazendo com 

que elétrons no estado fundamental sejam excitados sofrendo transições eletrônicas para 

níveis mais energéticos. Quando o elétron mais excitado retorna ao estado fundamental 

emite a energia absorvida na forma de radiação. Os corantes são exemplos de traçadores 

fluorescentes, utilizados desde o século XIX (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). A 

Figura 1 apresenta as estruturas químicas dos corantes fluorescentes mais usuais. 

 
FIGURA 1 - Estrutura química dos corantes fluorescentes mais usuais 

 

Fonte: SILVA e colaboradores, 2010 
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Uma das vantagens dos traçadores fluorescentes relaciona-se ao fato da  

fluorescência ser um método altamente sensível, com limites de detecção na faixa de 

partes por bilhão e possuir uma ampla faixa de concentração linear. As medidas de 

fluorescência podem apresentar sensibilidade ainda mais baixa quando a técnica é 

combinada a outras, como a cromatografia líquida e a eletroforese capilar. Outra 

vantagem importante é que os instrumentos utilizados para as análises podem ser 

robustos (adequados para medições em campo) e têm custo relativamente baixo. Uma 

dificuldade que pode surgir nas análises, relaciona-se aos efeitos relativos à 

interferência das matrizes das amostras (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

2.1.3. Traçadores Biológicos 

Organismos vivos ou mortos, como vírus, bactérias, esporos, com tamanho 

entre dez a centenas de nanômetros são utilizados como traçadores biológicos. Para 

serem traçadores estes microrganismos não podem ser patogênicos ou tóxicos, devem 

ser estáveis nas condições do teste, não devem interagir com o meio e nem serem 

absorvidos por ele e por fim não devem estar naturalmente presentes no sistema em 

estudo (ROSSI et al., 1998).  

As bactérias são comumente utilizadas em estudos hidrológicos, algumas delas 

como Microbacterium Pseudomonas e Staphylococcus são utilizadas para estudar 

características físico-químicas, transporte e mobilidade de bactérias em reservatórios de 

água. O uso de leveduras e de protozoários é limitado devido ao tamanho dos mesmos, 

enquanto os vírus apresentam o inconveniente de que alguns são patogênicos aos seres 

humanos. Os esporos, micro-organismos não patogênicos, têm sido utilizados para 

seguir o destino de patógenos humanos e em estudos de aqüíferos (SILVA, 2009). 

2.1.4. Traçadores Radioativos 

Os traçadores radioativos correspondem aos nuclídeos instáveis, logo 

radioativos, denominados radioisótopos ou radionuclídeos. Estes átomos radioativos 

podem estar presentes em moléculas, complexos, sais ou mesmo na sua forma 

elementar simples. 

Traçadores radioativos têm sido utilizados desde 1950 para monitorar o 

transporte de massa em diversos sistemas industriais e investigar processos produtivos 
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afim de otimizar e/ou diagnosticar problemas operacionais. Essa tecnologia provou ser 

importante principalmente para indústria de óleo, gás e petroquímica. 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008). 

Os isótopos radioativos são empregados como traçadores, pois além de 

possuírem as mesmas propriedades químicas do isótopo estável, a medição da 

radioatividade mostrou-se ser mais fácil, mais sensível e mais precisa que outras 

determinações por métodos químicos ou físico-químicos. A sensibilidade dos métodos 

radioquímicos depende da atividade específica da espécie utilizada. Muitas vezes a 

massa necessária do radioisótopo pode ser da ordem de 10
-15

 g para que a atividade 

possa ser medida com precisão. Durante a aplicação de traçadores radioativos, alguns 

outros fatores devem ser considerados: i) a radiação emitida pelo traçador deve ser 

específica e facilmente detectável; ii) é desejável que o radionuclídeo tenha uma meia-

vida condizente com o tempo do processo a ser estudado. Radioisótopos com meia-vida 

biológica da ordem de vários dias não podem ser utilizados na área de medicina nuclear, 

por exemplo, visto que, causariam graves danos ao organismo humano 

(CROUTHAMEL, 1970). 

Na medicina, a aplicabilidade dos traçadores radioativos é ampla e de extrema 

importância. Os traçadores 
99m

Tc, 
111

In, 
123

I, 
153

Sm,
11

C, 
13

N, 
15

O e 
18

F devido a suas 

propriedades nucleares e auxiliados por dispositivos externos de imagens, como 

imagem por tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e 

tomografia por emissão de pósitrons (PET), fornecem imagens de locais específicos no 

organismo humano. Assim é possível diagnosticar doenças, como Parkinson, 

Alzheimer, isquemias, gliomas e esquizofrenia e também monitorar os radioisótopos no 

organismo, possibilitando o melhoramento dos mesmos e a produção de novos. 

Pode-se destacar também o uso de água tritiada, contendo o radioisótopo trítio 

(
3
H) no estudo de reservatórios de petróleo e de águas subterrâneas, no qual também são 

utilizados isótopos do oxigênio, hidrogênio e enxofre, (
18

O, 
2
H, 

34
S) (SILVA e 

colaboradores, 2009). 

A Tabela 1 mostra os principais radiotraçadores aplicados na indústria. A 

maioria dos radionuclídeos utilizados emite radiação gama. Emissores gama são 

preferidos por três motivos: um deles é a baixa atenuação de raios gama na matéria. Isto 

permite uma maior flexibilidade nas medidas quando o traçador marca uma fase que se 

encontra em recipientes que podem absorver completamente as radiações alfa e beta. O 

outro motivo é a possibilidade de discriminação de energia. Isto permite reduzir o 
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background nas medições realizadas em baixas atividades e discriminar as outras fontes 

radioativas indesejáveis nas amostras, possibilitando assim o uso de mais de um 

traçador por vez. O último motivo, certamente o mais importante, a duração do trabalho 

experimental é menor, portanto, os custos de todo o trabalho também são reduzidos. 

(CROUTHAMEL, 1970). Os traçadores radioativos utilizados na indústria são aqueles 

classificados como passivos. Estes radionuclídeos devem possuir: estabilidade física 

(não evaporar, não ser fragmentado mecanicamente); estabilidade química (não ser 

adsorvido, precipitar ou reagir); estabilidade biológica (não ser afetado pela atividade 

microbiana no sistema traçado); estabilidade térmica; e não sofrer modificações devido 

às condições do processo como alta pressão, fluxo intenso e altas temperaturas. 

 

TABELA 1 - Radiotraçadores comumente aplicados na indústria 

(continua) 

Isótopo Meia-Vida 
Tipo de radiação 

e energia (MeV) 
Forma química Fase traçada 

3
H 12,6 a 

Beta                         

0,018 (100%) 
água tritiada aquosa 

24
Na 15 h 

Gama                        

1,37 (100%)              

2,75 (100%) 

carbonato de sódio aquosa 

41
Ar 110 min 

Gama                        

1,29 (99%) 
argônio gasosa 

46
Sc 84d 

Gama                        

0,89 (100%)              

1,84 (100%) 

óxido de escândio 
sólida  

(partículas)  

79
Kr 35h 

Gama                        

0,51 (15%) 
criptônio gasosa 

82
Br 36h 

Gama                        

0,55 (70%)                 

1,32 (27%) 

brometo de amônio                  

p - dibromobenzeno 

4,4’- dibromobifenil 

aquosa       

orgânica      

orgânica 

85
Kr 10,6 a 

Gama                        

0,51 (0,7%) 
criptônio gasosa 

99
Mo 67 h 

Gama                        

0,18 (4,5%)              

0,74 (10%)                

0,78 (4%) 

molibdato de sódio aquosa 
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(conclusão) 

Isótopo Meia-Vida 
Tipo de radiação 

e energia (MeV) 
Forma química Fase traçada 

99m
Tc 6 h 

Gama                        

0,14 (90%) 
tecnetato de sódio gasosa 

131
I 8,04 d 

Gama                        

0,55 (70%)                
1,32 (27%) 

iodeto de sódio ou 

potássio,           
iodobenzeno 

aquosa                              

orgânica      
orgânica 

140
La 40 h 

Gama                         

1,16 (95%)                

0,92 (10%)                 
0,82 (27%)                

2,54 (4%) 

cloreto de lantânio 
sólida              

(absorvido) 

197
Hg 2,7 d 

Gama                      

0,077 (19%) 
mercúrio metálico mercúrio 

198
Au 2,7 d 

Gama                  

0,41(99%) 
ácido cloroáurico 

sólida              

(absorvido) 

203
Hg 46,6 d 

Gama                        

0,28 (86%) 
mercúrio metálico mercúrio 

Fonte: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001 

2.1.5. Traçadores Ativáveis 

Traçadores ativáveis são elementos estáveis que são introduzidos no sistema a 

ser estudado. Posteriormente são irradiados, mais comumente por nêutrons, 

transformando-se em nuclídeos radioativos que podem ser analisados por ativação 

neutrônica. Para serem “ativados” e medidos por análise por ativação neutrônica, é 

necessário uma fonte de nêutrons, com um fluxo de nêutrons adequado para a ativação. 

Os traçadores também devem possuir alta secção de choque, emitir radiação gama para 

as leituras no espectrômetro gama e não estarem naturalmente presentes no sistema a ser 

investigado. 

Os traçadores ativáveis possuem as mesmas características dos traçadores 

radioativos, mas sem a possibilidade de causar danos à saúde e ao ambiente devido à 

radioatividade. O emprego das terras raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Dy e Yb) como 
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traçadores ativáveis para estudos de erosão e deposição de sedimentos tem contribuído 

muito para a avaliação de processos ambientais (SILVA e colaboradores, 2009). 

Além disso, os traçadores ativáveis tem sido muito empregados na 

caracterização de reservatórios de petróleo, uma vez adicionados na água de injeção, no 

processo denominado recuperação secundária, os traçadores são capazes de fornecer 

informações que avaliam o movimento da água e a eficiência do processo de 

recuperação secundária empregado (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY, 2004). 

2.2 Radiotividade 

O físico Antoine H. Becquerel, em 1896, interessado em saber se as 

substâncias luminescentes emitiam raios X, descobertos pelo físico alemão Wilhelm C. 

Röntgen, em 1896, observou que um sal de urânio tinha sensibilizado um filme 

fotográfico mesmo envolvido por um papel preto. Depois de vários experimentos e 

mesmo sem definir a natureza da radiação emitida, e por sua vez os fenômenos 

subatômicos envolvidos, Becquerel concluiu que o sal de urânio emitia uma radiação 

invisível e penetrante, que não estava relacionada ao fenômeno de fluorescência. Essa 

radiação, inicialmente denominada pelos cientistas de “raios de Becquerel”, foi 

chamada de radioatividade por Marie Sklodowska Curie, estudante de matemática e 

física, casada com o físico francês Pierre Curie (Figura 2) (XAVIER et al, 2007; 

MCCURLEY, 1995). 

 

FIGURA 2 - Marie Sklodowska Curie e Pierre Curie 

Fonte: MARIE AND PIERRE CURIE, 2011 
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A natureza da radiação foi sendo conhecida gradualmente com a contribuição 

de vários trabalhos. Em 1900, o físico neozelandês Ernest Rutherford notou a existência 

de dois tipos de radiações oriundas do urânio: uma mais penetrante e outra facilmente 

absorvida. Paralelamente, o casal Currie verificou que alguns raios eram desviados por 

um imã, assemelhando-se a raios catódicos e outros eram imediatamente absorvidos. A 

radiação defletida na direção oposta à dos raios catódicos foi denominada de radiação 

alfa () e a que sofria desvio na mesma direção daqueles raios foi batizada como 

radiação beta (). O físico francês Paul U. Villard, no mesmo ano, descobriu que havia 

outro tipo de radiação penetrante também emitida por elementos radioativos, nomeada 

por ele de radiação gama (). Somente em 1903, Rutherford observou que a radiação  

tratava-se de partículas com carga positiva e propôs que a radioatividade era um 

fenômeno que acontecia apenas com núcleos instáveis (MAZERON; GERBAULE, 

1998; XAVIER et al, 2007; MCCURLEY, 1995). 

2.2.1. Radiações Nucleares  

O núcleo atômico é constituído de prótons e nêutrons, exceto o núcleo de 

hidrogênio que possui apenas um próton. As propriedades químicas de um átomo são 

determinadas pelo seu número atômico (Z), que corresponde ao número de prótons 

contidos no seu núcleo. O número de massa (A) de um átomo corresponde à soma do 

número de prótons e número de nêutrons (N). Átomos que possuem o mesmo número 

de prótons, mas diferente número de nêutrons são chamados de isótopos. 

Em núcleos atômicos estáveis nos quais o número de massa é pequeno, nota-se 

que o número de prótons e o numero de nêutrons é igual ou próximo. À medida que o 

número de massa aumenta, a relação entre o número de nêutrons e de prótons nos 

nuclídeos estáveis também aumenta. Os nuclídeos instáveis, chamados de radioisótopos 

ou isótopos radioativos, desintegram-se ou decaem espontaneamente através da emissão 

de partículas alfa e beta, e de radiações eletromagnéticas denominadas raios X e gama 

para atingir a estabilidade (TAUHATA, 2003). 

2.2.1.1 Raios X  

Os raios X são ondas eletromagnéticas altamente energéticas oriundas de 

transições eletrônicas entre os níveis mais internos dos átomos ou do freamento de 
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partículas carregadas no campo eletromagnético do núcleo atômico ou dos elétrons 

(TAUHATA, 2003). 

2.2.1.2 Radiação alfa ()  

Radiação alfa são partículas que possuem dois prótons e dois nêutrons, 

idênticas ao átomo de hélio He. O decaimento alfa ocorre em elementos muito pesados, 

como átomos de urânio, tório e rádio, que contêm muito mais nêutrons do que prótons 

(Figura 3) (TAUHATA, 2003). A cada partícula alfa emitida pelo núcleo há um 

decréscimo de 4 unidades no número de massa. 

 

FIGURA 3 - Representação esquemática do processo de emissão de uma partícula  por 

um núcleo instável 

Fonte: TAUHATA, 2003 

2.2.1.3 Radiação beta () 

A radiação beta é a emissão de elétrons pelo núcleo (Figura 4). Estes elétrons 

podem ser negativos (negatrons, β
-
) ou positivos (pósitrons, β

+
). Sua emissão constitui 

um processo comum em núcleos de massa pequena ou intermediária, que possuem 

excesso de nêutrons ou de prótons em relação à estrutura estável correspondente 

(TAUHATA, 2003). 
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FIGURA 4 - Representação esquemática do processo de emissão beta () por um núcleo 

instável 

Fonte: TAUHATA, 2003 

 

Desintegração Beta Negativa β
- 

- Ocorre com núcleos que possuem excesso de 

nêutrons. Neste processo, um nêutron é convertido em um próton e uma partícula beta 

negativa, que é emitido no processo de decaimento. O número atômico do núcleo 

aumenta em uma unidade quando uma partícula β
-
 é emitida,   

       
  (TAUHATA, 

2003). 

 

                                        
   →   

  +   
  +  

 

O neutrino, uma partícula sem carga, de massa muito pequena em relação ao 

elétron, também é emitida na desintegração beta. No caso de uma desintegração beta 

negativa, um antineutrino () é emitido. 

Desintegração Beta Positiva β
+
 - Ocorre com núcleos que possuem um excesso de 

prótons. Neste processo, um próton é convertido em um nêutron e uma partícula beta 

positiva. O número atômico do núcleo diminui em uma unidade quando uma partícula 

β
- 
é emitida,   

       
 . Em uma desintegração beta positiva um neutrino () é emitido 

(TAUHATA, 2003) 

 

    
  →   

  +   
  +  
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Um nuclídeo ao emitir uma partícula passa de um estado energeticamente 

excitado para o estado fundamental. Essa transição pode ocorrer diretamente, como no 

caso dos emissores beta puros, mas também pode levar a um estado menos energético. 

Dessa maneira, para atingir o estado fundamental o núcleo ainda deve emitir radiação, 

no caso conhecida como radiação gama.  

2.2.1.4 Captura eletrônica (CE) 

É um processo que compete com a desintegração beta positiva, ocorrendo 

quando o núcleo possui excesso de prótons. Neste processo, um próton do núcleo 

instável captura um elétro, das camadas próximas, convertendo-se em um nêutron e 

liberando um neutrino. Quando o elétron é capturado cria-se uma lacuna que, ao ser 

preenchida, provoca a emissão de raios X característicos. A Figura 5 ilustra esse 

processo. 

 

  
  +   

     
  + 

 

FIGURA 5 - Representação do processo de captura eletrônica (CE) e da emissão de raio X 

característico 

Fonte: TAUHATA, 2003 

2.2.1.5 Emissão gama () 

O nuclídeo resultante de uma emissão α ou β muitas vezes possui um excesso 

de energia. Esse excesso de energia é liberado do núcleo na forma de radiação 

eletromagnética, chamada de raios , Figura 6. A energia dos raios gama emitidos pelos 

diferentes nuclídeos está na faixa de 0,03 a 3 MeV aproximadamente (TAUHATA, 
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2003). A energia da radiação gama é bem definida e depende somente dos valores 

inicial e final de energia dos orbitais envolvidos na transição. 

 

FIGURA 6 - Representação da emissão da radiação  pelo núcleo 

 

Fonte: TAUHATA, 2003 

2.2.2. Taxas de Decaimento Radioativo 

O decaimento radioativo ou desintegração radioativa é a transformação de 

núcleos com excesso de energia em núcleos estáveis, através da emissão de partículas 

nucleares e de radiação eletromagnética. 

A desintegração radioativa é um processo aleatório em que núcleos instáveis de 

uma espécie numa mesma amostra não sofrem desintegrações ao mesmo tempo, sendo 

impossível prever o tempo de vida de um núcleo. Mas, é possível descrever o 

comportamento para um número grande de átomos, uma vez que o número de 

desintegrações por segundo é proporcional ao número de átomos que se transformam 

naquele instante. Pode-se dizer que a probabilidade de decaimento por átomo por 

segundo deve ser constante, independente do tempo de existência do núcleo radioativo. 

Essa probabilidade de desintegração por átomo por segundo é denominada de constante 

de decaimento () e é característica para cada radioisótopo (TAUHATA, 2003; 

SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). O comportamento de núcleos radioativos pode 

ser decrito pela seguinte expressão cinética de primeira ordem: 

 

  

  
                                                            (4) 
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onde N representa o número de núcleos radioativos de uma espécie particular na 

amostra em um dado instante t e  representa a constante de decaimento do nuclídeo. 

Integrando a equação 4, obtêm-se o número de radioisótopos presentes na 

amostra, N(t), após um tempo t:  

 

          
                                                   (5) 

 

O tempo necessário para que metade do número de átomos radioativos em uma 

amostra sofra decaimento, isto é que N seja igual a N0/2, é definido como a meia-vida 

(    ) de um radioisótopo. Cada radiosótopo possui uma meia-vida específica, que 

compreende desde pequenas frações de segundos até muitos bilhões de anos e está 

relacionada com a constante de decaimento como: 

 

     
   

 
                                                        (6) 

 

Sendo que a atividade é a taxa de transformação de N átomos instáveis em um 

determinado instante. A atividade pode ser medida em Becquerel (Bq) que corresponde 

a uma desintegração por segundo (dps) ou Curie (Ci), onde uma unidade de Ci equivale 

a 3,7 X 10
10

 dps. 

 

                                                                 (7) 

 

As equações 4 e 7 combinadas correpondem à Lei do Decaimento Radioativo, 

ou seja a atividade A de uma amostra em um dado instante é: 

 

          
                                                   (8) 

2.2.3 Análise por Ativação Neutrônica 

A análise por ativação neutrônica (AAN) é um método analítico 

multielementar útil para determinar qualitativamente e quantitativamente traços e ultra-

traços de elementos presentes numa ampla variedade de materiais. Foi inventada, em 

1936, por George Hevesy e Hilde Levi que utilizaram a ativação com nêutrons térmicos 
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para determinar a concentração de disprósio (Dy) em amostras de ítrio (Y) impuras 

(WIN, 2004; KOCH, 1960). 

A AAN é um método baseado nas propriedades nucleares de um átomo. 

Quando uma amostra é submetida a um fluxo de nêutrons, os elementos constituintes 

(núcleos alvo) tornam-se instáveis, devido à captura de um nêutron e decaem de acordo 

com as meia-vidas correspondentes. O novo nuclídeo, altamente excitado, libera a 

energia excedente através da emissão de partículas, alfa, beta, prótons ou nêutrons, e 

através da emissão de raios gama. A detecção da radiação gama mostra-se mais fácil e 

útil, pois os raios gama possuem energias discretas e abundantes, características de cada 

radioisótopo. A Figura 7 esquematiza esse processo (GLASCOOK, 2012; SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 2002). 

 

FIGURA 7 - Representação esquemática do processo da captura de um nêutron por um 

núcleo alvo seguida da emissão de uma partícula e de raios gama 

Fonte: Adaptada de GLASCOOK, 2012 

 

As vantagens apresentadas pelo método AAN são alta sensibilidade, 

necessidade mínima de preparação de amostra, capacidade de análise multielementar e 

facilidade de calibração. Os elementos que podem ser analisados por AAN são 

mostrados na Figura 8.  
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FIGURA 8 - Tabela periódica mostrando elementos que podem ser analizados por AAN 

 

Fonte: EBY, 2012 

 

Por ser um procedimento não-destrutivo a AAN é aplicável na análise de 

objetos de arte, moedas, espécimes arqueológicas e amostras forenses. Um 

inconveniente surge quando são produzidos radionuclídeos de vida longa, pois o tempo 

necessário para se completar uma análise pode levar dias. Outra desvantagem está 

relacionada à necessidade de equipamentos grandes e caros, especialmente reatores 

nucleares e instalações especiais, para masuseio e descarte de material radioativo, que 

exige uma regulamentação e fiscalização severa.  

Os fundamentos básicos necessários para realizar uma análise de amostras pela 

AAN são uma fonte de nêutrons, instrumentação adequada para a detecção de raios 

gama e um conhecimento detalhado das reações que ocorrem quando os nêutrons 

interagem com os núcleos-alvo. (GLASCOOK, 2012). 

Os nuclídeos radioativos formados resultam da irradiação neutrônica das 

amostras com nêutrons provenientes de reatores nucleares, geradores ou fontes de 

nêutrons (
252

Cf ou outros radionuclídeos que sofrem fissão espontânea), ou com 

partículas positivamente carregadas em aceleradores. Os reatores nucleares são fontes 

de nêutrons térmicos largamente utilizados para a ativação neutrônica. Um reator de 

pesquisa típico tem um fluxo de nêutrons entre 10
11

 a 10
14

 n.cm
-2

.s
-1

. Esse fluxo de 
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nêutrons proporciona medidas com limites de detecção de alguns elementos no intervalo 

de 10
-6

 a 10 g. Os isótopos radioativos são fontes de nêutrons mais baratas e 

convenientes que os reatores nucleares, porém os limites de detecção não são tão baixos 

por causa do fluxo de nêutrons estar compreendido entre 10
5
 a 10

10
 n.cm

-2
.s

-1
. Já os os 

geradores de nêutrons possuem uma fonte que libera íons deutério para uma área onde 

eles são acelerados em direção a um alvo que contem trítio adsorvido na forma de 

hidreto sobre titânio ou zircônio. Os nêutrons produzidos são úteis para ativar elementos 

mais leves (KOCH, 1960; CROUTHAMEL, 1970). 

A quantidade de produto de ativação formado durante a irradiação é 

proporcional à quantidade do isótopo presente na amostra. Depois da irradiação, a 

quantidade do radionuclídeo produzido é medida pelo monitoramento da radiação 

característica emitida num sistema de espectrometria gama (Figura 9) 

(CHRYSIKOPOULOS e KRUGER, 1986). O detector deve ser mantido a temperaturas 

criogênicas para evitar ruídos térmicos e é acoplado a um módulo onde estão a fonte de 

alta tensão, o amplificador e o conversor analógico digital. O espectro resultante é 

mostrado na tela do computador. 

 

FIGURA 9 - Exemplo de um sistema para análise de elementos químicos por 

 espectrometria gama  

 

Fonte: GAMMA RAY SPECTROSCOPY SYSTEM, 2011 

A quantificação dos radioisótopos depende da atividade dos radionuclídeos 

produzidos. A atividade por sua vez é calculada de acordo com a Equação 9 e depende 

dos seguintes parâmetros: a secção de choque do nuclídeo alvo (), o fluxo de nêutrons 

da fonte (), a meia-vida do elemento a ser ativado (t1/2), a massa da amostra (m), o 

tempo de irradiação (ti), a abundância isotópica do nuclídeo ativado ( ) e o seu número 
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de massa atômica (M). A secção de choque de um isótopo é a probabilidade de um 

projétil atingir um núcleo atômico e iniciar uma reação de ativação nuclear. Quanto 

maior for a secção de choque e o fluxo de nêutrons, mais sensível será a determinação 

dos radionuclídeos (KOCH, 1960; ROUTTI, 1968). 

 

     
        

 
                                               (9) 

 

onde NAv é o número de Avogrado e  = ln2/t1/2 é a constante de decaimento do 

radionuclídeo formado. 

2.3 Geradores de Radionuclídeos 

Os radionuclídeos podem ser produzidos por irradiação em reatores nucleares 

ou por aceleradores. A demanda de radionuclídeos em estudos de campo exige 

produção e transporte rápidos, uma vez que decaem num curto período de tempo e 

repetidas injeções podem ser necessárias. Esses problemas são evitados quando 

geradores de radionuclídeos contendo um nuclídeo de meia-vida longa responsável por 

gerar o nuclídeo de interesse são empregados (LIESER, 1997; SPITSYN e MIKHEEV, 

1971). 

Um gerador de radioisótopo é um dispositivo utilizado para a separação 

radioquímica de dois radionuclídeos relacionados geneticamente, um dos quais tem uma 

meia-vida longa (conhecido como pai) e gera outro com meia-vida mais curta (chamado 

de filho), podendo os dois constituir um par em equilíbrio radioativo. O nuclídeo filho 

pode ser obtido por uma técnica de separação química pertinente (INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 1971 e 2010b). 

Na grande maioria dos casos, o gerador tem a forma de uma coluna preenchida 

com um meio capaz de fixar o radioisótopo pai enquanto o filho é eluído por uma 

solução apropriada, sendo as frações eluídas também chamadas de eluatos (Figura 10). 

Visto que a separação pode ser repetida muitas vezes, os geradores de radionuclídeos 

são chamados de “vaquinhas” e cada eluição corresponde a uma “ordenha” (LIESER, 

1997; BJOERNSTAD, 2006). 
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FIGURA 10 - Esquema do princípio de funcionamento de um gerador de radionuclídeo 

 

Fonte: Adaptada de BJORNSTAD, 2006 

 

A composição do material adsorvente, assim como a do eluente, depende 

principalmente das propriedades químicas dos isótopos pai e filho. Nos geradores de 

alta atividade, projetados para operação em longos prazos, o material suporte, orgânico 

ou inorgânico, deve resistir à radiação (BJOERNSTAD, 2006). Por esta razão, 

adsorventes inorgânicos, tais como sílica gel, alumina hidratada, zircônia, fosfato de 

zircônio e materiais similares são geralmente preferidos. Mushtaq (2004) apresentou 

uma revisão contendo informações sobre a teoria necessária para entender o processo de 

separação dos nuclídeos pai e filho em trocadores iônicos inorgânicos utilizados entre 

os anos 1993-2002. O mais comum suporte orgânico são os materiais trocadores 

catiônicos e aniônicos, que geralmente possuem o co-polímero poliestireno 

divinilbenzeno como base da cadeia polimérica (BJOERNSTAD, 2006). 

Os geradores de radionuclídeos possuem fabricação relativamente simples, são 

eficientes, fáceis de transportar e operar. O uso desses dispositivos na indústria, no 

monitoramento ambiental ou em experimentos nucleares e físicos, muitas vezes não 

exige que as separações radioquímicas sejam quantitativas e a forma química da espécie 

eluída pode não ser importante (LAMBRECHT, 1983). Dentre as principais 

considerações na produção de geradores, pode-se destacar: a escolha dos radioisótopos, 

a seleção do método de separação, a otimização das condições de eluição, a estabilidade 

da radiação, a atividade produzida, a frequência de uso e armazenamento, a eliminação 

de contaminantes químicos, os métodos de análise da radiação e a regulamentação 

requerida para proteção radiológica (LAMBRECHT, 1983; MUSHTAQ, 2004). 



25 

 

Há uma grande variedade de pares de isótopos úteis para possíveis sistemas 

geradores como mostra a Tabela 2. Todavia, poucos sistemas geradores já 

desenvolvidos ou propostos têm sido empregados na prática, devido à difícil 

disponibilidade dos radionuclídeos pai e/ou devido à complexidade das técnicas de 

separação (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). 

 

TABELA 2 – Exemplos de pares de nuclídeos que podem ser empregados na produção de 

geradores 

(continua) 

Nuclídeo pai   Nuclídeo filho 

Nuclídeo Meia-vida 
Modo de 

decaimento  

 

Nuclídeo Meia-vida 
Modo de 

decaimento  

28
 Mg 20,9 h    28

 Al 2,246 m 
42

 Ar 33 a 
 

42
 K 12,36 h 

44
 Ti 6, 04 a 

 

44 
Sc 3,92 h 

60
 Fe 1,5 .10

6
 a 

 

60m
 Co 10,5 m 

66
 Ni 54,6 h 

 

66
 Cu 5,1 m 

62 
Zn 9,13 h 

 

62 
Cu 9,74 m 

72
 Zn 46,5 h 

 

72
 Ga 14,1 h 

68
 Ge 270,8 d 

 

68
 Ga 67,63 m 

72
 Se 8,5 d 

 

72
 As 26,0 h 

83
 Rb 86,2 d 

 

83m
 Kr 1,83 h 

82
 Sr 25,34 d 

 

82
 Rb 1,27 m 

90
 Sr 28,64 a 

 

90
 Y 64,1 h 

87
 Y 80,3 h 

 

87m
 Sr 2,81 h 

99
 Mo 66,0 h 

 

99m
 Tc 6,0 h 

100 
Ru 39,35 d  

 

103m 
Rh 56,1 m 

100
 Pd 3,7 d 

 

100
 Rh 20,8 h 

103
 Pd 16,96 d 

 

103m
 Rh 56,1 m 

112
 Pd 21,1 h 

 

112
 Ag 3,12 h 

115
 Cd 53,38 h 

 

115m
 In 4,49 h 

115m
 Cd 44,8 d 

 

115m
 In 4,49 h 

111
In 2,81 d 

 

111m
 Cd 49 m 

113
 Sn 115,1 d 

 

113m
 In 99,49 m 

127
 Sb 3,85 d 

 

127
 Te 9,35 h 

118
 Te 6,0 d 

 

118
 Sb 3,5 m 

132
 Te 76,3 h 

 

132
 I 2,30 h 

137
 Cs 30,17 a 

 

137m
 Ba 2,55 m 

128
 Ba 2,43 a 

 

128
 Cs 3,8 m 
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(conclusão) 

Nuclídeo pai   Nuclídeo filho 

Nuclídeo Meia-vida 
Modo de 

decaimento    
Nuclídeo Meia-vida 

Modo de 

decaimento  

140
 Ba 12,75 d 

 

140
 La 40,27 h 

134
 Ce 75,9 h 

 

134
 La 6,67 m 

144
 Ce 248,8 d 

 

144
 Pr 17,3 m 

178
 W 22 d 

 

178
 Ta 2,45 h 

188
 W 69 d 

 

188
 Re 16,98 h 

189
 Re 24,3 h 

 

189m
 Os 6,0 h 

194
 Os 6,0 a 

 

194
 Ir 19,15 h 

189
 Ir 13,3 d 

 

189m
 Os 6,0 h 

188
 Pt 10,2 d 

 

188
 Ir 41,5 h 

200
 Pt 12,5 h 

 

200
 Au 48,4 m 

194
 Hg 520 a 

 

194
 Au 38,0 h 

195m
 Hg 40 h 

 

195m
 Au 30,5 s 

210
 Pb 22,3 a 

 

210
 Bi 5,01 d 

204
 Bi 11,22 h 

 

204m
 Pb 67,2 m 

211
 Rn 14,6 h 

 

211
 At 7,22 h 

224
 Ra 3,66 d 

 

220
 Rn 55,6 s 

224
 Ra 3,66 d 

 

212
 Pb 10,64 h 

226
 Ra 1600 a 

 

222
 Rn 3,825 d 

228
 Ra 5,75 a 

 

228
 Ac 6,13 h 

225
 Ac 10,0 d 

 

221
 Fr 4,9 m 

225
 Ac 10,0 d 

 

213
 Bi 45,59 m 

225
 Ac 10,0 d 

 

209
 Pb 3,25 h 

226
 Ac 29 h 

 

226
Th 31 m 

227
 Ac 21,77 a 

 

227
 Th 18,72 d 

227
 Ac 21,77 a 

 

223
 Fr 21,8 m 

228
 Th 1,913 a 

 

224
 Ra 3,66 d 

229
 Th 7880 a 

 

225
 Ra 14,8 d 

234
 Th 24,10 d 

 

234m 
Pa 1,17 m 

230
 U 20,8 d 

 

226
 Th 31 m 

238
 U 4,468 .10

9
 a 

 

234
  Th 24,10 d 

240
 U 14,1 h 

 

240m
 Np 7,22 m 

245
 Pu 10,5 h 

 

245
 Am 2,05 h 

246
 Pu 10,85 d 

 

246m
 Am 25 m 

254
 Es 276 d    250

 Bk 3,22 h 
TI: transição isomérica é um modo de decaimento que ocorre quando um radioisótopo excitado, 

denominado como metaestável, emite radiação gama para alcançar um nível  menos energético. 

 

Fonte: LIESER, 1997 
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 2.3.1 Equilíbrio radioativo 

A lei de decaimento que fornece o número de átomos do radionuclídeo pai em um 

determinado tempo t, para um gerador de radioisótopo pode ser expressa pela Equação 10. 

 

                                                       
    

                                                     (10) 

 

onde, 1 o índice relacionado ao nuclídeo pai,   
  o número de átomos do pai no tempo t = 0 e 

  
  o número de átomos do pai no tempo t.  

Por outro lado, o número de átomos do filho,   
 , num tempo t é dado pela equação 

11. 

 

                                
  

  

      
  

                     
                                (11) 

 

sendo, 2 é o índice relacionado ao nuclídeo filho,   
  é o número de átomos do filho no tempo 

t = 0,   
  é o número de átomos do filho no tempo t, e  sãoas constantes de decaimento 

do nuclídeo pai e filho, respectivamente. 

Os dois radionuclídeos que compõem o gerador têm meia-vidas diferentes. Quando a 

meia-vida do pai (    
 ) é consideravelmente maior que a meia-vida do filho (    

 ), a atividade 

máxima do filho ocorre num tempo t igual a: 

 

                                                          
 

      
  

  

  
                                                   (12) 

 

Nesse instante, um equilíbrio radioativo transiente é estabelecido e depende da 

constante de decaimento dos dois isótopos. Quando o equilíbrio transiente é alcançado o 

número de átomos do filho num tempo t é dado pela Equação 13. 

 

                                                
  

  

      
  

                                                    (13) 

 

No tempo t = 0, considera-se que exista apenas o isótopo pai no sistema. A partir de 

então ele sofre sucessivas desintegrações produzindo o isótopo filho. Ao se aproximar do 

equilíbrio radioativo, onde o tempo t =     , a atividade do elemento filho passa por um 

máximo e a atividade depois do sistema atingir o equilíbrio irá decrescer com a meia-vida do 
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pai. Se o nuclídeo filho é retirado do gerador por uma eluição, a atividade do sistema 

imediatamente após esta retirada corresponde à atividade do pai. Novamente, o pai se 

desintegra e produz o elemento filho, o equilíbrio é novamente atingido (a uma atividade mais 

baixa) e o elemento filho pode ser mais uma vez separado (INTERNATIONAL ATOMIC 

ENERGY AGENCY, 1971; FAURE e MENSING, 2005). 

A Figura 11 mostra a curva da atividade do 
99m

Tc em função do tempo decorrido 

entre sucessivas eluições num sistema de gerador 
99

Mo/
99m

Tc em equilíbrio transiente. 

 
FIGURA 11 - Curva da atividade do sistema gerador 

99
Mo-

99m
Tc ao longo do tempo após 

sucessivas eluições na condição de equilíbrio 

 

Fonte: LOPES, 2009 

 

O processo é continuamente repetido e o número de separações do filho com 

atividades aproveitáveis depende apenas da meia-vida do pai. A frequência com que o filho 

pode ser extraído do sistema depende da taxa na qual o equilíbrio radioativo é reestabelecido, 

ou seja, depende da meia-vida do filho, conforme pode ser demonstrado a partir da equação 

11 (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1971; FAURE e MENSING, 2005; 

LAMBRECHT, 1983). 
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2.3.2 Geradores de Índio  

Os radioisótopos de índio, 
111

In, 
113

In e 
115m

In, têm grande destaque em medicina 

nuclear devido à habilidade de se associarem a componentes de células sanguíneas quando 

complexados com agentes químicos como 8-hidroxiquinolina, acetilacetonato ou tropolona 

(MUSHTAQ, 2004; COLOMBETTI, BARRALL, e FINSTON, 1969; AL-JANABI e AL-

HASHIMI, 1979).
 
O 

113m
In e o 

115m
In podem ser gerados utilizando-se os sistemas 

113
Sn/

113m
In 

e 
115

Cd/
115m

In, cujos nuclídeos pais são produzidos em reatores nucleares. O 
111

In é obtido 

pela irradiação do cádmio em aceleradores de partículas carregadas (RAMAMOORTHY e 

MANI, 1976; SOOD, 2003; YAGI et al, 1982). 

Desde a metade do século XX, pesquisadores vem estudando possíveis condições de 

separação para dispositivos geradores de índio. Vários autores desenvolveram estudos 

utilizando trocadores de íons inorgânicos como óxido de zircônio hidratado, sílica gel ou 

sílica gel modificada para obter os isótopos de índio a partir dos radionuclídeos precursores 

(TERANISHI et al, 2002). Na maioria dos trabalhos foram encontradas impurezas nas frações 

eluídas, como alumínio, zinco, cálcio, cobre, magnésio, níquel, silicone e zircônio. Outros 

problemas decorreram do baixo rendimento da eluição, ou seja, a quantidade de índio eluída 

foi pouca se comparada à quantidade gerada (HIROFUMI e KRAMER 1974; LEVIN et al, 

1977; COLOMBETTI, BARRALL, e FINSTON, 1969). 

As condições de eluição para geradores 
113

Sn/
113m

In e 
115

Cd/
115m

In contendo 

pentóxido de antimônio hidratado como meio adsorvente foram avaliadas, assim como 

soluções eluentes de hidróxido de amônio - NH4OH, cloreto de sódio - NaCl, ácido perclórico 

- HClO4, nitrato de sódio - NaNO3, ácido nítrico - HNO3 e ácido clórídrico - HCl. Soluções 

contendo íons cloreto mostram-se os melhores meios eluentes, sendo o pH da solução um 

fator importante, uma vez que pode aumentar a eficiência da eluição (MUSHTAQ, 

MANSUR,e MUHAMMAD, 1996). 

Resinas de troca iônica também são avaliadas como meios adsorvedores. Mirza e 

colaboradores (1969) apresentaram um método para obter 
115m

In empregando uma resina de 

troca aniônica Dowex1x8. Uma solução 0,1M de HCl foi capaz de eluir o radioisótopo 
115m

In 

enquanto o cádmio permanecia retido na resina na forma de CdCl4
2-

. Cerca de 90-95% da 

atividade pode ser recuperada em menos de 20 minutos com um fator de descontaminação de 

cádmio nos eluatos de 10
6
. Posteriormente, este trabalho foi executado modificando o eluente 



30 

 

a fim de manter o cádmio adsorvido na forma de complexos de iodetos de cádmio, mais 

estáveis que os complexos de cloretos (EHRHARDT et al., 1983). 

2.3.2.1 Cádmio  

O cádmio tem um número atômico igual a 48 e massa atômica aproximadamente de 

112,4 g/mol. O elemento é um metal de transição pertencente ao quarto período da tabela 

periódica, cuja configuração eletrônica é [Kr] 4d
10

5s
2
. Apresenta várias semelhanças com o 

zinco em se tratando de suas propriedades químicas e físicas. É um metal cinza 

esbranquiçado, mais macio e maleável que o zinco, sendo, portanto, facilmente laminado, 

extrusado, deformado e processado. O metal é estável quando exposto ao ar, porém na 

presença de umidade tem sua superfície coberta pelo seu óxido. O estado de oxidação usual 

do cádmio é o +2, embora a literatura tenha documentado a existência de espécies +1. A 

espécie Cd(II) tem a capacidade de formar complexos com íons amônio, cianetos e haletos, 

assim como aminas, assemelhando-se aos elementos do grupo d. Entretanto, devido à 

dificuldade de formar ligações complexos com carbonilas, nitrosilas, alquenos, dentre 

outros, não são conhecidos, como são no caso dos outros metais de transição. 

Em soluções aquosas os haletos de cádmio CdX2, onde X = Cl, ou Br, ou I, formam 

complexos em equilíbrio envolvendo espécies do tipo     
     

. As espécies CdX
+
, CdX2, 

[CdX3]

, [CdX4]

2
 tem sido documentadas (ACKERMAN et al, 1979). A Figura 12 mostra a 

porcentagem de formação dos complexos em soluções de HCl. Há uma predominância dos 

complexos [CdCl4]
2

 em soluções acima de 0,5 M de HCl. 

FIGURA 12 - Fração das espécies de cádmio versus concentração molar de cloreto numa solução 

de HCl. 

 

Fonte: BUTLER, COGLEY, D.R. 1998 
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O cádmio apresenta 8 isótopos estáveis com as seguintes abundâncias isotópicas: 

106
Cd(1,25%), 

108
Cd(0,89%), 

110
Cd(12,49%), 

111
Cd(12,80%), 

112
Cd(24,13%), 

113
Cd(12,22%), 

114
Cd(28,73%) e 

116
Cd(7,49%). A Tabela 3 mostra as características nucleares dos 

radionuclídeos gerados pela irradiação com nêutrons térmicos de alguns isótopos de cádmio. 

 
TABELA 3 - Reações nucleares com nêutrons térmicos para produção de cádmio radioativo 

Reações Abundância Isótopica (%) Secção choque (Barn) Meia-vida 

106
Cd(n,)

107
Cd 1,22 1,0 ± 0,5 6,5 h 

114
Cd(n,)

115
Cd 28,86 0,300  ± 0,015 53,5 h 

114
Cd(n,)

115m
Cd 28,86 0,036 ± 0,007 43 d 

116
Cd(n,)

117m
Cd 7,58 0,027 ± 0,005 3,4 h 

116
Cd(n,)

117
Cd 7,58 0,027 ± 0,005 2,4 h 

Fonte: Adaptada de INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1974 

2.3.2.2 Índio  

 O índio pertence ao grupo IIIA da tabela periódica e sua configuração eletrônica é 

[Kr] 4d
10

5s
2
5p

1
. Possui número atômico 49 e sua massa atômica é aproximadamente 114,8 

g/mol. É um metal branco prateado, brilhante, maleável, dúctil e cristalino. Assemelha-se 

quimicamente ao gálio, alumínio, mas principalmente ao zinco. O índio metálico é dissolvido 

lentamente em ácidos minerais diluídos a frio e rapidamente quando aquecido, com liberação 

de hidrogênio e formação do sal (CHRYSIKOPOULOS e KRUGER, 1986). O elemento 

apresenta três estados de oxidação, porém o mais comum é o +3. Em soluções aquosas ocorre 

a hidrólise dos sais de índio e em soluções ácidas o In(III) é coordenado com seis moléculas 

de água. O índio também forma complexos com halogênios, sulfatos, bisulfeto, hidróxidos e 

ácidos orgânicos em meio aquoso (TUCK, 1983). 

As espécies       ,      
 ,      

 ,      
  são formadas em soluções aquosas contendo 

íons cloreto, embora o      
  seja relativamente instável, mostrando estabilidade apenas em 

soluções de HCl muito concentradas (~8M). As espécies      
 ,      

  ,      
   também 

podem aparecer em soluções concentradas de HCl (WOOD e SAMSON, 2006). 
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2.3.2.3 Par 
115

Cd / 
115m

In 

O 
114

Cd é utilizado como precursor do 
115

Cd via a reação 
114

Cd (n,)
115

Cd. A 

vantagem do 
114

Cd é possuir uma elevada secção de choque para nêutrons térmicos. A 

irradiação do 
114

Cd produz os nuclídeos 
115m

Cd (metaestável) e 
115

Cd mas, como a proporção 

de 
115m

Cd produzido é muito menor em relação ao 
115

Cd, este último radioisótopo é o que 

pode ser aproveitado. Independentemente do radionuclídeo pai (
115m

Cd ou 
115

Cd), o único 

radionuclídeo produzido é o 
115m

In, cuja meia-vida é 4,486 horas e que emite uma partícula 

beta de 840 keV e um raio gama monoenergético de 336 keV por transição isomérica. Assim, 

para aplicações em processos com duração da ordem de horas o 
115m

In é perfeitamente 

utilizável. 

Os principais parâmetros nucleares dos nuclídeos pai e filho são apresentados na 

Tabela 4. A Figura 13 representa o esquema de decaimento simplificado do 
115

Cd. A radiação 

beta emitida pelo 
115m

In praticamente não contribui para as dosagens de radiação ao se colocar 

dentro de uma blindagem portátil de poucos centímetros contendo o par radioativo, 

115
Cd/

115m
In (YAGI et al, 1982). 

 

TABELA 4 - Principais parâmetros nucleares dos nuclídeos pai e filho 

(continua) 

Radionuclídeo Meia-vida 
Forma de 

desintegração 

Partículas e/ou 

radiações emitidas 
Energia (Mev) 

114
Cd    

115 
Cd 53,46 horas 

−
)


−
 

Raio X 

 


 


  
−


115m
 Cd 44,6 dias  

−
)


−
 

Raio X 

 


 


 


  
−




33 

 

(conclusão) 

Radionuclídeo Meia-vida 
Forma de 

desintegração 

Partículas e/ou 

radiações 

emitidas 

Energia (Mev) 

115m
In  4,5 horas 


−
 (5%), 

Transição 

isomérica (TI), 

(95%)


−





Raio X 


−


  
Fonte: Adaptada de CROUTHAMEL, 1970 

 

FIGURA 13 - Esquema de decaimento do Cd - 115 

 

 

Fonte: NUCLIDE TABLE, 2010 

 

Embora a meia vida do 
115

Cd (53,46 h) seja muito menor do que a do 
113

Sn (115,1 d), 

a sua utilização como radioisótopo pai tem a vantagem de a produção ser viável em reatores 

nucleares de pesquisa de pequeno porte, como o reator TRIGA MARK-I IPR-R1 do 

CDTN/CNEN a partir do cádmio isotopicamente enriquecido. O que se perde na vida útil de 

cada carga é compensado pela vantagem de se poder prescindir da disponibilidade de um 

reator de maior porte ou da importação de um gerador. 

2.4 Troca Iônica 

 A troca iônica é um processo onde ocorre uma troca reversível de íons ou 

compostos iônicos de carga similar, entre uma solução iônica e um sólido insolúvel 

denominado fase estacionária (SLATLER, 1997; WALTON e ROCKLIN, 1990). 

O fenômeno de troca iônica tem sido observado desde a Grécia antiga, registros de 

Aristóteles (384 - 322 a.C) indicam que solo e areia foram usados na filtração da água para 



34 

 

torná-la potável. Roger Bacon, um filósofo inglês, no início do século XII, observou que ao 

passar água salina 10 vezes por um vaso contendo terra, a água ainda permanecia salgada, 

porém, ao se passar 20 vezes a água tornava-se potável (WALTON e ROCKLIN, 1990). O 

primeiro estudo sistemático de troca iônica foi realizado em meados do século XX pelo 

químico agrícola inglês H. S. Thompson e o químico consultor J. T. Way da Royal 

Agricultural Society. Eles queriam entender o motivo pelo qual o solo retia fertilizantes 

solúveis em água como o cloreto de potássio e o sulfato de amônio, mesmo quando chovia. 

Way colocou um pouco de solo dentro de uma caixa com um buraco no fundo e lavou-o 

cuidadosamente com água de chuva. Depois derramou no solo uma solução de sulfato de 

amônio, lavando-o posteriormente com mais água de chuva, sempre captando a água que 

escoava do furo. Analisando a água captada, não encontrou sulfato de amônio como o 

esperado, independente do tempo que demoravam as lavagens, mas sim sulfato de cálcio. 

Quando colocava cloreto de potássio no solo e lavava novamente com água da chuva, na 

solução escoada havia cloreto de cálcio. E, mesmo lavando o solo com muita água de chuva, 

não encontrava nenhum dos sais de potássio ou amônio dissolvidos (WALTON e ROCKLIN, 

1990). 

No resumo intitulado “The Ability of Soils to Absorb Manure” Way e Thompson 

descreveram os fundamentos da troca iônica: a troca iônica ocorre entre íons de mesma carga, 

em quantidades equivalentes, sendo um processo reversível (WALTON e ROCKLIN, 1990). 

Nesse resumo, a troca iônica era denominada por eles de troca básica, devido ao 

comportamento básico dos elementos envolvidos. Uma nota interessante é o fato de a teoria 

da ionização completa desenvolvida por Arrhenius ter sido publicada apenas 36 anos depois 

dos trabalhos de Way e Thompson, estes desconheciam as espécies carregadas posteriormente 

denominadas “íons” (WALTON e ROCKLIN, 1990; MELOAN). 

2.4.1 Separações por troca iônica 

A separação por troca iônica é muito bem conhecida e amplamente utilizada como 

método para a separação e pré-concentração de íons inorgânicos (SAMCZŃSKI e 

DYBCZYŃSKI, 1997). 

Normalmente, uma resina de troca iônica é descrita como sendo fraca ou forte, ácida ou 

básica, catiônica ou aniônica. A definição das resinas como fortemente ácidas/básicas 

dependem da força ácido/base dos grupos funcionais introduzidos na cadeia polimérica. 
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Assim quanto mais forte for o ácido ou a base, maior será a capacidade do grupo funcional de 

dissociar e por sua vez maior capacidade de troca iônica terá a resina. 

Os trocadores iônicos são normalmente categorizados como trocadores catiônicos (p. 

ex.: -SO3
-
) ou aniônicos (p. ex.: -N(CH3)

+
) (PERRY e WEISSBERGER, 1978). Essa 

denominação está relacionada à natureza das separações por troca iônica, que por sua vez está 

condicionada aos grupos funcionais presentes na fase estacionária (PERRY e 

WEISSBERGER, 1978). Quando uma solução contendo cátions    entra em contato com um 

trocador catiônico     , uma reação de troca iônica ocorre, como representado na Equação 

14: 

 

                                                                                                   (14) 

 

Em contrapartida quando uma solução contendo ânions    entra em contato com um 

trocador aniônico     , a reação segue como representado na Equação15.  

 

                                                                                                   (15) 

 

Onde   e    representam uma matriz insolúvel que possue grupos funcionais 

iônicos ligados covalentemente a ela. O termo “contra-íon” é usado para os íons que possuem 

carga oposta à da fase estacionária e “co-íons” para aquelas espécies iônicas com carga 

equivalente à do trocador (HELFERICH, 1962). 

A neutralidade de cargas é mantida a todo momento na solução e no trocador iônico 

sólido. Dessa maneira os íons do soluto e os contra-íons devem ser trocados em quantidades 

equivalentes (HARLAND, 1994). A Figura 14 esquematiza o processo para um trocador 

aniônico:     é o contra-íon da fase estacionária e    
é o contra-íon que será trocado pela 

resina. 
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FIGURA 14 - Representação esquemática do processo de troca aniônica

 

Fonte: Adaptada de SLATLER, 1997 

 

Existem diversos equipamentos para separações por troca iônica, o mais simples 

deles é uma coluna aberta (Figura 15) a qual é empacotada com o material de troca iônica 

(KUNIN, 1949). A amostra é injetada na parte superior da coluna e o íon analito vai sendo 

retirado da solução à medida que esta permeia o leito de troca iônica. Numa etapa 

subsequente, um eluente é permeado pela coluna e o processo de troca é invertido. Uma vasão 

ótima do eluente é determinada e frações são coletadas em intervalos regulares à saída da 

coluna, para serem posteriormente analisadas (HADDAD e JACKSON, 1990). 

 
FIGURA 15 - Exemplo esquemático de um aparato para colunas abertas utilizadas em 

procedimentos de troca iônica 

 

Fonte: Adaptada de RODRIGUES, 1999 
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A chave para a separação por troca iônica é a afinidade que um grupo funcional na 

resina tem pelos diferentes íons. As afinidades relativas dos contra-íons para com a fase 

estacionária é conhecida como seletividade. O coeficiente de seletividade possibilita a 

determinação da afinidade relativa de um trocador iônico em relação a diferentes íons 

(SLATLER, 1997). 

A seletividade é determinada por vários parâmetros da separação, incluindo o tipo de 

grupo funcional, o ambiente da fase estacionária próximo ao grupo funcional, as 

características dos íons, a concentração do eluente e a temperatura. Em alguns casos, a 

simples troca de íons pode não ser o único mecanismo de retenção; por exemplo, pode ocorrer 

a partição de íons de soluto entre o eluente e os poros da fase estacionária, ou o íon do soluto 

pode ser trocado pela matriz de troca iônica (PERRY e WEISSBERGER, 1978). 

O coeficiente de seletividade para a absorção de cátions por resinas de troca iônica 

fortemente ácidas segue a sequência: Pu
4+

 >> La
3+

 > Ce
3+

 > Pr
3+

 > Eu
3+

 > Y
3+

 > Sc
3+

 > Al
3+

 > 

>Ba
2+

 > Pb
2+

 > Sr
2+

 > Ca
2+

 > Ni
2+

 > Cd
2+

 > Cu
2+

 > Co
2+

 > Zn
2+

 > Mg
2+

 > UO2
2+

 > Tl
+
 > Ag

+
 

> Cs
+
 > Rb

+
 > K

+
 > NH4

+
 > Na

+
 > H

+
 > Li

+
 (PERRY e WEISSBERGER, 1978). 

Para a absorção de ânions em trocadores aniônicos fortemente básicos a sequência é: 

citrato > salicilato > ClO4
−
 > SCN

− 
> I

−
 > S2O3

2− 
> WO4

2−
 > MoO4

2−
 > CrO4

2−
 > C2O4

2−
 > 

SO4
2−

 > SO3
2−

 > HPO4
2−

 > NO3
−
 > Br

− 
> NO2

− 
> CN

− 
> Cl

− 
> HCO3

−
 > H2PO4

−
 > CH3COO

−
 > 

IO3
−
 > HCOO

−
 > BrO3

−
 > ClO3

−
 > F

− 
> OH

−
 (PERRY e WEISSBERGER, 1978). 

Algumas regras em geral que podem ser consideradas para prever a ordem de 

afinidade estão relacionadas: à carga dos íons do soluto; ao tamanho dos íons do soluto 

solvatados; ao grau de reticulação da resina de troca iônica; à polarizabilidade dos íons do 

soluto; à capacidade de troca iônica da matriz de troca iônica; ao grupo funcional da matriz de 

troca iônica e ao grau com o qual o contra-íon interage com a matriz de troca iônica (PERRY 

E WEISSBERGER, 1978). 

As propriedades do eluente podem afetar o processo de troca iônica, sendo 

importante definir o pH da solução, a natureza do contra-íon e a concentração dos contra-íons 

na solução. 

2.4.2. Materiais de troca iônica 

As resinas de troca iônica representam um dos mais importantes desenvolvimentos 

científicos do século XX. Possuem aplicabilidade no tratamento de águas duras, remediação 
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ambiental, tratamento de águas residuais, hidrometalurgia, cromatografia, separações 

biomoleculares e catálises (SPIRO, 2009). São também utilizadas para retirar impurezas, 

inclusive radioativas, de águas de resfriamento do núcleo de reatores nucleares. 

Os trocadores iônicos são grandes moléculas orgânicas ou minerais insolúveis em 

água que apresentam cadeias poliméricas reticuladas contendo grupos funcionais ligados ou 

sítios carregados ao longo da sua estrutura, respectivamente. Os íons que neutralizam a carga 

desses sítios podem ser trocados por íons ou complexos iônicos de mesma carga quando em 

contato com uma solução eletrolítica (WALTON e ROCKLIN, 1990). 

Muitas substâncias sintéticas e naturais são capazes de trocar íons, porém, apenas 

aqueles materiais que apresentam propriedades mecânicas e químicas adequadas são 

utilizadas para o procedimento (WALTON e ROCKLIN, 1990; INCZÉDY, 1966). 

2.4.2.1 Trocadores iônicos inorgânicos 

Dentre os trocadores inorgânicos mais comumente produzidos estão os materiais 

compostos de silicatos (INCZÉDY, 1966). A superfície da sílica, por exemplo, possui ânions 

SiO4
4-

 ou grupos silanóis (Si-OH) ligados aos oxigênios terminais. Esses grupos fazem da 

sílica um trocador catiônico, uma vez que os silanóis por serem sítios reativos, podem se ligar 

a grupos funcionais orgânicos ou inorgânicos, Deste modo, as propriedades da sílica podem 

ser modificadas de acordo com o uso pretendido (NESTERENKO, 1998; INCZÉDY, 1966; 

WALTON e ROCKLIN, 1990). 

As zeólitas, descobertas em 1756, formam a mais importante classe de silicatos 

minerais utilizados como matriz de troca iônica. As zeólitas são aluminossilicatos hidratados 

cristalinos do grupo dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Possuem estrutura 

tridimensional construída por unidades de tetraedros de SiO4 e AlO4 ligados entre si por 

átomos de oxigênio nos vértices em comum (BRAGA e MORGON, 2007). Essa rede 

tridimensional origina cavidades que acomodam moléculas de água e cátions. Os cátions 

ocupam as cavidades para neutralizar o mineral, devido ao desbalanço de carga provocado 

pela substituição isomórfica do Si(IV) por um Al(III). Uma fórmula empírica para as zeólitas 

é: M2/n[(AlO2)x(SiO2)y].mH2O, onde M é o cátion de valência n (n = 1 ou 2), x e y 

representam os números totais de tetraedros e m, o número de moléculas de água. Na Figura 

16 são mostradas de forma esquemática as estruturas de algumas zeólitas (HARLAND, 1994). 
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As desvantagens das zeólitas em relação às resinas de troca iônica convencionais 

devem-se às irregularidades da forma física, à cinética mais lenta e a sua instabilidade em 

soluções de alto e baixo pH (HARLAND, 1994). 

 

FIGURA 16 - Desenho esquemático das estruturas da faujasita e da zeólita A sintética 

 

Fonte: Adaptada de HARLAND, 1994 

 

Os óxidos e hidróxidos podem ser trocadores de cátions ou aniôns pois os grupos 

hidroxilas são anfóteros e a dissociação acontece de acordo com o pH do meio. A dissociação 

em baixo pH produz um trocador aniônico, enquanto em elevado pH a troca catiônica é 

favorecida. Na prática, alguns materiais exibem apenas um tipo de troca, por exemplo o Sb2O3 

(óxido de antimônio III) é um trocador catiônico e o MnO (óxido de manganês II) é um 

trocador aniônico (WALTON e ROCKLIN, 1990; MUSTAQ, 2004). Óxidos de elementos, 

principalmente quadrivalentes: Zr, Sn(IV), Ce(IV), U(VI), Th, ou Fe(III), Al, Ce(III), reagem 

com ânions como fosfatos, molibdatos, tungstatos, arseniatos, antimoniatos, teluratos, 

silicatos ou oxalatos, formando géis ou sais ácidos monocristalinos (MUSTAQ, 2004).  

Heteropoliácidos de fórmula geral: HnXY12O40.mH2O, onde n = 3,4,5; X = P, As, Si, 

B, ou Ge e Y pode ser uma variedade de elementos como Mo, W, ou V, são mais exemplos de 

materiais para troca iônica, porém não apresentam estabilidade em soluções alcalinas 

(MUSTAQ, 2004). 
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2.4.2.2 Trocadores iônicos orgânicos 

Os trocadores iônicos orgânicos podem ser de origem natural ou sintética. Os 

polissacarídeos dextrano e celulose são exemplos de trocadores orgânicos naturais. A 

estrutura dessas moléculas apresenta grupos hidroxilas ligados que podem ser substituídos por 

outros grupos funcionais. Esses polímeros são empregados principalmente no campo da 

bioquímica (WALTON e ROCKLIN, 1990). 

As resinas sintéticas de troca iônica são géis de polímeros elásticos que apresentam 

ligações cruzadas entre as cadeias (cross-linking) e grupos funcionais iônicos ligados 

covalentemente ao polímero. A elevada capacidade de troca iônica, a estrutura hidrofílica, a 

elevada resistência química e mecânica em condições normais de funcionamento, a 

insolubilidade em água, a elevada velocidade de operação e a reversibilidade são as principais 

características desses materiais (PERRY E WEISSBERGER, 1978). 

Os polímeros poliacrilato, polietilenoimino, polivinilpiridina e poliestireno são 

alguns dos materiais utilizados como fase estacionária, também chamada de matriz. As 

resinas de poliestireno são as mais importantes. Os monômeros de estireno são primeiramente 

polimerizados para se obter cadeias lineares de poliestireno. Estas cadeias ao serem ligadas 

umas as outras covalentemente, através de pontes de divinilbenzeno (DVB), formam uma 

matriz tridimensional, com ligações cruzadas, contendo grupos ionizados. A porcentagem de 

divinilbenzeno nas resinas comerciais varia de 8 a 12%. A Figura 17 mostra a síntese e 

estrutura do poli (estireno-co-divinilbenzeno) (SPIRO, 2009; WALTON e ROCKLIN, 1990). 

 

FIGURA 17 - Síntese e estrutura do poli (estireno -co- divinilbenzeno) 

 

Fonte: Adaptada de HARLAND, 1994 
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Quando o polímero é tratado com ácido sulfúrico fumegante grupos de ácidos 

sulfônicos são introduzidos (Figura 18) e uma resina de troca catiônica fortemente ácida é 

obtida. 

 

FIGURA 18 - Síntese e estrutura da resina catiônica de poli (estireno -co- divinilbenzeno) 

Fonte: Adaptada de HARLAND, 1994 

 

O grupo funcional típico dos trocadores catiônicos fracamente ácidos é o ácido 

carboxílico, cuja forma ácida é fracamente ionizada em soluções aquosas. O grau de 

dissociação depende do pH do meio, crescendo com o aumento do pH. Os íons hidrogênio são 

preferidos pela resina, assim em baixo pH a reação de troca iônica é limitada à capacidade de 

dissociação do grupo funcional. 

A resina Dowex 1x8 composta por grãos porosos de poli (estireno-co-

divinilbenzeno) é um exemplo de resina aniônica. Os trocadores aniônicos fortemente básicos 

são aqueles que contem grupos funcionais provenientes de aminas terciárias (Figura 19). 

Quanto mais hidrogênios forem substituídos por grupos metila na molécula de amônia, mais 

forte será a base e por sua vez a capacidade de troca iônica da resina. 
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FIGURA 19 - Síntese de uma resina aniônica de poli (estireno-co-divinilbenzeno) 

Fonte: Adaptada de HARLAND, 1994 

 

Pode-se dizer que as resinas de troca iônica em fase sólida equivalem quimicamente 

a soluções aquosas de eletrólitos. As resinas quando hidratadas geralmente dissociam-se 

produzindo quantidades equivalentes de íons de carga oposta. Posteriormente, como em 

soluções aquosas ácidas ou básicas convencionais, as resinas nas suas formas ácida ou básica 

podem ser neutralizadas com um sal apropriado (HARLAND, 1994). 

A maioria das resinas de troca iônica apresentam somente uma função: ou trocam 

cátions, ou trocam ânions. Entretanto, existem aquelas resinas que possuem grupos funcionais 

capazes de reterem tanto ânions quanto cátions, são conhecidas como resinas anfóteras. Um 

exemplo de resina comercial é a Ag11A8 feita através da polimerização do ácido acrílico 

dentro de uma resina Ag1x8 (equivalente a resina Dowex 1x8). O resultado são grãos 

esféricos rígidos de poli (estireno-co-divinilbenzeno) contendo grupos amônio quaternário, 

onde entrelaçam cadeias poliméricas acrílicas lineares relativamente flexíveis possuindo 

grupos ácidos carboxílicos ligados a estrutura. A Figura 20 mostra que para alguns casos, 

quando a resina é anfótera um grupo funcional se torna o contra-íon. Quando a resina é livre 

de contra-íons, cada grupo é o contra-íon do outro. A presença de grupos de troca aniônica e 

catiônica possibilita a retenção de cátions ou complexos catiônicos, bem como de âníons e 
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complexos aniônicos, dependendo da natureza da solução externa em contato com a resina 

(ALDABBGH e DYBCZYŃSKI, 1985). 

 

FIGURA 20 - Estrutura da resina Ag11A8 na forma de auto-absorção 

 
Fonte: Adapatada de SAMCZYŃSKI e DYBCZYŃSKI, 2002 

 

Algumas resinas anfóteras formam quelatos heterocíclicos com muitos íons 

metálicos dependendo do pH da fase móvel. A estabilidade destes complexos determina a 

afinidade de troca iônica dos cátions com a resina em meio neutro ou básico. A resina 

comercial Chelex 100 é um exemplo de resina quelante com alta capacidade para retirar 

metais de transição mesmo em soluções muito concentradas, possuindo pouca preferência por 

metais monovalentes. Em soluções de baixo pH, as resinas quelantes retêm complexos 

metálicos formados com haletos. A Figura 21 mostra a versatilidade do grupo funcional 

iminodiacetato, um exemplo de grupo quelante, em soluções com diferentes valores de pH. 

As resinas anfóteras são utilizadas para preconcentrar traços de elementos em grandes 

volumes de água natural e salina, amostras biológicas e geológicas, águas residuais e outras 

soluções (DYBCZYŃSKI e SAMCZŃSKI, 1991; SAMCZYŃSKI e DYBCZYŃSKI, 1997). 

 

FIGURA 21 - Comportamento dos grupos iminodiacetatos de acordo com o pH do meio 

Fonte: HARLAND, 1994 
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2.4.3 Separação de metais por troca aniônica 

A separação e pré-concentração de íons metálicos não só pode ser feita por troca 

catiônica, mas também por troca aniônica. Os íons metálicos em solução aquosa podem 

combinar-se com ligantes de carga negativa para formar íons complexos. Quando 

completamente coordenados, esses complexos carregam uma carga negativa. Como tal, eles 

podem ser retidos por resinas de troca aniônica. A força da ligação entre complexos e resina 

depende não somente da concentração do ligante e da estabilidade do complexo em solução, 

mas também da afinidade da resina para com o complexo, em outras palavras, a estabilidade 

do complexo aniônico na resina não é geralmente a mesma observada em soluções aquosas 

(HARLAND, 1994). 

Uma extensa pesquisa foi conduzida nos anos quarenta do século passado sobre o 

comportamento de troca aniônica de metais visando à separação de produtos de fissão 

(KRAUS E NELSON, 1955). De acordo com Kraus e Nelson "o ímpeto para um estudo 

detalhado de complexos metálicos surgiu quando foi reconhecido em nosso laboratório que 

certas resinas comerciais de troca aniônica fortemente básicas mostram em algumas vezes 

surpreendentes seletividades para íons complexos, especialmente os complexos de cloreto de 

uma série de metais”. As taxas de distribuição de metais entre soluções aquosas de ácido 

clorídrico e resinas básicas aniônicas com grupos amônio quaternários foram medidas com a 

ajuda de traçadores radioativos e encontrados na faixa das mais diversas potências de dez, 

sendo esses valores dependentes do metal e da concentração de ácido clorídrico. A Figura 22 

mostra a relação entre a distribuição dos metais entre a solução e a retenção na resina 

(KRAUS E NELSON, 1955; HARLAND, 1994). Pode-se observar pela Figura 22 que o Cd é 

muito mais retido na resina que o In a qualquer pH, sendo que a retenção máxima do Cd é 100 

vezes maior do que a retenção máxima do In. 

Outros estudos sistemáticos de separação através de troca aniônica foram 

apresentados por Saito (1984). Além das soluções de HCl foram utilizadas soluções com HF, 

HNO3, ácido acético e acetona. 

A separação dos metais cádmio e índio por troca aniônica tem sido relatada em 

vários trabalhos, inclusive em pesquisas que propõem a construção de um gerador de 

115
Cd/

115m
In (EHRHARDT et al, 1983; MIRZA et al, 1969; RODRIGUES, 1999). 

Os autores Samczński e Dybczyński (1997) estudaram o comportamento de troca 

iônica do cádmio nas resinas anfóteras Retardion 11A8 e Chelex 100 em solução de HCl e 
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NH3 + NH4Cl. A separação do elemento de outros íons metálicos por diferentes soluções foi 

apresentada na Figura 23. 
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FIGURA 22 - Distribuição de íons entre uma resina de troca aniônica forte e uma solução aquosa de ácido clorídrico 

Fonte: Adaptada KRAUS E NELSON, 1955 
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Fonte: SAMCZYŃSKI e DYBCZYŃSKI, 1997 

 

 

 

 

FIGURA 23 – Separação de metais traços por diferentes soluções
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3 METODOLOGIA 

O sistema gerador 
115

Cd/
115m

In foi escollhido de acordo com a conveniência de seu 

uso em aplicações industriais e ambientais, bem como com a possibilidade de se produzí-lo 

no Brasil. A definição das condições de separação dos nuclídeos pai e filho deu-se através da 

revisão de literatura, principalmente aqueles trabalhos de separação ou pré-concentração de 

metais. Levou-se em conta também as condições de operação do reator TRIGA do CDTN, as 

características nucleares dos radioisótopos, a disponibilidade no mercado do nuclídeo pai, 

assim como a facilidade de operação do gerador. Além disso, as condições experimentais 

ficaram limitadas às regras de segurança e proteção radiológica determinadas pela Comisão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN, órgão que regulamenta o manuseio de materias 

radioativos no Brasil. 

Cabe destacar que quanto mais simples e ecônomico for o sistema gerador, mais 

viável ele se torna para o uso em aplicações industriais. 

3.1 Materiais e reagentes  

Os reagentes utilizados no presente trabalho foram: ácido clorídrico fumegante (37%, 

Merck), hidróxido de sódio (P.A em pérolas F. Maia), óxido de cádmio (99,5% de pureza, 

Vetec), óxido de cádmio enriquecido (99,10 % do isótopo Cd-114, Euriso-Top, França), 

óxido óxido de índio (III) (99,9% de pureza, Aldrich Chemical Company), hidróxido de 

amônio (P.A, Synth), cloreto de amônio (P.A – ACS, Synth). Todas as soluções foram 

preparadas com água purificada em um sistema Milli-Q. 

As resinas poliméricas escolhidas para serem avaliadas foram resinas de poli 

(estireno-co- divinilbenzeno) das marcas: Chelex 100 (100-200 mesh, forma sódio, Bio-Rad), 

Dowex 1x8 (20-50 mesh, forma cloreto, Dow Chemical Corporation), Ag11A8 (Bio-Rad, 50-

100).  

Colunas de vidro abertas (1,3 cm de diâmetro por 20 cm de altura) com torneira de 

teflon foram utilizadas na condução dos experimentos. 
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3.1.1 Escolha do par 
115

Cd/
115m

In 

Experiências anteriores do CDTN com geradores de radioíndio importados tiveram 

resultados muito satisfatórios. Dentre as razões, contam-se as propriedades físicas e químicas 

do índio aliadas às características da radiação emitida pelo radionuclídeo gerado. O par 

113
Sn/

113m
In é normalmente utilizado nestes geradores, contudo a produção de 

113
Sn requer 

fluxos não disponíveis nos reatores de pesquisa brasileiros. A geração de radioíndio via 
115

Cd 

foi testada como um substituto devido à viabilidade de produzir este radionuclídeo no país 

irradiando alvos isotopicamente enriquecidos de 
114

Cd, possuidor de altíssima secção de 

choque para nêutrons (cf. Tabela 3). Dentre as várias possibilidades (cf. Tabela 2) esta é a que 

se configura mais viável para se chegar ao primeiro gerador de radionuclídeos brasileiro. 

3.1.2 Preparação dos sais CdCl2 e InCl3 

Os sais CdCl2 e InCl3 podem ser obtidos através da dissolução ácida a quente dos 

seus respectivos óxidos, CdO não enriquecido e In2O3. 

3.1.2.1 CdCl2 

Em um béquer foram adicionados 11,5 mg de CdO e 10 mL de ácido clorídrico 

fumegante. A solução foi evaporada até a secura. Porteriormente, adicionou-se 10mL de 

solução 2 M de HCl, tendo este procedimento sido repetido 3 vezes. A seguir, adicionou-se 10 

mL da solução a ser utilizada como eluente. 

3.1.2.2 InCl3 

Em um béquer foram adicionados 12,5 g de In2O3 e 10 mL de ácido clorídrico 

fumegante. A solução foi evaporada até a secura, porteriormente adicionou-se 10 mL de 

solução 2 M de HCl, este procedimento foi repetido 3 vezes. Ao resíduo da evaporação 

adicionou-se 10 mL da solução que será testada como eluente. 

3.1.2.3 Preparação das amostras para ativação neutrônica  

As amostras de óxido de cádmio foram pesadas diretamente em tubos de irradiação, 

com capacidade para 5 mL, Figura 24. A obtenção dos complexos solúveis de cádmio e índio 
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foi realizada após a ativação neutrônica, a fim de evitar a irradiação de amostras líquidas no 

reator, prevenindo assim vazamentos de material radioativo. 

 

FIGURA 24 – Tubo utilizado na irradiação do CdO 

 

3.1.3 Condicionamento das resinas e preparação das colunas 

As resinas antes de serem eluídas foram acondicionadas de acordo com a literatura. 

Através da coluna passou-se uma solução 1 M de NaOH, água desionizada e 1 M de HCl e 

novamente água. 

As colunas foram previamente testadas com água e solução de HCl 1 M para 

verificar se não estavam vazando. Quando necessário, as torneiras foram vedadas com graxa 

de silicone. Uma pequena quantidade de lã de vidro foi colocada na base das colunas para 

sustentar as resinas. Estas foram preenchidas com água desionizada. 

As resinas em solução aquosa foram colocadas vagarosamente dentro das colunas, 

mantendo sempre uma pequena vazão para que os grãos da resina se acomodassem. As 

resinas foram utilizadas somente um dia após este procedimento, a fim de evitar o surgimento 

de bolhas de ar. As massas utilizadas foram: 10 g da resina Dowex 1x8, 12 g da resina Ag 

11A8 e da resina Chelex 100. Uma imagem da coluna preenchida é mostrada na Figura 25. 

 

 

 

 

 



51 

 

FIGURA 25 - Coluna empacotada com resina Ag11A8 

 

3.1.4 Irradiação gama  

As resinas de troca iônica orgânicas ao serem expostas à radiação podem sofrer 

sérios danos. As propriedades físico químicas dessas resinas podem ser radicalmente alteradas 

por processos envolvendo o ataque às cadeias reticuladas do polímero ou por processos que 

alterem ou destruam os grupos funcionais da resina (DEVI, et al, 2010). Como consequência a 

capacidade de troca e o volume das resinas podem ser alterados, assim como podem ocorrer a 

liberação de gases e o surgimento de materiais orgânicos indesejáveis no sistema (PILLAY, 

1986). Rodrigues (1999) mostrou que a exposição de uma resina de troca aniônica a doses de 

radiação acima de 150 kGy altera a eluição do nuclídeo estudado. Sendo Gy (Gray) uma 

unidade de dose usada para definir a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida 

por unidade de massa, tem-se que 1 Gy corresponde a 1 J.Kg
-1

. 

Em um gerador 
115

Cd/
115m

In, as resinas receberão diretamente a radiação gama 

proveniente do decaimento do par 
115

Cd/
115m

In durante toda a vida do pai 
115

Cd (mais uma 

pequena contribuição inicial do par 
115m

Cd/
115m

In). Interessava então testar a possibilidade 

disto causar uma degradação da qualidade da resina que pudesse comprometer o perfeito 

funcionamento do gerador para pequenas doses, uma vez que a exposição das resinas a altas 

doses de radiação já mostraram ser prejudiciais. 

Este teste foi realizado irradiando as resinas no Laboratório de Irradiação Gama - 

LIG do CDTN/CNEN. Ali as resinas foram expostas à radiação gama de uma fonte de 
60

Co 

dentro de colunas de vidro, cuja preparação foi a mesma descrita na seção anterior, sob doses 

aproximadas de 15 Gy, 65 Gy, 115 Gy e 215 Gy. 
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Para determinar as doses aproximadas as quais as resinas foram expostas colocaram-

se na parte externa das colunas cinco dosímetros termoluminescentes (TLD’s), no caso os 

TLD´s 800 e dois pequenos frascos contendo solução Fricke, cuja preparação é descrita na 

próxima seção. Os TLD’s foram distribuídos ao longo da superfície da coluna ocupada pelo 

leito da resina e as soluções Fricke foram colocadas na lateral. 

Os TLD´s são sólidos iônicos cristalinos que possuem alguns defeitos e imperfeições 

na sua estrutura devido aos desvios na ordenação e na regularidade do arranjo atômico 

(CANO, 2007). Quando os TLD´s são expostos à radiação ionizante e depois passam por um 

tratamento térmico, estes cristais iônicos exibem o fenômeno de termoluminescência 

proporcional à dose de radiação a qual foram expostos (TEIXEIRA, CECATTI e CALDAS 

2008, MAMANI, 2007). A solução Fricke é uma solução de íons ferrosos que oxidam a íons 

férricos quando expostos diretamente à radiação. A dose de radiação a qual foi exposta a 

solução pode ser medida através da concentração de íons férricos na solução, que por sua vez 

é determinada pela medida de absorbância em um comprimento de onda 303 nm característico 

do Fe(III) (OLSZANSKI, 2002). 

As colunas foram expostas à radiação apenas frontalmente, optou-se por não girá-las, 

uma vez que a haste metálica que as segura poderia espalhar os raios gamas vindos da fonte. 

A distância entre o material e a fonte 
60

Co foi cerca de 1 m. Por ser essa uma medida 

aproximada, justifica-se o uso de dosímetros. A Figura 26 mostra uma foto das colunas e a 

distribuição dos dosímetros e a Figura 27 mostra o interior da câmara de irradiação. 

 
FIGURA 26- Fotografia mostrando a montagem da coluna para irradiação gama  
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FIGURA 27 - Interior da câmara de irradiação: mesas giratórias para posicionamento dos 

produtos a serem irradiados e protetor da fonte de 
60

Co 

Fonte: LABORATÓRIO DE IRRADIAÇÃO GAMA – CDTN/CNEN, 2011 

3.1.4.1 Preparação da solução padrão Fricke  

Pesou-se 0,392 g de sulfato ferroso amoniacal hexahidratado [Fe(NH4)2SO4)2.6H2O] 

e 0,058 g de cloreto de sódio em uma balança analítica que posteriormente foram dissolvidos 

em 12,5 mL de solução de ácido sulfúrico 0,4 M. Transferiu-se a solução para um balão 

volumétrico de 1 L. Deve-se destacar que a solução possui validade de no máximo dez dias 

quando preservada em ambiente mais escuro, devido a facilidade de oxidação do Fe(II) a 

Fe(III). 

3.2 Instrumentação 

3.2.1 Espectrometria de emissão com plasma indutivamente acoplado (ICP/AES) 

As concentrações do cádmio e do índio inativos foram determinadas através de 

análises por espectrometria de emissão com plasma indutivamente acoplado (ICP/AES). As 

análises foram realizadas utilizando um equipamento sequencial da marca SPECTROFLAME 

modelo FMV 03, que apresenta uma fonte de plasma de argônio (6000-12000 ºK), localizado 

no Laboratório.de Absorção Atômica e Espectrometria de Emissão com Plasma 

Indutivamente Acoplado do CDTN/CNEN. 
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3.2.2 Espectroscopia na região do ultravioleta (UV-VIS) 

Os espectros eletrônicos de absorção na região do ultravioleta visível (UV-Vis) 

foram registrados no espectrômetro UV Mini 1240 da Shimadzu, utilizando cubetas de 

quartzo de 10 mm de caminho óptico localizado no Laboratório de Dosimetria do 

CDTN/CNEN. 

3.2.3 Análises por ativação neutrônica  

As amostras contendo o isótopo 
114

Cd foram irradiadas na mesa giratória no Reator 

Nuclear TRIGA MARK I IPR-R1 com fluxo de de nêutrons igual a 6,6 x 10
11

 n/cm
2
.s, numa 

potência de 100 kW localizado no CDTN/CNEN. 

Os radioisótopos obtidos da ativação neutrônica foram identificados por 

espectrometria gama, utilizando um detetor de germânio de alta pureza (HPGe), modelo 

GC5019; analisador de espectro digital, modelo DAS 2000/A, software CANBERRA, Genie 

– 2000 Basic Spectroscopy (Standalone) V1.4 e Alpha Analysis V1.4, software EG & G 

Ortec, MaestroTM II A64-BI V1.40. 

3.2.4 Irradiação gama 

As irradiações das resinas foram realizadas no Laboratório de Irradiação Gama (LIG) 

do CDTN que possui um Irradiador Panorâmico Múltipropósito de Categoria II, fabricado 

pela MDS Nordion no Canadá, modelo/número de série IR-214 e tipo GB-127, equipado com 

uma fonte de Cobalto-60 estocada a seco com atividade máxima de 2.200 TBq ou 60.000 Ci 

(FIG. 27) (CDTN, 2011). 

3.1.5 Dosimetria 

O tratamento térmico dos TLD’s 800 expostos à irradiação gama foram realizadas no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), no setor de Dosimetria 

das Radiações, no Laboratório de Dosimetria Termoluminescente. Os equipamentos utilizados 

foram a Leitora Termoluminescente da marca Harshaw-Bicron modelo 4500. As leituras 

ocorreram numa taxa de 10 ºC/s até uma temperatura máxima de 300 ºC. 
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O dosímetro de referência Fricke  também foi utilizado para assegurar as doses as 

quais as resinas poliméricas foram expostas. 

3.1.6 Microscopia ótica 

As fotos das resinas poliméricas expostas à radiação foram tiradas de um 

microscópio petrográfico Leica 4500P, uma câmera Leica DFC295, sendo que as escalas 

foram produzidas pelo programa Leica LAS 3.7 no Laboratório de Inclusões Fluidas e 

Metalogênese do CDTN. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Testes preliminares com CdO inativo 

Os testes preliminares consistiram na utilização do CdO não enriquecido e não 

irradiado para a preparação das soluções de cádmio e do In2O3 para simular a presença de 

índio no experimento sem o par 
115

Cd/
115m

In. Em todos os testes, as colunas foram eluídas 

adicionando-se volumes de 10 mL de solução eluente, sendo as frações eluídas coletadas e 

transferidas para balões volumétricos de 25 mL. 

Inicialmente, optou-se por testar a retenção do Cd(II) pela resina Dowex 1x8 

utilizando solução de HCl 1 M como eluente. As concentrações de cádmio obtidas em dois 

experimentos são apresentados na Tabela 5. 

 

TABELA 5 - Concentração de Cd(II) nas frações eluídas com solução HCl 1 M de 

colunas empacotadas com resina Dowex1x8  

 

Alíquotas  Concentração de Cd(II) no eluato (g mL
-1

) 

  A B 

1 3,6 ± 0,4  2,0 ± 0,2  

2 3,5 ± 0,4 3,1 ± 0,3 

3 2,3 ± 0,2 2,8 ± 0,3 

4 1,1 ± 0,1 2,0 ± 0,2 

5 3,6 ± 0,4 1,8 ± 0,2 

6 3,8 ± 0,4 2,5 ± 0,3 

 

Na tentativa de se obter uma maior retenção do cádmio, outro teste foi realizado 

usando soluções de HCl 0,1 M; 1 M e 2 M. A Figura 28 mostra o gráfico das concentrações 

de cádmio presentes nos eluatos destes experimentos. 
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 FIGURA 28 - Gráfico da concentração de Cd(II) nas frações eluídas com solução HCl de 

colunas empacotadas com resina Dowex1x8 

 

 

Observa-se que quanto maior a concentração da solução de HCl maior quantidade de 

cádmio permanece retido na resina. 

Estes resultados conduziram o trabalho a outros experimentos objetivando atingir a 

retenção completa do cádmio por uma resina sintética. As resinas Ag11x8 e Chelex100, que 

também possuem caráter aniônico, foram escolhidas como fases estacionárias para outros 

testes de eluições. 

A Tabela 6 mostra os resultados encontrados para eluições de Cd(II) na resina 

Ag11A8 com HCl 2 M e HCl 1 M. 

 

TABELA 6 - Concentração de Cd(II) nas frações eluídas com solução HCl de colunas 

empacotadas com resina Ag11x8  

Alíquotas  Concentração de Cd(II) no eluato (g mL
-1

) 

  A (HCl 2 M) B (HCl 2 M) C (HCl 1 M) 

1 <0,10 <0,10 2,51 

2 0,40 0,70 3,00 

3 1,40 0,90 3,89 

4 2,70 2,30 3,90 

 

Analisando as frações pode-se perceber que a resina Ag11A8 comporta-se de 

maneira semelhante à resina Dowex1x8. Este é um fato previsível uma vez que as duas 
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resinas em meio fortemente ácido atuam como fortes trocadores aniônicos, devido à presença 

de grupos amônio quaternário. 

Uma quantidade maior de cádmio permanece retido, quando este está em soluções 

concentradas de ácido clorídrico, devido à predominância dos complexos [CdCl4]
2 

 para 

soluções de HCl acima de 0,5 M, como pode ser observado nas Figuras 12 e 22. 

A resina Chelex100 também foi testada. A tabela 7 mostra as concentrações 

encontradas para eluições da resina com HCl 2 M. Nota-se que uma grande quantidade de 

cádmio é eluído da resina nessas condições. 

 

TABELA 7 - Concentração de Cd(II) nas frações eluídas com solução HCl 2 M de 

colunas empacotadas com resina Chelex 100 

Alíquotas  Concentração de Cd(II) no eluato (g mL
-1

) 

1 < 0,10 

2 0,44 

3 340,00 

4 21,20 

5 0,13 

 

A tabela 8 mostra a quantidade de cádmio retido nas resinas para uma solução de 

HCl 2M. 

 

TABELA 8 - Porcentagem de Cd(II) retido nas resinas utilizando HCl 2 M como eluente 

Resina Concentração HCl (mol.L
-1

)  Cd (II) adsorvido (%) 

Dowex 
1,0 97,5 

2,0 99,6 

Ag11A8 
1,0 96,6 

2,0 99,0 

Chelex100 2,0 6,1 
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A retenção de In(III) pelas resinas Ag11A8 e Chelex foi avaliada nos mesmos 

experimentos A e B, apresentados na Tabela 6 e no experimento apresentado na Tabela 7 

respectivamente. As porcentagens de In(III) eluídos são apresentados na Tabela 9. 

TABELA 9 - Concentração de In(III) nas frações eluídas com solução HCl 2 M e a 

respectiva porcentagem total de In(III) eluído 

Resina Experimento 
Concentração de In(III) no eluato                

(g mL
-1

) 

 In (III) retido 

(%) 

Ag11A8 A 

1,40 

49,2 

<1,00 

305,00 

7,00 

2,90 

1,30 

Ag11A8 B 

<1,00 

45,2 

<1,00 

280,00 

9,00 

2,90 

<1,00 

Chelex100   

<1,00 

67,0 

<1,00 

430,00 

<1,00 

<1,00 

 

Analisando a Tabela 9, pode-se notar que o In(III) não é totalmente eluído da coluna. 

Como já mencionado anteriormente são formadas as espécies       ,      
 ,      

 ,      
  em 

solução de HCl. Assim, o In(III) pode ser retido pelos grupos positivos da resina quando 

forma complexos negativos com os íons cloretos presentes na solução. A estabilidade do 
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 , contudo, é desconhecida para as faixas de concentrações estudadas. Sabe-se que essa 

espécie apenas mostra estabilidade para soluções muito concentradas de HCl (~8M). 

4.2 Testes com CdO radioativo 

4.2.1 Condições de irradiação 

Por medidas de radioproteção a atividade máxima requerida para o final da 

irradiação no reator de pesquisa TRIGA do CDTN foi da ordem de 10
6 

Bq. Optou-se por 

irradiar uma massa de 10 mg Cd em uma amostra de CdO. As condições de irradiação 

encontram-se listadas na Tabela 10 e foram definidas de acordo com a equação 9.  

 

TABELA 10 - Condições definidas para irradiação do CdO no reator TRIGA do CDTN 

Constante Significado Valor 

NAv Número de Avogadro 6,022*10
23

 

 Fluxo de nêutrons (n/cm
2
.s) 6,6*10

11
 

 Secção de choque (cm
2
) 3*10

-25
 

ti Tempo de irradiação (s) 28800 

T1/2 Tempo de meia-vida (s) 192456 

m' Massa do CdO (g) 0,0115 

  Abundância isotópica 
114

Cd 0,991 

 Constante de decaimento 3,6*10
-6

 

4.2.2 Irradiação do CdO  

Foram realizadas 5 irradiações de 38 amostras de 
114

CdO. As atividades obtidas para 

cada amostra variam entre si devido a diversos fatores, dentre eles destaca-se a pequena 

variação do fluxo de nêutrons para as diferentes posições em que são colocados os tubos com 

o material a ser irradiado. A atividade média encontrada nas irradiações de CdO são dadas na 

Tabela 11 e a Figura 29 mostra um espectro gama de uma das amostras de 
114

CdO irradiada. 

Esse espectro gama e todos aqueles que serão apresentados foram plotados através do 
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tratamento dos dados no programa Genie – 2000 Basic Spectroscopy (Standalone) V1.4 e 

Origin 6.1. 

 

TABELA 11 - Atividade média das 5 irradiações de 
114

CdO 

Irradiação Atividade média 

(MBq) 

1 2,2 ± 0,1 

2 2,54 ± 0,07 

3 2,6 ± 0,2 

4 2,3 ± 0,3 

5 2,6 ± 0,2 

 

FIGURA 29 - Espectro gama correspondente a amostra Cd -7A irradiada por 8 horas no reator 

TRIGA do CDTN 

 

 

 

Como esperado, apenas as energias correspondentes aos nuclídeos pai 
115

Cd (260,9 

keV; 492,4 keV e 527,9 keV) e filho 
115m

In (336,6 keV) apareceram no espectro gama. 

Eliminando assim qualquer possibilidade de haver interferências espectrais. 



62 

 

4.2.3 Testes utilizando o par 
115

Cd/
115m

In 

Os testes utilizando CdO radioativo foram realizados como descrito no item 4.2. 

Porém as frações eluídas nos experimentos seguintes foram coletadas em provetas de 10 mL e 

posteriormente transferidas para tubos de polietileno com tampas de rosca, Figura 30, com 

forma adequada à geometria do detector disponível. A Figura 31 mostra o esquema de suporte 

do detector utilizado para as medidas.  

 

FIGURA 30 – Tubos de polietileno com capacidade de 20 mL  

 

 

FIGURA 31 - Esquema do suporte do detector utilizado nas análises 

Fonte: BOUÇAS, 2009 
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Todos os experimentos de eluição dos radionuclídeos gerados ocorreram 6 dias, no 

mínimo, após as irradiações, devido a dois fatores: normas radioproteção e sensibilidade do 

detector utilizado. 

Com base nos testes preliminares e resultados de trabalhos com resinas de troca 

aniônica de outros autores, novos experimentos foram conduzidos. A Tabela 12 mostra os 

novos testes realizados e as respectivas condições de eluição. 

 

TABELA 12 - Testes com 
115

Cd/
115m

In e suas respectivas condições de eluição 

Resina Teste Eluente 
Tempo após 

irradiação (d)  

Ag11A8 

I - A HCl 2 M 10 

I - B HCl 2 M 7 - 8 

I - C HCl 2 M 8 

I - D HCl 2 M + NH4Cl 0,1 M 8 

I - E HCl 1 M 8 

Dowex 

1x8 

II - A HCl 2 M  10 

II - B HCl 2 M + NH4Cl 0,1 M 10 

II - C HCl 2 M 8 

Chelex 
III - A HCl 2 M  10 

III - B HCl 2M+NH4Cl  0,1M 11 

 

 

Os valores de atividade encontrados nas medidas por espectrometria gama para os 

testes apresentados na Tabela 12 foram plotados em gráficos ilustrados nas Figuras de 32 - 35. 
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FIGURA 32 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído para os testes IA, IB e 

IC 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído para os testes ID e IE 
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FIGURA 34 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído no Teste II A, II B e II 

C 

FIGURA 35 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído no Teste III A e III B  

Uma análise prévia dos gráficos nos permite afirmar que a resina Chelex 100, nas 

condições de eluição propostas, não é indicada para um gerador de 
115

Cd/
115m

In. Nas 

primeiras frações eluídas percebemos apenas a presença do 
115m

In, contudo a medida que mais 

alíquotas são retiradas a atividade de 
115

Cd aumenta, contaminando assim os eluatos. Para os 

outros testes, não se observou nenhuma contaminação por 
115

Cd nas frações eluídas. 
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A Figura 36 é um espectro gama relativo a sétima fração eluída no Teste III B. 

Analisando o espectro podemos perceber as energias correspondentes ao par 
115

Cd/
115m

In. 

Comparando o espectro da Figura 37, correspondente a quarta fração eluída no Teste III B, 

com o espectro da Figura 36 percebe-se claramente como o espectro de frações contendo 

apenas 
115m

In não possui nenhuma energia correspondente ao 
115

Cd. 

 
FIGURA 36 - Espectro gama correspondente a fração Cd 2C -7D do Teste III B  

FIGURA 37 - Espectro gama correspondente a fração Cd 2C -4D do Teste III B 
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Os testes realizados com a resina Dowex1x8 (Testes II A, II B e II C) mostraram que 

apenas uma pequena quantidade de 
115m

In é eluída da coluna se comparada as mesmas 

condições de eluição para a resina Ag 11A8. As curvas apresentadas na Figura 38 ilustram 

essa discrepância, comparando o Teste I A com o Teste II A e o Teste I C com o IIC. 

 
FIGURA 38 - Gráficos da atividade do

 115m
In em função do volume eluído nos Testes I A, II A, 

IC e IIC 

* Testes realizados com a resina AG 11A8 e HCl 2M como eluente ,10 dias após a irradiação do CdO. 

** Testes realizados com a resina AG 11A8 e HCl 2M como eluente 8 dias após a irradiação do CdO. 

 

Os melhores resultados foram obtidos nos experimentos empregando a resina Ag 

11A8. Assim três soluções foram testadas como eluentes, HCl 2 M, HCl 1 M e HCl 2 M + 

NH4Cl. Os resultados relacionando as três condições de eluição para uma mesma resina foram 

plotadas no gráfico da Figura 39. 

 
FIGURA 39 - Gráficos da atividade do 

115m
In em função do volume eluído nos Testes I C, I D e I 

E  

* Todos os testes foram realizados utilizando-se a resina AG 11A8 8 dias após a irradiação 
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De acordo com a análise da Figura 39 e os dados da Tabela 13 as soluções de HCl 1 

M e HCl 2M + NH4Cl 0,1 M são eficientes na retenção do 
115

Cd e eluição do 
115m

In, pois os 

valores das atividades de um volume eluído igual a 70 mL nos dois casos são semelhantes. 

 

TABELA 13 - Atividades das frações eluídas nos Testes I D e I E 

Volume eluído 

(mL) 

Atividade ( kBq) 

Teste I D  Teste I E  

10,0 1,5 4,6 

20,0 42,7 51,0 

30,0 54,6 48,9 

40,0 30,8 25,3 

50,0 16,2 14,0 

60,0 12,1 10,7 

70,0 11,1 9,3 

TOTAL  169,1 163,8 

4.3 Testes com as resinas irradiadas 

Os experimentos com as resinas irradiadas foram definidos de acordo com os 

resultados alcançados até o momento. A fase estacionária mais apropriada para um gerador de 

115
Cd/

115m
In é a resina a Ag11A8 e o eluente mais adequado é uma solução de HCl 1 M. 

A Tabela 14 relaciona os testes executados com a dose de exposição das resinas para 

eluições com o cádmio radioativo e a atividade total presente num volume eluído de 100 mL. 

A Figura 40 mostra as curvas das atividades medidas por espectrometria gama de cada fração 

eluída para os testes IV A, IV B, IV C e IV D. Para todos os testes as quatro primeiras frações 

foram eluídas 7 dias após a irradiação do 
114

CdO, as próximas três frações foram retiradas 8 

dias depois e as últimas frações 9 dias após a irradiação. 
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TABELA 14 - Atividade e dose média aproximada de exposição para os testes com 

115
Cd/

115m
In  

Teste Dose (Gy) 
Atividade 

(kBq) 

IV - A 0 244 

IV - B 15 138 

IV - C 65 281 

IV - D 115 282 

 

FIGURA 40 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído nos Testes IV A, IV B, 

IV C e IV D  

* Todos os testes foram realizados utilizando-se a resina AG 11A8 e HCl 1 M como eluente 

 

Para uma melhor análise das curvas de eluição plotou-se os quatro gráficos acima em 

um único (Figura 41). 
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FIGURA 41 - Gráficos da atividade do 
115m

In em função do volume eluído nos teste IV A, IV B, 

IV C e IV D 

* Todos os testes foram realizados utilizando-se a resina AG 11A8 e HCl 1 M como eluente 

 

Analisando a Figura 41 e a Tabela 14 não é possível estabelecer uma relação direta 

entre as doses de exposição das resinas e a eficiência na eluição das espécies de 
115m

In. É 

importante destacar que a exposição das resinas a doses entre 15 Gy e 115 Gy não alterou a 

capacidade de retenção do 
115

Cd, nenhuma das energias correspondentes ao nuclídeo 
115

Cd 

foram encontradas nas análises por espectrometria gama. 

 A Tabela 15 mostra uma outra série de experimentos sob as mesmas condições 

de eluição dos testes IV, porém foram eluídos soluções contendo as espécies Cd(II) e In(III) 

inativas. 

TABELA 15 - Dose média aproximada recebida nos testes com CdO e In2O3  

Teste Dose (Gy) 

V - A 0 

V - B 15 

V - C 115 

V - D 215 

 

A Figura 42 mostra as curvas das concentrações de Cd e In em função de cada 

volume eluído para os testes V A, V B,V C e V D e a Figura 43 reune todas as curvas. 
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FIGURA 42 - Gráficos da concentração de In e Cd em função do volume eluído nos Testes V A, 

V B, V C e V D  

* Todos os testes foram realizados utilizando-se a resina AG 11A8 e HCl 1 M como eluente 

  
FIGURA 43 - Gráficos da concentração de In e Cd em função do volume eluído nos testes V 

* Todos os testes foram realizados utilizando-se a resina AG 11A8 e HCl 1 M como eluente 

 

As curvas de eluição do In para diferentes doses de irradiação são semelhantes. 

Aparentemente percebe-se que a quantidade de In presente na quarta alíquota eluída é maior 
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para as resinas que foram expostas à radiação. Porém a diferença entre eles é tão pequena que 

não pode-se ainda afirmar que a radiação altera a capacidade de adsorção do In pela resina. A 

porcentagem de índio eluído nos testes V são apresentados na Tabela 16. 

 

TABELA 16 - Porcentagem de In eluído para os testes V 

Teste % de In eluído 

V - A 53 

V - B 36 

V - C 35 

V - D 59 

 

Os dados da Tabela 16 e dos testes IV evidenciam que não existe uma relação para a 

retenção do In em resinas expostas ou não à radiação. 

4.4 Análises por microscopia ótica das resinas irradiadas 

A exposição das resinas à radiação pode provocar alterações na sua estrutura física. 

A Figura 44 mostra fotos microscópicas das resinas que foram irradiadas em comparação com 

a resina não irradiada afim de verificar se houveram mudanças estruturais nas mesmas. 

As fotos não mostram uma diferença entre o aspecto das resinas. Todas elas 

apresentaram uma grande quantidade de grãos fraturados. Ao se plotar os diâmetros dos grãos 

procurou-se escolher um grão de tamanho mediano. Percebe-se que ocorreu um pequeno 

decréscimo no diâmetro dos grãos irradiados com dose maiores que 115 Gy. Contudo para se 

afirmar com certeza que a radiação nessas doses alteram a estrutura da resina é necessário 

fazer outros tipos de testes qualitativos. 
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FIGURA 44 – Fotos de microscopia ótica para as resinas Ag11A8 irradiadas 
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4.5 Kit gerador 
115

Cd/
115m

In 

Não houve a necessidade de se projetar e construir um kit gerador pois o CDTN 

possui um gerador 
113

Sn/
113m

In que foi doado pela AIEA. Como o sistema gerador estava 

inutilizado optou-se então por reaproveitá-lo. Para tanto foi necessário desmontá-lo. As fotos 

Fguras 45-47 são fotos do gerador doado. 

 

FIGURA 45 – Gerador 
113

Sn/
113m

In 

 

FIGURA 46 – Parte superior do gerador 
113

Sn/
113m

In  
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FIGURA 47– Montagem da coluna no gerador 
113

Sn/
113m

In  

 

As soluções são adicionadas e retiradas da coluna através de agulhas. O frasco com a 

solução para eluição é colocado na entrada, como indicado na Figura 46, e o frasco de coleta 

do eluente (fechado à vácuo) colocado na saída. Assim uma diferença de pressão é 

estabelecida e as eluições podem ser feitas. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um gerador de 
115

Cd/
115m

In para 

aplicações industriais e ambientais. O sistema gerador de radionuclídeos proposto é baseado 

na separação radioquímica dos nuclídeos 
115

Cd/
115m

In por troca iônica. O 
115

Cd foi 

vigorosamente retido em uma resina de troca aniônica fortemente básica. A medida que sofre 

desintegrações o 
115

Cd fixo na resina produz o isótopo filho 
115m

In que pôde ser eluído da 

coluna por uma solução adequada. 

Uma série de experimentos foram executados, testaram-se três resinas e as melhores 

condições de obtenção do 
115m

In ocorreram nas eluições em resina Ag11A8 com solução HCl 

1 M. Essa resina se destacou devido a completa retenção do cádmio e eluição de uma 

quantidade significativa de índio. Os experimentos com o CdO inativo e In2O3 mostraram que 

para soluções 1 M de HCl cerca de 50% do índio adicionado ao sistema é eluído. 

As condições de irradiação do isótopo 
114

Cd ficaram sujeitas às normas de 

radioproteção. Não foi possível realizar experimentos utilizando uma massa maior que 10 mg 

de 
114

Cd, sendo a atividade máxima encontrada para as amostras de 
114

CdO ao final das 

irradiações da ordem 10
6
 Bq. A exposição das resinas a radiação gama para doses entre 15 e 

215 Gy não alterou significativamente a quantidade de cádmio e índio nas frações eluídas. 

Não foi possível afirmar com certeza se a estrutura física dos grãos sofreram modificações 

consideráveis com apenas as fotos de microscopia ótica. 

Não foi necessário construir um kit gerador de 
115

Cd/
115m

In. A AIEA havia doado ao 

CDTN um kit gerador de 
113

Sn/
113m

In. Este foi desmontado e verificou-se que seria 

perfeitamente possível utilizar o aparato com o sistema de separação para 
115

Cd/
115m

In. 

Como não foi possível realizar experimentos utilizando o aparato do gerador doado 

pela AIEA sugere-se que sejam feitos testes nas condições acima determinadas. Além disso, a 

blindagem do sistema deve ser verificada afim de evitar exposição à radiação durante os 

trabalhos. 

Outras recomendações para trabalhos futuros são feitas no sentido de complementar 

este trabalho. Sugere-se: 

 medir o efeito da radiação gama numa ampla faixa de dose para as condições 

definidas; 
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 desenvolver condições experimentais adequadas a utilização do gerador para 

aplicações em medicina nuclear, uma vez que as frações eluídas deverão estar sob 

rigorosas condições de pureza química e radioquímica e de assepsia; 

 realizar medidas em experimentos fora da escala laboratorial.
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APÊNDICE A - DADOS PARA CÁLCULO DE DOSE 

 

Espectro de UV-vis para Fe(III) 

 
Curva de Calibração Solução Fricke  
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Curva de Calibração - TLD 800 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE (BQ) DAS AMOSTRAS DE 
114

CdO IRRADIADAS 
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APÊNDICE C – ESPECTROS GAMA 

TESTE I A 
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