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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento e estabelecimento de um protocolo analítico 

específico para a determinação dos radionuclídeos 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 
94

Nb em amostras 

de rejeitos de baixa e média atividades provenientes das Unidades 1 e 2 da Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto – CNAAA localizada na cidade de Angra dos Reis – RJ. As 

técnicas de separação e purificação utilizadas levaram em conta as particularidades de cada 

radionuclídeo estudado. Foram utilizados métodos químicos de separação, uso de carreadores 

e de traçadores radioativos, cromatografias de troca iônica e extrativa, com o uso de resinas 

específicas. As principais técnicas usadas para a análise e determinação dos radionuclídeos de 

interesse foram a Espectrometria com Cintilador Líquido (LSC)  e a Espectrometria Gama. 

Foram utilizadas também as técnicas de Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-AES) e  Análise por Ativação Neutrônica (NAA) para cálculos 

de rendimento químico. Com relação aos radionuclídeos 
55

Fe, 
59

Ni e 
63

Ni, a metodologia de 

separação sequencial  mostrou-se bastante adequada para a sua separação e determinação, 

como pode ser observado pelos resultados obtidos, com rendimentos variando entre 39-100%, 

e com as eficiências de contagem para LSC para o 
55

Fe e 
63

Ni de 37,8 e 71,5%, 

respectivamente, estando de acordo com resultados encontrados na literatura. Os espectros 

mostram que a metodologia aplicada para separação e purificação desses radionuclídeos foi 

bem-sucedida. Os resultados para 
59

Ni mostraram que a utilização da espectrometria gama de 

baixa energia, com o uso de padrão certificado de 
55

Fe para calibração, foi uma alternativa 

viável. Para o  radionuclídeo 
99

Tc, o uso do elemento Rênio como carreador e monitor de 

rendimento químico, resultou em rendimentos químicos elevados. Através da análise por 

Espectrometria Gama foi possível verificar que os principais interferentes foram efetivamente 

removidos, com a combinação de uma coluna de troca aniônica e a resina TEVA. Para o 

radionuclídeo 
94

Nb os rendimentos obtidos, com base na análise por Espectrometria Gama do 

94m
Nb formado pela ativação neutrônica do 

93
Nb, foram bastante satisfatórios, com valores 

próximos a 70%. A análise por espectrometria gama apresentou espectros com os dois picos 

característicos das energias para o 
94

Nb bem definidos e nenhum outro pico de possíveis 

interferentes foi observado, mostrando que o processo de separação e purificação foi eficiente. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was the development and establishment of a specific analytical 

protocol for the determination of the 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 
94

Nb radionuclides in low and 

intermediate radioactive waste samples of Almirante Álvaro Alberto Nuclear Power Plant, 

CNAAA, located in the city of Angra dos Reis, RJ. The separation and purification 

techniques used have taken into account the particularities of each radionuclide studied. 

Chemical separation methods were used, as well as carriers and radioisotope tracers, and ion-

exchange and extraction chromatography involving specific resins. The main techniques used 

for the analysis and determination of the radionuclides were Liquid Scintillation Counting 

(LSC) and Gamma Spectrometry. Also used were Atomic Emission Spectroscopy with 

Inductively Coupled Plasma (ICP-AES) and Neutron Activation Analysis (NAA) for the 

chemical yield determination. Concerning to the 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe radionuclides, the 

methodology of sequential separation proved to be very appropriate for their separation and 

determination, as could be observed by the results obtained. Chemical yields in the range 

from 39 to 100%, and LSC counting efficiencies in the range of 37.8% for 
55

Fe, and 71.5% 

for 
63

Ni, are in accordance with the results found in the literature. The spectra of LSC showed 

that the methodology used to separation and purification of these radionuclides was very 

successful. The results for 
59

Ni have shown that the use of a 
55

Fe certified standard for 

calibration of the equipment was a viable alternative. In the case of the 
99

Tc radionuclide the 

use of rhenium as carrier and chemical yield monitor, resulted in high chemical yields. Use of 

Gamma Spectrometry analysis made it possible to check that the main interfering agents were 

actually removed with the combined use of anion exchange chromatography and TEVA resin.  

The chemical yield of 
94

Nb was measured by Gamma Spectrometry analysis of the 
94m

Nb 

nuclide formed by neutron activation of 
93

Nb, and quite satisfactory values close to 70% were 

obtained. The gamma spectra exhibited the two well-defined peaks characteristic of 
94

Nb and 

no peaks from possible interfering nuclides, showing that the process of separation and 

purification was very effective.  
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1 INTRODUÇÃO 

O uso comercial da energia nuclear para gerar eletricidade começou nos anos 50 do século 

passado e atualmente é responsável por cerca de 14% da produção mundial de eletricidade. 

Mais de 400 reatores nucleares operam ao redor do mundo, em 30 países. Os desafios 

principais são os altos custos de capital da energia nuclear, o gerenciamento dos rejeitos 

radioativos e o ‘envelhecimento’ dos componentes e materiais das instalações [1]. 

Segundo o Glossário de Segurança Nuclear [2], rejeito radioativo (ou simplesmente rejeito) 

é qualquer material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a 

reutilização é imprópria ou não prevista. Os rejeitos são classificados segundo seus níveis e 

natureza da radiação, bem como suas meias-vidas [3], conforme a Tabela 1, e sendo que a 

maior parte dos rejeitos radioativos encontram-se na classe 2 e são gerados pelas Centrais 

Nucleares. 

Tabela 1 - Classificação dos rejeitos segundo Norma CNEN NN 8.01 

Classe Descrição 

Isentos rejeitos contendo radionuclídeos com valores de atividade ou de 

concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores ou iguais 

aos respectivos níveis de dispensa 

1 Rejeitos de Meia-Vida Muito Curta (RVMC): rejeitos com meia-vida 

inferior ou da ordem de 100 dias, com níveis de atividade ou de 

concentração em atividade superiores aos respectivos níveis de 

dispensa 

2 Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN): rejeitos com 

meia-vida superior a dos rejeitos da Classe 1, com níveis de atividade 

ou de concentração em atividade superiores aos níveis de dispensa 

3 Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN) 

Nota: Níveis de dispensa estabelecidos nos Anexos II e VI da Norma 
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Em meio aos rejeitos radioativos com atividades baixa e média provenientes de centrais 

nucleares do tipo PWR (pressurized water reactor), pode ser encontrada uma grande variedade 

de radionuclídeos. Dentre esses são encontrados produtos de fissão, produtos de ativação e 

isótopos de urânio e de elementos transurânicos [4]. 

A deposição final desses rejeitos deve atender a certos requisitos dos órgãos responsáveis, 

sendo um desses o inventário dos radionuclídeos presentes nos rejeitos [5]. A caracterização 

dos rejeitos envolve a quantificação dos radionuclídeos especificados para verificar o 

cumprimento dos requisitos para a deposição. Com o passar dos anos as centrais nucleares 

geram quantidades cada vez maiores de metais de ativação de baixo nível de atividade, 

conforme os seus componentes são substituídos. Além disso, relativamente grandes 

quantidades de resinas de troca-iônica e filtros usados no processamento da água de 

refrigeração do reator e outros rejeitos líquidos são gerados e devem ser depositados [6]. 

Sendo assim, o impacto ambiental da deposição final desses radionuclídeos deve ser avaliado.  

A maioria dos radionuclídeos de meia-vida longa, que são os que merecem maior atenção no 

planejamento de um repositório, são identificados como RDMs, Radionuclídeos Difíceis de 

Medir por espectrometria gama direta, ou seja, quando a medida é realizada externamente ao 

tambor de rejeito (técnicas não-destrutivas), e são assim chamados por apresentarem pelo 

menos uma das seguintes características: 

 atividade muito baixa decorrente de produção em pequena quantidade, 

 atividade baixa decorrente de meia vida extremamente longa,  

 atividade baixa decorrente de pouca interação físico-química com o meio que constitui 

um determinado tipo de rejeito, 

 por apresentarem emissão de raios gama e/ou raios X característicos com energias e/ou 

intensidades absolutas muito baixas  

 ou porque não emitem raios gama ou raios X [7, 8].  
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As metodologias analíticas a serem desenvolvidas para a determinação desses radionuclídeos 

dependem do tipo de rejeitos gerados pela central nuclear. Os níveis de atividades e a 

diversidade dos radionuclídeos presentes nesses tipos de rejeitos, muitas vezes restringem a 

aplicação direta de uma determinada metodologia desenvolvida para matrizes comuns, como 

ambientais e geológicas. 

Os procedimentos que  usualmente são utilizados para caracterização radioquímica de rejeitos 

de baixo e médio níveis de atividade para fins de deposição final [9] são a determinação das 

atividades específicas dos RDMs por meio de ensaios destrutivos e a realização de inventário 

isotópico dos rejeitos utilizando-se os fatores de escala para estimativa dos RDMs presentes. 

Um fator de escala é a razão entre a atividade do radionuclídeo a ser calculado e a atividade 

do radionuclídeo-chave, normalmente um radionuclídeo emissor γ de fácil determinação por 

medida direta, como mostrado na equação 1, [8]: 

                                                                                                                                (1)                                                            

Onde FE é o fator de escala, ARDM é a atividade do RDM de interesse e ARC é a atividade do 

radionuclídeo-chave. 

A correlação é feita com base na similaridade da forma de produção e comportamento fisico-

químico do RDM e do radionuclídeo chave. A Tabela 2 apresenta os radionuclídeos-chave 

normalmente utilizados no cálculo dos fatores de escala. 

Tabela 2 - Radionuclídeos-chave usados na avaliação de RDMs selecionados 

RDM selecionado para avaliação Radionuclídeo-chave 

14
C, 

55
Fe, 

59
Ni, 

63
Ni, 

93
Zr, 

94
Nb, 

99
Tc, 

108m
Ag 

60
Co 

135
Cs 

137
Cs 

90
Sr, 

129
I, 

239
Pu 

60
Co, 

137
Cs 

238
U, 

238
Pu, 

240
Pu, 

241
Pu, 

242
Pu, 

241
Am, 

242
Cm, 

243
Cm, 

244
Cm 

239
Pu 

Fonte: adaptado de [8] 
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Para o desenvolvimento de um fator de escala que seja aplicável à avaliação do inventário 

radioativo dos rejeitos com várias matrizes, é necessário preparar um banco de dados 

compilado com o maior número de informações possíveis, relacionadas ao inventário de 

nuclídeos emissores α, β e γ de meia-vida longa que são dífíceis de medir (RDM) e nuclídeos 

emissores γ que são fáceis de medir por medida direta [10]. 



18 

 

1.1 PANORAMA MUNDIAL 

Logo após a criação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em 1957, o 

gerenciamento de rejeitos radioativos tornou-se uma questão bastante importante nos 

programas da Agência, sendo que várias publicações foram lançadas dentro da série ‘Safety 

Series’, envolvendo esse tema.  

Ao final dos anos 80 do século passado, a questão dos rejeitos radioativos e a sua gestão foi se 

tornando cada vez mais importante politicamente, levando a Agência (AIEA) a estabelecer 

um conjunto de padrões de segurança de nível elevado [11]. O programa foi concebido para 

estabelecer uma estrutura ordenada para documentos de segurança na gestão de rejeitos e 

assegurar a cobertura completa de todas as áreas relevantes. 

Nos Estados Unidos, os regulamentos federais que regem a deposição de rejeitos radioativos 

de baixos níveis de atividades estão especificados na 10CFR parte 61("Licensing 

Requirements for Land Disposal of Radioactive Waste") [12], a qual especifica os RDM’s 

cujas concentrações devem ser quantificadas.  

As regulamentações e legislações nacionais com relação aos níveis de isenção e critérios de 

aceitação dos rejeitos radioativos na Europa são heterogêneas.  Em cada país os órgãos 

regulamentadores estão diferentemente organizados com relação à questão da segurança 

nuclear [13]. 

Na França, Électricité de France (EDF), a companhia elétrica da França, responsável pela 

operação de 58 reatores no país, a AREVA, que opera as instalações do ciclo do combustível 

e a ANDRA, a Agencia Nacional Francesa para o Gerenciamento de Rejeitos Radioativos, 

que gerencia os repositórios finais de rejeitos, são os três principais participantes na área 

nuclear.  Vários repositórios foram construídos para a deposição de rejeitos radioativos, sendo 

que um deles é dedicado a rejeitos de níveis baixo e intermediário. As especificações para 143 

radionuclídeos foram definidas pela ANDRA, garantindo a segurança da instalação [14]. 

A Espanha segue o Plano Geral de Rejeitos Radioativos (PGRR), que é um documento que 

define as estratégias e atividades a serem tomadas com relação aos rejeitos radioativos, o 

descomissionamento de instalações nucleares e seu estudo econômico-financeiro. É aprovado 

pelo conselho de Ministros e é revisado e atualizado periodicamente. A última atualização é 

de 2006 [15]. 
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Na Coréia do Sul, o primeiro fator de escala foi obtido em 2005 pela análise das razões 

radioativas de RDM’s para os emissores gama chave. Foi derivado através de processo 

estatístico em 225 amostras com 6 fluxos de rejeitos produzidos  a partir de 13 grupos de 

centrais nucleares. [16]. 

No Brasil, as normas CNEN NN 8.01 [3], que trata da gerência de rejeitos radioativos de 

baixo e médio níveis de radiação, e a CNEN NN 8.02 [17], que trata do licenciamento de 

depósitos de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação, fornecem as diretrizes 

básicas no gerenciamento dos rejeitos radioativos. O projeto do repositório nacional (RBMN) 

visa a implantação do repositório para a deposição de rejeitos de níveis baixo e intermediário. 

O repositório tem a previsão de funcionar por 60 anos e, após seu fechamento, o período de 

controle institucional é de 300 anos. 

Em 2011 o CDTN finalizou junto a Eletronuclear um projeto para a implantação de 

metodologias analíticas para a caracterização radioquímica de rejeitos de baixo e médio níveis 

de atividade [ 18] com foco em 23 RDMs visando deposição final. Este projeto proporcionou 

além da base para estabelecimento de competências na área de caracterização de rejeitos, 

difusão de conhecimento por meio de publicações internacionais [5, 10,19, 20, 21, 22] e 

capacitação de pessoal [23, 24] assim como o presente trabalho de tese.  

1.2 OS RADIONUCLÍDEOS  
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 
94

Nb 

Dentre os RDM’s de interesse na caracterização de rejeitos de baixo e médio níveis 

provenientes de centrais nucleares destacam-se 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 
94

Nb, radionuclídeos de 

estudo desta tese. 

Fe e Ni são constituintes de uma grande variedade de materiais de construção de reatores 

nucleares e seus correspondentes produtos de ativação são frequentemente encontrados em 

rejeitos radiativos e efluentes.  
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Os radionuclídeos 
59

Ni e 
63

Ni são produtos de ativação do níquel estável presente nos 

materiais de revestimento das varetas de combustível do reator. O 
59

Ni, meia-vida de 7,6 x 10
4
 

anos, é produzido por irradiação neutrônica do 
58

Ni e decai por captura eletrônica a 
59

Co 

estável, com emissão de raios X de 6,9 keV. O 
63

Ni é um emissor β puro com Emax = 67 keV e 

é produzido através da irradiação neutrônica de 
62

Ni [25] e o seu tempo de meia-vida é de 

100,1 anos. Devido a isso, a sua determinação é muito importante em rejeitos radioativos, 

para fins de tratamento e armazenamento a longo prazo. A Figura 1 mostra o esquema de 

decaimento para estes dois radionuclídeos. 

Fontes de 
59

Ni são aços inoxidáveis austeníticos no reator e a ativação de Ni dissolvido no 

líquido refrigerante e nas partículas de corrosão depositadas no núcleo do reator. O conteúdo 

de Ni no aço inoxidável  é em torno de 10% e na liga Inconel de 50-70%. Além disso, Ni é 

encontrado como impureza na liga Zircaloy, ~ 40 ppm, e no combustível do reator, ~ 20 ppm 

[26].  

A técnica de LSC é bastante adequada para a determinação de 
63

Ni, apresentando uma alta 

eficiência de contagem, entre 60-80%, em contraste com outras técnicas, como contagem por 

fluxo de gás, <10-50%, e detector de silício, 1-6%. Como todos os outros emissores de raios 

X de baixa energia, a determinação do 
59

Ni requer a separação do Ni dos elementos de matriz 

e de outros radionuclídeos devido à baixa energia dos raios K-X emitidos (6,9 keV, 30,4%). A 

separação de 
63

Ni e 
59

Ni de outros radionuclídeos interferentes normalmente é baseada na 

formação do complexo Ni-DMG (dimetilglioxima).  

O 
55

Fe é um produto de ativação formado pela reação 
54

Fe (n,γ) 
55

Fe, de ferro e aço contidos 

em moldes, recipientes ou suportes em reatores. Possui um tempo de meia-vida de 2,73 anos e 

o seu decaimento ocorre por captura eletrônica com a emissão de raios X de energia Kα de 

5,89 keV (24,5 %) e por elétrons Auger com energia de 5,2 keV (61 %) [27], Figura 2. 

A medida do 
55

Fe pode ser feita por espectrometria gama de baixa energia e detecção de raios 

X e também por contador proporcional (CP), mas essas técnicas apresentam  eficiências de 

contagem normalmente muito baixas, < 1%. A técnica mais utilizada é a LSC, que se 

apresenta mais sensível à contagem de emissores β de baixa energia. 
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Figura 1 - Esquemas de decaimento do Ni-59 e Ni-63 

 

Fonte: http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/  

 

Figura 2 - Esquema de decaimento do Fe-55 

 

Fonte: http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ 

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
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O radionuclídeo 
99

Tc é um produto de fissão de 
235

U e 
239

Pu (com rendimento de fissão de 

6,06%), sendo um emissor beta puro de baixa energia, 292 keV, e meia-vida de 2,1 x 10
5
 

anos, Figura 3. Atualmente, quase todo 
99

Tc presente no meio-ambiente é resultante de 

atividades antropogênicas, como testes de bombas nucleares, produção em centrais nucleares, 

reprocessamento do combustível nuclear, acidentes nucleares e às aplicações médicas do 

99m
Tc. A sua liberação no meio ambiente é preocupante porque, além da sua longa meia-vida, 

tem grande mobilidade em ambientes aeróbicos sob a forma do íon pertecnetato, TcO4
-
,
 
[28], 

que é sua forma predominante, ou como o óxido de tecnécio (VII), Tc2O7, que é volátil. A 

medida do 
99

Tc é feita normalmente por contador GM (Geiger-Meuller)  ou por LSC. A 

medida de 
99

Tc por meio da contagem β direta é complicada pela interferência do 
137

Cs, 

também um produto de fissão de alto rendimento (~6%) sendo necessário, então, um 

tratamento prévio da amostra, para separação de interferentes presentes na matriz. Contudo, 

uma grande dificuldade na separação e purificação do 
99

Tc é sua alta volatilidade, tornando o 

controle da temperatura uma etapa bastante sensível que deve ser bem monitorada. 

Outro problema é a falta de um traçador isotópico estável de Tc  para a determinação do 

rendimento químico. Vários traçadores isotópicos não estáveis tem sido usados como 
95m

Tc, 

97m
Tc, 

97
Tc, 

98
Tc and 

99m
Tc, e também outro elemento, como o Rênio (Re), como monitores 

de rendimento. O Re está situado logo abaixo do Tc na tabela periódica e é considerado como 

um bom análogo ao Tc. Ambos elementos compartilham muitas propriedades químicas, tal 

como a estabilidade nos estados de oxidação IV e VII, e o Re ainda tem a vantagem de ser um 

traçador não radioativo. Neste trabalho, o Re foi utilizado na determinação do rendimento 

químico e medido pelas técnicas de Análise por Ativação Neutrônica (AAN) e de 

Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES). 

 O nióbio (
93

Nb) está presente nos componentes estruturais dos reatores nucleares e portanto 

94
Nb e 

93m
Nb, que possuem meia-vida longa, são produzidos por ativação neutrônica do 

93
Nb 

por nêutrons térmicos e rápidos, de acordo com as reações 
93

Nb (n,γ) 
94

Nb e 
93

Nb (n,n′) 

93m
Nb, respectivamente, sendo que a Figura 4 apresenta o esquema de decaimento para o 

94
Nb. A análise desses isótopos é de grande importância devido a possíveis danos a longo 

prazo ao meio ambiente por possuírem meias-vidas longas [29]. Para longos períodos de 

espera entre o fechamento da instalação nuclear e o seu desmantelamento, o 
94

Nb pode 

representar a principal contribuição para a exposição pessoal durante o descomissionamento 

[30]. 
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Figura 3 - Esquema de decaimento do Tc-99 

 

Fonte: http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ 

 

Figura 4 - Esquema de decaimento do Nb-94 

 

Fonte: http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ 

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
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O 
94

Nb é determinado por espectrometria γ, nas linhas de emissão de 702 e 871 keV. Como a 

intensidade dessas emissões são baixas, é necessário uma separação e purificação prévia do 

94
Nb de outros emissores γ fortes, como 

60
Co, 

137
Cs e 

110m
Ag, por exemplo.  

 

A Tabela 2 mostra de forma resumida as principais características dos radionuclídeos 

estudados e respectivas técnicas de medição. 

Tabela 3 - Os radionuclídeos Ni-59, Ni-63, Fe-55, Tc-99 e Nb-94 

Nuclídeo Tempo de 

meia-vida 

Tipo de 

decaimento 

Energias 

(keV) 

Modo de 

produção 

Método de 

medida 

59
Ni 7,6 x 10

4
 Captura 

eletrônica 

(CE) 

6,9  

(Raios-X 

19,6% ) 

Ativação LSC, AMS, 

Espectrometria 

γ de baixa 

energia 

63
Ni 100 β

-
 67 Ativação LSC, AMS 

55
Fe 2,73 Captura 

eletrônica 

(CE) 

5,89 

(Raios-X 

24,5%) 

5,2 

(Auger 61%) 

Ativação LSC, 

Espectrometria 

γ de baixa 

energia 

99
Tc 2,11 x 10

5
 β

-
 292 Fissão LSC, ICP-MS 

94
Nb 2,03 x 10

4
 β

-
, γ 471,5 

(Raios γ 702 

e 871) 

Ativação LSC, 

Espectrometria 

γ 
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1.3 OBJETIVOS  

O objetivo principal do trabalho foi o desenvolvimento e estabelecimento de um protocolo 

analítico específico para a determinação dos radionuclídeos, 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 
94

Nb em 

amostras de rejeitos de baixa e média atividades, concentrados de evaporador e resinas, 

provenientes das Unidades 1 e 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA 

localizada na cidade de Angra dos Reis – RJ. 

Dentre os objetivos específicos destacam-se: 

 Utilização das técnicas inovadoras de separação com resinas extrativas que 

reduzem o tempo de análise e quantidade de reagentes. 

 Análise radiométrica desses radionuclídeos pelas técnicas de LSC (
63

Ni, 
55

Fe e 

99
Tc), espectrometria γ convencional HPGe 50% (

94
Nb) e γ de baixa energia 

Ultra-LEGe (
59

Ni). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Apresenta-se a seguir uma revisão bibliográfica realizada na literatura especializada referente 

às metodologias e técnicas aplicadas na determinação dos radionuclídeos em matrizes de 

rejeitos propostos no presente trabalho. 

2.1.1 Sobre 
55

Fe, 
59

Ni e 
63

Ni 

Tendo em vista que muitos dos procedimentos descritos na literatura sobre a análise de 

rejeitos radioativos de baixa e média atividade envolvem métodos que tratam estes 

radionuclídeos, 
55

Fe, 
59

Ni e 
63

Ni,  de forma conjunta, a revisão para estes seguirá o mesmo 

critério. 

A separação química do Ni normalmente é feita pela sua precipitação na forma de hidróxido e 

a extração do complexo Ni-DMG (dimetilglioxima) usando tanto extração por solvente como 

cromatografia extrativa, algumas vezes combinada com uma etapa de troca iônica [31]. 

O uso da resina Chelex 100 foi descrito por Scheuerer et al. [32]. O Ni
2+

 foi absorvido pela 

resina quelante, sendo as etapas subsequentes uma coluna de troca aniônica e precipitação do 

complexo Ni-DMG, sendo possível separar importantes contaminantes como 
65

Zn, 
60

Co e 

55
Fe, com fatores de descontaminação entre 10

 5
 e 10

11
. Utilizou-se a técnica de LSC para a 

determinação de 
63

Ni. 

Hou et al. [25] propuseram um método analítico para determinação de 
63

Ni e 
55

Fe em 

amostras de rejeitos radioativos como grafite, concreto, alumínio e chumbo, usando diferentes 

métodos de decomposição. A precipitação na forma de hidróxidos foi usada para separação 

dos radionuclídeos interferentes e como o hidróxido de níquel é solúvel em meio aquoso nas 

condições de pH usadas, foi  possível  também a separação deste do Fe. Os rendimentos 

químicos obtidos ficaram acima de 90% para ambos radionuclídeos e os fatores de 

descontaminação para os radionuclídeos de interesse foram maiores que 10
5
. O 

63
Ni e 

55
Fe 

purificados foram medidos pela técnica de cintilação em meio líquido (LSC). As eficiências 

de contagem para 
63

Ni  e 
55

Fe foram 70 e 34%, respectivamente. 

 Nikiforova et al. [33] desenvolveram um método de tratamento e separação no qual, antes da 

separação do 
63

Ni, o Cs foi removido com fosfatomolibdato de amônia e os actinídeos foram 

separados quantitativamente por coprecipitação. 
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Níquel foi precipitado como hidróxido e purificado por troca aniônica e dupla extração do 

complexo níquel-dimetilglioxima. A atividade de 
63

Ni foi determinada por LSC, com uma 

eficiência de contagem em torno de 63%. A determinação do rendimento químico e o 

monitoramento dos elementos interferentes foram feitos por espectrometria de emissão ótica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), sendo que o rendimento químico obtido para 

amostras reais de rejeito foi de cerca de 80%. 

Warwick et al. [34] desenvolveram uma resina cromatográfica extrativa baseada na 

diisobutilcetona, DIBK, para o isolamento do 
55

Fe, em amostras de efluentes de reator. Usada 

em conjunto com a resina extrativa baseada na DMG (não comercial, preparada no próprio 

laboratório) possibilitou a separação sequencial do 
55

Fe e 
63

Ni e o isolamento destes de 

contaminantes associados. Foi observado que embora a coluna DMG seja relativamente 

seletiva para Ni, pequenas quantidades de 
60

Co, aproximadamente 5%, são também retidas e 

co-eluidas com o 
63

Ni. Uma solução encontrada foi levar o eluente da coluna DMG à secura, 

tratar com água-régia para decompor DMG residual, adicionar carreador de cobalto e passar 

essa solução em uma coluna de resina de troca aniônica em meio HCl 9 mol l
-1

 para isolar o 

60
Co residual. Recuperações químicas foram maiores que 90% tanto para Fe quanto para Ni. 

No trabalho desenvolvido por Fisera et al. [35], os agentes quelantes DMG e DPG 

(difenilglioxima) como componentes ativos foram imobilizados nos poros do polímero 

poliacrilonitrila (PAN), sendo as propriedades de sorção desses materiais comparadas aos da 

resina comercial Ni Resin. O objetivo desse estudo foi a preparação de materiais novos e mais 

baratos como uma alternativa aos comercialmente disponíveis. A resina DMG-PAN mostrou 

propriedades comparáveis às da Ni Resin mas a DPG-PAN teve seu uso prático limitado 

devido à retenção muito lenta do níquel. Em outro trabalho [36] esta resina foi testada com 

dois tipos de amostras reais de rejeito radioativo, concentrado de evaporador e resina, para 

separação de Ni. 

Um método proposto por Jäggi et al. [37] para separar 
63

Ni de 
60

Co e 
55

Fe de matriz de rejeito 

radioativo se mostrou bastante efetivo. O método foi baseado no uso de uma única resina de 

troca iônica, Bio-Rad Ag 1 x 8, e exibiu altos rendimentos químicos para 
55

Fe e 
63

Ni, 97 e 

93% respectivamente.  
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Lee et al. [38, 39, 40] propuseram um procedimento de separação sequencial de 
59

Ni, 
63

Ni, 

55
Fe, 

99
Tc, 

94
Nb e 

90
Sr em vários rejeitos radioativos. Resinas de troca iônica, precipitação e 

cromatografia extrativa foram utilizadas para a separação individual desses radionuclídeos. 

No trabalho mais recente [40] foi investigada a aplicabilidade do ácido oxálico como agente 

complexante para a separação por troca aniônica de vários elementos metálicos. Complexos 

com ácido oxálico de metais tri- e tetravalentes são mais estáveis do que aqueles formados 

com metais divalentes, e os comportamentos de separação desses complexos numa coluna 

cromatográfica de troca aniônica depende da formação de complexos de oxalatos aniônicos de 

diferentes tamanhos, cargas e estabilidades. Neste trabalho o Sr foi co-precipitado com 

oxalato de cálcio em pH 5,5-6 em meio de oxalato e pode ser separado de alguns elementos 

de matriz e Ni, Fe e Nb permaneceram em solução. Essa solução foi passada por uma nova 

coluna aniônica, sem a destruição do oxalato com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio. O 

pH da solução foi ajustado para 4,5-5 com solução da amônia. A separação de Fe e Nb foi 

feita usando-se HF ou uma mistura de HF e HCl ou HNO3 como eluente, na coluna aniônica. 

Os autores concluíram que os radionuclídeos citados podem ser separados na presença de 

ácido oxálico sem a necessidade de pré-tratamento a cada etapa. 

Em trabalho de 2013 [41] Lee et al. propõem um método de separação de 
59

Ni e 
63

Ni em 

amostras de rejeitos radioativos de diferentes matrizes em que foi montado um sistema no 

qual a alimentação da resina extrativa Ni Resin foi feita através de bombas peristálticas. Isto 

acelera o fluxo das soluções que passam pela resina. Os autores ressaltam que a propriedade 

hidrofóbica da DMG imobilizada sobre ou na matriz porosa do polímero retarda o fluxo das 

soluções carreadoras, tornando difícil o seu uso em análises de rotina e/ou no caso de grandes 

quantidades de soluções carreadoras. Na etapa de separação cromatográfica foi obtida uma 

recuperação de 92,8%, medida por ICP-AES. 

Grahek et al. [42] descreveram um método com o uso da resina Sr Resin e a mistura de ácidos 

nítrico e clorídrico para a separação de 
55

Fe e 
90

Sr, baseado nas propriedades de adsorção dos 

mesmos na coluna. Os autores afirmam que, apesar da Sr Resin ser extremamente seletiva e 

específica para o Sr, o Fe também pode ser retido se uma mistura adequada de HNO3 e HCl é 

empregada. Os resultados obtidos mostraram que a força de retenção do Fe(III) na resina em 

meio HCl aumenta com o aumento da concentração do ácido e que Sr(II) não é adsorvido pela 

resina em meio de HCl. Quando o ácido é o HNO3 a situação se inverte. A condição ótima 

encontrada foi uma mistura HCl 6 mol L
-1

 : HNO3 3 mol L
-1 

e variando-se as concentrações 

dos ácidos na mistura permite a separação seletiva. 
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Para a separação de Fe e Ni, Bihari et al. [43] usaram resinas extrativas baseadas em 

metilisobutilcetona, MiBK, para o Fe e Ni Resin para o Ni.  

Gautier et al. [14] propuseram um método radioquímico confiável para medir 
63

Ni em vários 

rejeitos radioativos de nível baixo e intermediário com uma grande faixa de razão 
63

Ni/
60

Co e 

em uma única etapa de separação. Dentre os métodos estudados (extração por solvente, 

precipitação e cromatografia extrativa) o método baseado na cromatografia extrativa mostrou 

resultados mais confiáveis para a maioria dos rejeitos radioativos estudados.   

2.1.2 Sobre o 
99

Tc 

A liberação do 
99

Tc no meio ambiente, conforme descrito na Introdução deste trabalho, é de 

grande preocupação devido ao seu comportamento químico. Assim, são encontrados muitos 

artigos que tratam de sua determinação em amostras ambientais, e que também são revisados 

aqui junto aos que tratam da sua determinação em amostras de rejeito.     

A medida de 
99

Tc por meio da contagem β direta é complicada pela interferência de outros 

emissores beta frequentemente presentes nos rejeitos estudados, por exemplo o 
137

Cs, que é 

um produto de fissão de alto rendimento (~6%) sendo necessário, então, um tratamento prévio 

da amostra.  

Kaye et al. [44] desenvolveram um método radioquímico para a determinação de 
99

Tc em 

amostras de vegetação, no qual tanto o rendimento químico quanto o rendimento corrigido 

pela quantidade de 
99

Tc na amostra pode ser determinado. Foi usado o 
97m

Tc como traçador 

isotópico para estimativa do rendimento químico. O método foi baseado no fato dos elétrons 

de baixa energia (75 ou 94 keV) liberados no decaimento do traçador, poderem ser absorvidos 

pelo absorvedor de alumínio colocado sobre a placa contendo a amostra, e somente parte da 

radiação β de energia mais alta do 
99

Tc ser absorvida. Contando-se a amostra com e sem o 

absorvedor foi possível distinguir os eventos dos dois isótopos e assim fazer os cálculos de 

rendimento químico e a quantidade de 
99

Tc na amostra. Os detectores usados nas medidas 

foram contadores Geiger-Muller de baixo background. O limite de detecção obtido foi de 

aproximadamente 44 mBq. As etapas da metodologia envolveram calcinação, fusão das 

cinzas com peróxido de sódio, etc. e estudos usando-se traçadores foram feitos para se 

verificar a ocorrência de alguma perda significativa de Tc ocorreria durante as etapas do 

processo.  
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Segundo os autores, o uso do peróxido de sódio, agente oxidante forte, garantiu que qualquer 

que fosse o estado de oxidação inicial, o Tc terminaria no estado de valência +7, sendo que 

perdas negligíveis de traçador foram detectadas. Kaye et al. destacaram, também, que 

métodos sensíveis são necessários para avaliar o dano potencial devido à liberação de 
99

Tc no 

meio-ambiente. 

Chiu et al. [45] usaram 
99m

Tc como traçador em análises de amostras de rejeitos radioativos 

de baixo nível provenientes de instalações nucleares. O procedimento foi baseado na quelação 

de íons Tc reduzidos, com dietilditiocarbamato de sódio (NaDCC), e a subsequente extração 

do quelato com clorofórmio. Os contaminantes foram removidos em uma etapa de 

precipitação com hidróxido de sódio entre pH 9 e 10, sendo que o Tc foi coprecipitado com 

hidróxido de ferro, e o sobrenadante, contendo os interferentes, foi descartado. Os 

interferentes residuais foram eliminados na etapa posterior de quelação, em pH 4 a 4,5, e o Tc 

foi seletivamente extraído após mudança da acidez da mesma solução. Uma recuperação 

química de 90% ou mais pode ser obtida com este procedimento, segundo os autores, para 

amostras de lama, efluentes e amostras de solo. A recuperação do traçador 
99m

Tc foi 

determinada em um contador do tipo NaI(Tl) e o 
99

Tc foi determinado por contagem em 

contador proporcional (CP). Os fatores de descontaminação para 
60

Co, 
110m

Ag, 
54

Mn e 
65

Zn 

foram maiores que 10
5
. 

Harvey et al. [46] anteriormente já haviam empregado o Re como carreador e como indicador 

do rendimento químico do processo de separação e determinação do 
99

Tc. Nesse 

procedimento foi observado que na etapa da coluna de troca aniônica, o início da eluição do 

Re ocorreu ligeiramente antes da eluição do Tc. Sendo assim, uma quantidade suficiente de 

eluente foi passada pela coluna para garantir que ambos sejam completamente recuperados.  

Jordan et al. [47] usaram calcinação em forno tipo mufla a 600 °C ou uma calcinação úmida e 

subsequente fusão com carbonatos de sódio e potássio em diferentes tipos de amostras 

ambientais. Na calcinação em forno tipo mufla, após a carbonização da amostra, todo o Tc 

presente na amostra deve estar na forma de Tc(IV) devido à redução pelo carbono, e quando o 

carbono é oxidado pela calcinação da amostra, o Tc(IV) é oxidado também ao Tc(VII) volátil, 

sendo assim uma calcinação completa causa uma perda de Tc por volatilização, e uma 

calcinação incompleta causará também perdas, pois o Tc não pode ser dissolvido a partir do 

carbono remanescente. 
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Os resultados obtidos de rendimento químico ficaram entre 20 e 50%, usando-se este tipo de 

procedimento, e dependendo da quantidade de amostra. A calcinação úmida foi realizada 

utilizando-se ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, com a solução contendo Tc sendo 

colocada em refluxo somente com ácido nítrico a 95 °C por uma noite e então foram 

adicionados o traçador 
99m

Tc, solução de Fe e o peróxido de hidrogênio, com agitação 

vigorosa. A calcinação úmida com o ácido nítrico favoreceu uma decomposição inicial e 

então permitiu uma calcinação controlada com o peróxido. Este método de calcinação 

resultou em um rendimento químico de 73%. Na sequência foi utilizada uma coluna de troca 

aniônica fortemente básica e soluções de tiouréia (formação de complexo tecnécio-tiouréia) e 

depois uma resina de troca catiônica e extração com TBP. A extração do TcO4
-
 formado com 

TBP resultou em uma separação altamente seletiva de muitos radionuclídeos. Altos valores de 

descontaminação foram obtidos, igual ou acima de 10
5
. A medida de 

99
Tc foi feita por LSC, o 

limite de detecção obtido foi de 4,7 mBq. 

No método desenvolvido por Butterworth et al. [48] para determinação de Tc em amostras 

ambientais, utilizou-se o rênio (Re) como monitor de rendimento, e devido a volatilidade do 

Tc estudada, foram evitados processos que poderiam causar possíveis perdas, como a 

calcinação seca e um mínimo de evaporação das soluções quando possível. Uma etapa de 

refluxo com HCl e H2O2 foi realizada para dissolução das amostras. Para separação e 

purificação radioquímica foi usada a resina TEVA, principalmente para o Ru, um interferente 

na determinação de Tc por ICP-MS. Um dos objetivos do trabalho foi que o método tivesse 

mais de uma técnica de medida de 
99

Tc, ou seja, medida por ICP-MS, LSC ou CP. Foi 

observado que não houve praticamente nenhuma perda de Tc e Re na etapa de refluxo, sendo 

que as recuperações para ambos os elementos foram praticamente de 100%. De acordo com 

os autores o principal inconveniente foi o tempo consumido com o processo de evaporação, 

que deve ser um processo lento.  

Wigley et al. [49] utilizaram o traçador isotópico 
99m

Tc no desenvolvimento de um método 

para a determinação rotineira de 
99

Tc em amostras ambientais usando LSC. As amostras, biota 

e sedimentos, foram calcinadas por etapas até 550 °C, retomadas com solução de ácido nítrico 

8 mol L
-1

 e contaminantes foram coprecipitados com hidróxido de ferro, com a solução 

neutralizada com hidróxido de amônia. O Tc permaneceu em solução, a qual foi passada 

através de uma coluna de troca aniônica. O Tc foi eluído com ácido nítrico concentrado. 
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O traçador 
99m

Tc foi escolhido devido à sua disponibilidade e sua fácil medição por 

espectrometria gama. Amônia e ácido clorídrico foram testados em relação à eficiência em 

reduzir perdas de Tc durante a calcinação das amostras. Os autores concluíram que o uso de 

amônia foi efetivo na redução das perdas de 
99

Tc por calcinação e que as condições ideais de 

calcinação seriam o aumento gradual da temperatura de 250 a 550 °C, em incrementos de 

50 °C h
-1

. As recuperações ficaram entre 75-95%, dependendo da amostra. O 
99

Tc foi 

determinado após o completo decaimento (~ uma semana) do 
99m

Tc. O limite de detecção foi 

de 1,7 Bq L
-1

 para um tempo de contagem de duas horas. 

Chao et al. [50] determinaram o 
99

Tc em rejeitos radioativos utilizando primeiro um processo 

de extração em duas etapas baseado na quelação de íons de Tc reduzidos, com NaDCC e na 

remoção de radionuclídeos interferentes. Para cálculos de rendimento químico foi usado o 

traçador 
95m

Tc. Foi ressaltado como uma das vantagens do método a eliminação da etapa de 

preconcentração simplificando assim a separação química. 

No trabalho de Lee et al. [51] foram usadas resina de troca aniônica e resina TEVA para a 

separação radioquímica sequencial de 
90

Sr e 
99

Tc em amostras aquosas e a determinação por 

LSC. É destacado que à época do trabalho, o uso de resinas extrativas ainda era recente e 

competia com os métodos tradicionais de análise. O método foi validado com amostras de 

branco contendo quantidades conhecidas de soluções-padrão de 
95m

Tc, 
85

Sr, 
103

Ru, 
239

Pu, 

229
Th, 

232
U e 

241
Am. Após a separação sequencial foram feitas medidas por espectrometria 

gama e alfa. A fim de averiguar a aplicabilidade do método, amostras de rejeito líquido 

radioativo, coletadas de diferentes usinas nucleares foram analisadas. Essas análises foram 

comparadas com métodos tradicionais de análise e nenhuma diferença significativa foi 

observada nos resultados obtidos pelos dois métodos. No entanto, o método sequencial se 

destacou pela redução no tempo de análise e custos. 

Bartosová et al. [52] utilizaram a técnica de ICP-MS para determinação de 
99

Tc em amostras 

de solo e de rejeitos radioativos. Foram testados três métodos para o tratamento das amostras, 

sendo que em dois métodos estas foram lixiviadas com ácido nítrico e com ácido sulfúrico, 

respectivamente. Nessa etapa de lixiviação muitos contaminantes foram coprecipitados com 

hidróxido de ferro em meio alcalino e o Tc presente no sobrenadante foi separado usando-se a 

resina Aliquat 336 suportada em sílica-gel, preparada em laboratório. 
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Em um terceiro método as amostras sofreram processos de calcinação, lixiviação, precipitação 

e purificação com a resina cromatográfica. O 
99m

Tc foi usado como monitor de rendimento. 

Após o seu decaimento, o 
99

Tc foi contado em contador proporcional e após preparo 

adequado, foram analisadas por ICP-MS. O terceiro método foi o que mostrou melhores 

resultados de recuperação química para os rejeitos radioativos (63 - 86%) e solos (78%), 

sendo atribuído a ter mais etapas de separação e altos fatores de descontaminação.  

O 
99m

Tc pode ser uma boa opção como traçador isotópico devido à sua disponibilidade e 

facilidade na medição sendo portanto um dos traçadores mais usados. Contudo, de acordo 

com Hou et al. [53], impurezas radioativas, incluindo 
99

Tc, no traçador são fatores 

importantes que afetam a precisão analítica. Os autores investigaram a concentração dessas 

impurezas, normalmente produtos de fissão, no eluato de 
99m

Tc originados nos geradores 

99
Mo/

99m
Tc comerciais, e também desenvolveram um método simples para purificar esse 

eluato e usá-lo como traçador de rendimento químico na determinação de 
99

Tc em amostras 

ambientais com baixos níveis de radioatividade. Essa purificação foi realizada usando-se dois 

cartuchos de alumina (Sep-Paks light alumina N cartridges), que removeram praticamente 

todo o 
99

Mo e reduziu também a presença de 
99

Tc no eluato. A razão 
99

Tc/
99m

Tc foram 

menores que 15 x 10 
-9

 para um tempo de crescimento de 3 horas. O traçador foi usado com 

sucesso na determinação do rendimento na análise de amostras ambientais com baixos níveis 

de 
99

Tc. 

Lee et al. [38, 39,40] propuseram um procedimento de separação sequencial de 
59/63

Ni, 
55

Fe, 

99
Tc, 

94
Nb e 

90
Sr em vários rejeitos radioativos. Resinas de troca iônica, precipitação e 

cromatografia extrativa foram técnicas utilizadas para a separação individual desses 

radionuclídeos. O Re (usado como substituto do 
99

Tc) foi separado primeiro com o uso de 

uma resina de troca aniônica (Bio Rad AG MP1). A recuperação, medida por ICP-AES, ficou 

em torno de 99%. 

 A separação e purificação de 
99

Tc em amostras de concentrado de evaporador foi feita por 

Remenec et al [28] usando a resina AnaLig Tc02 gel em dois estágios ou com o uso dessa 

resina e num segundo estágio a resina TEVA. A primeira coluna com a resina AnaLig Tc02 

gel foi usada para uma pré-concentração e a segunda coluna para uma purificação adicional. 
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A resina AnaLig Tc02 gel consiste em moléculas orgânicas ligadas a um suporte de 

poliestireno. Nesse trabalho a resina foi testada para grandes volumes de amostras e o volume 

efetivo de amostra encontrado foi de 300 mL. Os rendimentos químicos para o método 

variaram de 50 a 85%.  

 

2.1.3 Sobre 
94

Nb 

A ausência de um padrão analítico certificado de 
94

Nb no mercado especializado torna 

necessário o uso de rotas analíticas alternativas, como, por exemplo, o uso de padrões de 

emissores γ com energias próximas às do 
94

Nb e comportamento químico similar. Alguns 

trabalhos encontrados na literatura são discutidos a seguir.  

Espartero et al [54] propuseram uma metodologia de separação radioquímica de 
93m

Nb e 
94

Nb 

de outros emissores β-γ em rejeitos radioativos, como resinas de troca iônica e concentrados 

de evaporador, baseada na precipitação seletiva do Nb. O Nb(V) é o estado de oxidação mais 

estável do Nb em solução aquosa. O cátion Nb
5+

, devido à sua alta acidez, não é estável em 

solução aquosa e precipita na forma do óxido Nb2O5 em pH 0-14. Este pentóxido dissolve-se 

prontamente em meio HF, uma vez que em presença de íons fluorídrico, forma o complexo 

NbOF5
2-

, mas não se dissolve na presença de ácidos comuns como nítrico e clorídrico. Após a 

solubilização das amostras por processos envolvendo a mineralização por oxidação com 

peróxido de hidrogênio em meio ácido e etapas de dissolução, alíquotas foram tomadas e a 

essas foram adicionadas soluções carreadoras contendo cátions de diferentes elementos e 

solução carreadora de Nb (NbCl5 dissolvido em HF, formando NbOF5
2-

). O resíduo sólido foi 

tratado com ácido clorídrico, sendo que nessas condições Nb(V) permanece insolúvel na 

forma do pentóxido. Ao final do processo, o precipitado de pentóxido foi dissolvido em HF, e 

essa solução final foi contada por espectrometria γ. O rendimento químico foi obtido através 

de método espectrofotométrico. Os resultados de análises radioquímicas realizadas nas 

amostras de rejeitos antes da separação radioquímica, mostram uma preponderância de 

emissores β-γ de alta energia, como 
54

Mn, 
60

Co, 
65

Zn, 
125

Sb, 
134

Cs e 
137

Cs, dessa forma 
94

Nb 

não é passível de ser detectado pela espectrometria γ. 
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Após a separação radioquímica, as linhas do 
94

Nb foram claramente definidas. Os resultados 

obtidos para os fatores de separação foram maiores que 99% e o rendimento químico variou 

de 50-60%. Os limites de detecção obtidos foram oito vezes menores do que os obtidos por 

medidas diretas de raios γ, 3,1 x 10
-1

 Bq mL
-1

, para concentrado de evaporador e tempo de 

contagem de 14400s. 

Com base nos resultados obtidos por Espartero et al, Osváth e colaboradores [29] buscaram 

melhorar os resultados obtidos com um método também baseado na insolubilidade dos óxidos 

de Nb e a retenção de complexos Nb-F em colunas de troca aniônica. A baixa solubilidade de 

Nb2O5 pode possibilitar uma boa concentração dos isótopos de Nb, sendo observado 

experimentalmente que a presença de um carreador de Nb estável foi necessária para a 

formação do precipitado de óxido de nióbio. A média do rendimento químico somente para a 

etapa de preconcentração foi de 72% e a média do rendimento químico do processo final foi 

de 63%, com base na medida de 
95

Nb. O limite de detecção foi de 6,1 x 10
-4

 Bq mL
-1

 para um 

tempo de contagem de 14400s. Em trabalho de 2010 Osváth et al. [55] usou-se basicamente o 

mesmo procedimento para separar Nb de outros radionuclídeos como Zr, Np, Am, Pu e U 

numa separação sequencial. 

Bihari et al. [43] utilizaram digestão ácida em multi-etapas (HF-HCl-HNO3-HF) e 

cromatografia de troca iônica, usando uma resina de troca aniônica fortemente básica, para a 

separação do Nb em amostras de concentrado de evaporador. Da fração contendo Nb em meio 

HNO3 7 mol L
-1

, é formado um precipitado de óxido de Nb, que foi filtrado e medido por 

espectrometria de raios X e de raios γ. O rendimento químico médio variou entre 55-95%, 

dependendo do tipo de matriz.  

Remenec et al. [30] utilizaram um método de pré-concentração, separação e purificação 

usando resinas de troca catiônica e aniônica, aplicado a amostras de rejeito radioativo menos 

estudadas como as partes de construção de um reator (vaso de pressão, partes de varetas de 

controle, por exemplo). Para ajuste do método e determinação do rendimento químico foi 

usado 
95

Nb que foi preparado a partir da digestão de rejeito heterogêneo em HF, obtendo-se 

uma solução traçadora de 
95

Zr/
95

Nb. Essa solução de 
95

Zr/
95

Nb junto com carreadores de Fe e 

Co foram adicionados à amostra e o pH foi ajustado para 8-9 com amônia. O precipitado foi 

dissolvido em HF 0,5 mol L
-1 

e a solução resultante foi passada numa coluna de troca 

catiônica para remover 
110m

Ag, isótopos de Co, 
54

Mn e isótopos de Fe e Ni. 
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O efluente dessa coluna foi recolhido e passado pela coluna de troca aniônica  e o Nb foi 

eluído com uma mistura de HCl 6 mol L
-1

/HF 40%. A amostra foi contada diretamente num 

detector gama HPGe nas energias 871 e 703 keV. Os experimentos feitos com o traçador de 

95
Nb mostraram que o Nb é absorvido na resina de troca aniônica junto com o 

95
Zr em solução 

de HF 0,5 mol L
-1

 com recuperações químicas de 98%.  

Em outro trabalho, Remenec et al [56], estudaram o comportamento dos isótopos  
95

Zr e 
95

Nb 

na resina TEVA, verificando-se a influência de vários ácidos na separação e rendimento 

químico. O método de separação das amostras de rejeito foi o mesmo descrito na citação 

anterior e os tipos de rejeitos também. Nb e Zr são instáveis mesmo em solução ácida na 

ausência de ânions complexantes. O Nb mostrou uma recuperação química acima de 90% em 

uma faixa de concentração de HF entre 0,25 e 22 mol L
-1

, sendo que o Zr não foi absorvido 

pela coluna em concentrações de HF abaixo de 6,5 mol L
-1

. Esse fato pode ser usado então na 

separação desses dois elementos. 

Como descrito anteriormente, Lee et al. [38, 39, 41] propuseram um procedimento de 

separação sequencial de 
59/63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc, 
94

Nb e 
90

Sr em vários rejeitos radioativos. Em 

trabalho recente [40],  o Nb presente na amostra foi eluído da coluna de troca aniônica junto 

com Sr, Ni e Fe e alguns elementos de matriz. No entanto, sua eluição foi incompleta (92%). 

O Nb retido na coluna pode ser eluído com uma solução aquosa de NH4Cl 14%/HF 4%. A 

quantidade retida é mínima, representando ~ 1,2%, e foi adicionada à quantidade de Nb, 

6,7%, do Nb contido no resíduo não dissolvido da etapa de preparação da solução carregada 

na coluna. Essas quantidades foram recuperadas posteriormente para se obter uma separação 

quantitativa. Ni, Fe e Nb permaneceram quantitativamente nos líquidos sobrenadantes e 

lavagens, que foram reunidos, após a coprecipitação do Sr com oxalato de cálcio. O pH dessa 

solução foi ajustado a 4,5-5 com solução de amônia, e foi passada por uma nova coluna de 

troca aniônica, e as quantidades de elementos de matriz nas frações de efluentes coletadas 

foram determinadas por ICP-AES. O Nb foi seletivamente recuperado, ~ 95%, com uma 

mistura de HNO3 5 mol L
-1

/HF 0,2 mol L
-1

. 

Em trabalho de Dulanska et al. [57] descreve-se um método sequencial empregando resinas 

de troca iônica ou TEVA, para a determinação de 
93

Zr, 
94

Nb, 
99

Tc e 
126

Sn. O padrão de 
95

Nb 

foi obtido através de rejeitos heterogêneos provenientes de uma central nuclear, que foram 

digeridos em solução de HF 0,2 mol L
-1

. 
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Após eluição (passagem pelas colunas catiônica e TEVA), as frações contendo Nb foram 

contadas diretamente em detector γ  HPGe, nas energias 765,8 keV para o 
95

Nb e 871 e 

703 keV para o 
94

Nb. Foram comparadas as performances das resinas de troca aniônica e 

TEVA, ambas compostas de aminas quaternárias, e os resultados obtidos para ambas colunas 

foi bastante similar com recuperações químicas acima de 90%. A única diferença foi o 

volume de solução de eluição, que foi o dobro para a resina aniônica. 
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3 PRINCÍPIOS DOS MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

A seguir são apresentadas as principais técnicas radiométricas utilizadas no desenvolvimento 

do presente trabalho. 

3.1 METODOLOGIAS RADIOQUÍMICAS DE SEPARAÇÃO 

A determinação de um determinado radionuclídeo em uma amostra frequentemente exige a 

remoção de outros radionuclídeos interferentes por meio de métodos químicos de separação. 

Normalmente, etapas de preparo incluindo solubilização e pré-tratamento da amostra são 

necessárias a fim de deixá-la em condições adequadas para sua posterior análise e 

determinação radioquímica. 

 A etapa de destruição da amostra, para a dissolução de espécies sólidas e decomposição de 

material orgânico, pode ser feita através da calcinação a seco em forno do tipo mufla, pela 

calcinação úmida, usando-se ácidos minerais, como os ácidos nítrico ou clorídrico, em meio 

oxidante e em chapa aquecedora, e através da fusão com carbonatos. Para grandes volumes de 

amostra pode ser necessária uma etapa de pré-concentração.  

Os traçadores radioativos e/ou carreadores são normalmente adicionados nesta etapa de pré-

tratamento. Um traçador representa a adição a uma alíquota da amostra de uma quantidade 

conhecida de isótopo radioativo, que é diferente do isótopo de interesse, mas que se espera 

apresentar comportamento químico semelhante. Os resultados para a amostra são 

normalmente corrigidos baseados na recuperação do traçador. A porcentagem de traçador 

recuperado no processo deve corresponder à quantidade do radionuclídeo de interesse 

recuperado, assumindo-se que o traçador está homogeneamente misturado à amostra e que os 

dois estão em equilíbrio[10]. Os carreadores são adicionados à amostra sempre que forem 

disponíveis, mesmo quando traçadores são utilizados, com o objetivo de diminuir perdas 

devido à adsorção, formação de radiocolóides, ou para facilitar a precipitação [58].  

A pré-concentração pode ser útil para a remoção de interferentes, tanto isótopos de outros 

elementos que podem interferir com a medida radiométrica, como de outros elementos 

presentes na matriz. Essa pré-concentração pode compreender uma coprecipitação, como por 

exemplo,  precipitação de Fe(OH)3 com amônia, na separação de Fe e Ni.  



39 

 

A separação química e a purificação  do radionuclídeo de interesse pode envolver ainda a 

cromatografia iônica ou a cromatografia de extração, ou o uso de ambas de forma sequencial 

[59, 60, 61]. 

 

3.1.1 A cromatografia de troca iônica 

As resinas de troca iônica são classificadas baseadas na carga do contra-íon permutável 

(trocador aniônico ou catiônico) e na força do íon ligado (trocador forte ou fraco). Desse 

modo, existem quatro tipos primários de resinas de troca iônica: catiônica forte, contendo 

grupos de ácidos sulfônicos ou seus sais correspondentes; catiônica fraca, contendo grupos 

ácidos carboxílicos ou seus sais correspondentes; aniônicas fortes, contendo grupos de amônia 

quaternária e aniônicas fracas, contendo cloreto ou hidróxido de amônio.   

A cromatografia de troca aniônica é uma técnica frequentemente usada para a determinação 

de 
99

Tc em diferentes tipos de matrizes [46, 62, 63]. Uma resina de troca aniônica fortemente 

básica, como por exemplo Dowex 1 ou Bio Rad AG1, possui uma alta seletividade para o 

ânion pertecnetato TcO4
-1

 em uma ampla faixa de pH, devido à sua afinidade pela resina ser 

muito maior quando comparada com outros ânions comuns, tais como Cl
-
, NO3

-
, Br

-
 e CO3

2-
 

[64]. Outros tipos de resinas também tem sido empregadas na análise de 
99

Tc, como a Bio 

Rad AG MP1, útil para na remoção de elementos de transição, e a IRA-400, efetiva na 

remoção de molibdênio. 

As resinas catiônicas tem sido muito usadas na pré-concentração de actinídeos em amostras 

de águas subterrâneas e em rejeitos radioativos líquidos [65]. As resinas mais usadas são as 

que contém grupos de ácidos sulfônicos ou seus sais.  
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3.1.2 A cromatografia extrativa 

A cromatografia extrativa (EXC) é uma técnica que combina a seletividade da extração por 

solvente com a facilidade do uso de uma coluna cromatográfica [66]. Os volumes de ácidos e 

outros reagentes usados são minimizados e os procedimentos podem ser simplificados, com 

tempos de análise mais curtos e altas recuperações [67]. 

 

Figura 5 - Representação esquemática da superfície do leito poroso 

 

Fonte: http://www.eichrom.com/products/extraction.cfm 
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A Figura 5 é uma representação simplificada de uma porção do leito de uma resina de 

cromatografia extrativa, mostrando seus componentes principais. O suporte inerte geralmente 

consiste de sílica porosa ou um polímero orgânico variando entre 50-150 μm de diâmetro. 

Como fase estacionária, muitos extratores líquidos, tanto compostos simples como misturas, 

são usados. Diluentes podem ser usados para ajudar a solubilizar o extrator e aumentar a 

hidrofobicidade da fase estacionária. A fase móvel é normalmente uma solução ácida, muito 

embora complexantes sejam frequentemente adicionados para aumentar a seletividade ou a 

eluição de íons metálicos fortemente retidos na coluna [66].  Várias colunas são 

disponibilizadas comercialmente e provaram ser bem úteis na separação de radionuclídeos 

[19,27].  

Por exemplo, a separação química do Ni normalmente é feita pela sua precipitação na forma 

de hidróxido e a extração do complexo Ni-DMG (dimetilglioxima), Figura 6, usando tanto 

extração por solvente como cromatografia extrativa usando-se a resina específica Ni Resin, da 

Eichrom [31].  

 

Figura 6 - Estrutura química da DMG e do complexo Ni-DMG 

 

Fonte: http://www.eichrom.com/products/info/ni_resin.cfm 
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Esta resina é baseada na tradicional precipitação do Ni com dimetilglioxima, simplificando 

grandemente o procedimento. A DMG fica contida nos poros de uma resina de 

polimetacrilato. A precipitação Ni-DMG ocorre na resina, onde fica retida e é separada do 

sobrenadante. O complexo é dissolvido e eluído da coluna com uma pequena quantidade de 

ácido nítrico 1,5-3 mol L
-1

. O 
63

Ni pode ser então medido por LSC e o 
59

Ni por raio-X [68]. 

Fatores de descontaminação para vários produtos de ativação e fissão podem chegar a 10
5
 

para 
60

Co e 
54

Mn e a 10
4
 para 

137
Cs. Comparando-se o método tradicional com o método 

usando a coluna, observa-se uma acentuada diminuição no tempo total de análise, de 12h para 

4h, e recuperações químicas também maiores, 63% para 90%.  

A resina TEVA, também produzida pela Eichrom, é outro exemplo de resina extrativa que 

tem sido muito utilizada na análise de Tc, na medida de actinídeos tetravalentes e na 

separação do amerício dos lantanídeos. O componente ativo da resina é uma amina alifática 

quaternária, Figura 7, e possui propriedades similares às das resinas de troca iônica fortemente 

básicas [69]. Por esses grupos estarem na forma líquida, é possível uma maior flexibilidade 

para se coordenarem ao redor dos ânions alvo. Há um aumento da retenção desses íons e 

geralmente em baixas concentrações de ácidos.  

 

Figura 7 - Amina quaternária alifática que compõe a resina TEVA 

 

Fonte: http://www.eichrom.com/products/info/teva_resin.cfm 
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A Figura 8  mostra os padrões de retenção para os actinídeos e Tc na resina TEVA em meio 

de ácido nítrico e clorídrico. Os íons tetravalentes de Pu, Np e Th têm uma retenção máxima 

na região de concentração de ácido nítrico entre 2 e 4 mol L
-1

. Nesta faixa de concentrações, 

U(VI) e Am(III) apresentam muito pouca retenção e a resina pode separar então os íons 

tetravalentes dos actinídeos.  

Figura 8 - Curvas de dependência ácida para vários íons a 23 °C para a resina TEVA  

  

Fonte: http://www.eichrom.com/products/info/teva_resin.cfm 

 

A retenção do Tc(VII), pertecnetato, é forte na região de baixa concentração de ácido nítrico 

ou clorídrico. Soluções neutras, ou até mesmo básicas, mostram uma forte retenção de Tc, e 

Mann [70] demonstrou que a resina TEVA pode ser usada para isolar 
99

Tc em uma variedade 

de matrizes incluindo soluções alcalinas e ácidos neutralizados. 
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3.2 ESPECTROMETRIA DE CINTILAÇÃO EM MEIO LÍQUIDO 

A espectrometria de cintilação em meio líquido (LSC) é a técnica mais usada para medida de 

radionuclídeos emissores β de baixa energia. A alta eficiência de contagem e ausência de 

auto-absorção são as principais vantagens no uso da LSC [58] além da distribuição 

homogênea da amostra no coquetel de cintilação, de um procedimento de preparação 

relativamente simples e de uma fácil padronização com o uso de padrão interno ou externo. A 

técnica tem a vantagem de medir emissores beta de baixa energia devido à ausência de 

atenuação quando a amostra é imersa no cintilador [31]. Sendo assim, pode-se medir tanto 

emissores β de alta energia quanto os emissores de baixa energia. 

A primeira etapa no processo é a interação da radioatividade presente na amostra com as 

moléculas do coquetel de cintilação. Essas moléculas de solvente são orgânicas por natureza, 

contendo no mínimo um anel aromático, e absorvem a energia liberada no processo de 

decaimento nuclear. Resultam assim moléculas de solvente ativadas e que transferem sua 

energia para o flúor ligado. Os átomos de flúor excitados perdem sua energia rapidamente, 

retornando ao seu estado fundamental por meio do mecanismo de fluorescência. A energia é 

liberada como um flash de luz, ou fóton, no comprimento de onda entre 375-430 nm, para 

cada processo de decaimento radioativo que ocorre no coquetel de cintilação. O comprimento 

de onda da emissão depende do cintilador dissolvido no coquetel. A intensidade do flash de 

luz que é produzido é uma função da energia e do tipo de decaimento nuclear [71]. A Figura 9 

é uma representação esquemática do processo que ocorre na cintilação em meio líquido. 

O coquetel de cintilação é composto de um solvente como DIN (diisopropilnaftaleno), 

pseudocumeno ou um alquilbenzeno linear junto com um flúor como 2,5-difeniloxazol (PPO). 

Os coquetéis são comercialmente disponíveis e são produzidos para serem compatíveis com 

amostras radioativas dissolvidas tanto em solventes orgânicos como em meio aquoso.   

O espectrômetro registra o número de fótons em um intervalo de tempo pré-selecionado e 

calcula a taxa de contagem (cpm: contagens por minuto) da amostra. O espectrômetro permite 

a identificação do radionuclídeo observado através do seu espectro, dentro das limitações de 

distorção espectral e do background associado à medida [27]. A Figura 10 apresenta uma 

representação esquemática da câmara de contagem de espectrômetro com os dois tubos 

fotomultiplicadores 
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Figura 9 - Representação esquemática do processo básico de cintilação 

 

radionuclídeo solvente cintilador 

PMT 

Analisador

β 

β 

Quench 

químico 

Quench ótico 

 

 

 

Figura 10 - Representação esquemática da câmara de contagem de um espectrômetro 

 

Fonte: : http://departments.agri.huji.ac.il/zabam/beta.html 

http://departments.agri.huji.ac.il/zabam/beta.html
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A determinação de isótopos que decaem por captura eletrônica também é possível por LSC, 

como 
41

Ca e 
55

Fe. A medida é feita através dos elétrons Auger produzidos durante esses 

processos de decaimento, porém a energia desses elétrons é baixa, < 20 keV, fazendo com que 

a eficiência de contagem também seja baixa, < 30%. 

O quench é uma redução na eficiência do sistema de contagem como resultado de perda de 

energia na solução do cintilador líquido [72]. O espectro de energia detectado do 

radionuclídeo aparece deslocado para uma região de menor energia, Figura 11. 

 

Figura 11 -  Efeito do quench em um espectro de energia 

 

Fonte: “Liquid Scintillation Counting”, University of Wisconsin – Milwaukee - Environmental Health, Safety 

and Risk Management - Radiation Safety Program) 

 

Em uma definição geral, pode-se dizer que qualquer evento capaz de interferir com a 

transferência de energia entre a partícula β emitida pela amostra e os componentes do 

coquetel de cintilação pode ser considerado como quench [73]. Uma classificação clássica 

considera basicamente dois tipos de quench que são o quench químico e o quench ótico ou de 

cor. O quench químico causa perdas de energia na transferência do solvente para o flúor (ou 

cintilador), ou seja, absorve a energia β antes que esta seja convertida em fótons. O quench 

ótico ou de cor causa uma atenuação de fótons produzidos no flúor.  
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Ampliando-se mais a definição de quench, pode-se considerar também o quench físico ou de 

absorção, de diluição por solvente e de fóton, que ocorre com a transferência incompleta da 

partícula β para a molécula do solvente. Com isso, o uso de um coquetel de cintilação com 

uma alta resistência ao quench é muito importante. 

O quench afeta diretamente a eficiência de contagem, ou de detecção da amostra, e a 

calibração de quench delimita as faixas válidas para a quantificação de uma amostra. Existem 

diversos métodos para se fazer essa correção  de quench  [71] e a base de todos ou quase 

todos é a construção de uma curva de correção de quench onde um conjunto de padrões 

contendo o agente causador de  quenching em diferentes concentrações são medidos nas 

mesmas condições de contagem da amostra. A curva de calibração é a eficiência de contagem 

(%) em função do parâmetro indicador de quench (QIP), um valor que indica o nível de 

quenching da amostra, dado pelo aparelho. Um dos métodos mais usados para a correção do 

efeito do quench é o método do padrão externo. No caso do espectrômetro Quantulus, o QIP é 

o SQP(E) (Spectral Quench Parameter of the External Standard) medido com uma fonte 

externa de 
152

Eu. Quando uma amostra de atividade desconhecida é analisada, o equipamento 

determinará o valor de SQP(E) da amostra, e subsequentemente extrairá a eficiência de 

contagem daquele radionuclídeo a partir da curva padrão (de calibração) armazenada no 

equipamento. 

Outras interferências comuns em LSC são radiação de background, interferentes ou múltiplos 

radionuclídeos na mesma amostra e luminescência. As radiações de background e 

luminescência interferem principalmente nas contagens de radionuclídeos de energia mais 

baixa, como por exemplo, o 
3
H. As interferências de background são praticamente mínimas 

com os espectrômetros disponíveis atualmente, como por exemplo o mostrado na Figura 12 , 

que mostra a blindagem do equipamento Quantulus 1220, com dois tubos fotomultiplicadores 

de guarda que blindam os eventos externos. Os efeitos de luminescência podem ser 

contornados, por exemplo, com o armazenamento das amostras no escuro por um 

determinado período de tempo e/ou pela delimitação das regiões de contagem.     
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Figura 12 - Representação esquemática da montagem da blindagem de chumbo e fototubos do espectrômetro 

Quantulus 1220 

 

fonte: http://c14dating.com/quant.html 

 

Na determinação de radionuclídeos em amostras de matrizes complexas, muitas vezes se faz 

necessário etapas prévias de separação e purificação do radionuclídeo de interesse de outros 

radionuclídeos considerados como interferentes para a medida. Esses processos de separação 

e purificação de amostras serão discutidos num tópico posterior neste capítulo. 

A técnica de LSC é a mais sensível e mais utilizada, por exemplo, para a quantificação do 

63
Ni, apresentando uma alta eficiência, em torno de 70 %. Como a razão radioativa 

63
Ni/

59
Ni é 

alta, ao redor de 100, e o sinal do 
59

Ni ocorre na região de baixa energia do espectro, a 

determinação de 
59

Ni por LSC se torna inviável [31] e é possível obter-se um espectro do 
63

Ni 

sem a interferência do 
59

Ni.  
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3.3 ESPECTROMETRIA GAMA 

A detecção da radiação γ, resultante do decaimento de um determinado radionuclídeo, é 

baseada na interação entre a radiação e o material do detector. Um raio γ irá interagir com seu 

meio em uma destas três formas diferentes: absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e 

produção de par. Essas interações mudam sua probabilidade de ocorrer dependendo da 

energia do raio γ e do número atômico do material interagente. O detector de um 

espectrômetro γ deve atuar como um meio de conversão no qual os raios γ incidentes têm uma 

probabilidade razoável de interagir para gerar um ou mais elétrons rápidos; e deve funcionar 

como um detector convencional para estes elétrons secundários [74]. 

Os tipos de detectores comumente usados podem ser classificados como detectores a gás, 

detectores de cintilação e detectores semicondutores. Os detectores de germânio são diodos 

semicondutores que possuem uma estrutura do tipo p-i-n na qual a região intrínseca é sensível 

à radiação ionizante, particularmente raios-X e γ. Sob polarização reversa, um campo elétrico 

se estende por toda a região intrínseca ou depletada. Quando fótons interagem com o material 

dentro do volume depletado do detector, transportadores de carga (buracos e elétrons) são 

produzidos e são impelidos pelo campo elétrico para os eletrodos P e N. Esta carga, a qual é 

proporcional à energia depositada no detector pelo fóton incidente, é convertida em pulsos 

que são integrados por um pré-amplificador [75]. 

Os detectores de Germânio (Ge), Figura 13, de alta resolução minimizam a interferência de 

outros raios γ na amostra, de modo que muitos radionuclídeos podem ser identificados e 

quantificados de forma discreta em uma única amostra [27]. A eficiência de um detector é a 

medida de quantos pulsos ocorrem para um dado número de raios γ. Várias definições de 

eficiência são comumente usadas como eficiência absoluta, eficiência intrínseca, eficiência 

relativa ou eficiência do pico de energia máxima (fotopico). Para ser útil, um detector deve ser 

capaz de absorver uma grande fração da energia do raio γ, o que pode ser maximizado pela 

escolha de um tamanho adequado de detector ou do seu material com grande número atômico. 
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Figura 13 - Representação esquemática de um detector de germânio 

 

Fonte: Tavernier, S. Experimental techniques in nuclear particle physics. Berlin: Springer, 2010. 306 p 

 

Radionuclídeos que emitem raios γ e/ou raios X de baixa energia podem ser determinados por 

espectrometria γ de baixa energia utilizando detectores do tipo Ultra-LEGe. Estes detectores 

de germânio de ultra baixa energia ampliam o desempenho dos detectores a energias de 

poucas centenas de eV, fornecendo resolução, formato de pico e razões pico-background que 

não são atingidos pelos detectores semicondutores convencionais. Essa técnica mostra-se 

adequada para a determinação de 
59

Ni, que decai por captura eletrônica com emissão de raios 

X de energia de 6,9 keV.  

A Figura 14 ilustra as várias geometrias de detectores semicondutores e a faixa de energia que 

eles alcançam [75].  
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Figura 14 - Estrutura dos detectores  e respectivas faixas de energia 

 

Fonte: http://www.canberra.com/literature/fundamental-principles/pdf/Gamma-Xray-Detection.pdf 

 

3.4 ANÁLISE POR ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA 

A técnica de análise por ativação neutrônica (ANN) consiste em submeter a amostra em 

estudo a um fluxo de nêutrons, geralmente em um reator de pesquisas, ocorrendo então 

reações de captura radioativa [23]. Nessas reações o nêutron interage com o nucleo-alvo 

através de uma colisão inelástica, sendo absorvido pela amostra, gerando um núcleo-

composto, que perde sua energia numa reação X(n,γ)X
A+1

, onde X
A+1

 é um isótopo de X com 

número de massa (A) maior em uma unidade. Assim, é induzida uma radioatividade artificial 

na amostra e o princípio da análise baseia-se na medição dessa radioatividade induzida. O 

núcleo-composto rearranja sua estrutura interna através da emissão de um ou mais raios gama 

característicos (gama imediato), cujo tempo de meia-vida é da ordem de 10
-15

 s. A Figura 15 

ilustra o processo de interação que ocorre entre o nêutron e o núcleo-alvo. 

 

 

 

 

http://www.canberra.com/literature/fundamental-principles/pdf/Gamma-Xray-Detection.pdf
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Figura 15 - Representação esquemática da interação do nêutron com um núcleo-alvo 

 

Fonte: http://archaeometry.missouri.edu/naa_overview.html 

 

3.5 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ATÔMICA COM PLASMA INDUTIVAMENTE 

ACOPLADO 

Na análise por espectroscopia de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-

AES), os átomos do analito são excitados por uma energia externa na forma de calor ou 

energia elétrica [76]. A energia é tipicamente suprida por um plasma. Por definição, um 

plasma é uma mistura gasosa condutiva contendo uma concnetração significativa de cátions e 

elétrons. No plasma de argônio utilizado para a espectroscopia atômica, os íons argônio e 

elétrons são as espécies condutoras principais. Três fontes de potência têm sido empregadas 

com fontes de plasma de argônio: fonte de arco elétrico, geradores de radiofrequência e de 

frequência de microondas, pelos quais flui o argônio. A fonte de radiofrequência, ou plasma 

indutivamente acoplado (ICP), oferece as maiores vantagens em termos de sensibilidade e 

menor efeito de interferências. A Figura 16 apresenta o diagrama de blocos de um 

espectrômetro típico de ICP. A emissão atômica ou iônica do plasma é separada em seus 

comprimentos de onda constituintes por um dispositivo isolador de comprimentos de onda. 

 

 

 

  

http://archaeometry.missouri.edu/naa_overview.html
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Figura 16 - Diagrama de blocos de um espectrômetro típico de emissão de ICP 

 

Fonte: http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfoeMAC-6.jpg 

 

O sucesso do ICP deriva de sua alta estabilidade, baixo ruído, baixa intensidade de emissão de 

fundo e imunidade a muitos tipos de interferências. E é amplamente empregado na 

determinação de traços de metais em amostras ambientais, em produtos de petróleo, em 

alimentos, etc. 

http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfoeMAC-6.jpg
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4 EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

Apresenta-se a seguir os materiais utilizados e as metodologias desenvolvidas para a 

determinação dos radionuclídeos propostos neste trabalho. 

4.1.1 Materiais 

Todos os reagentes usados foram de grau analítico.  

A solução-padrão de Re utilizada foi preparada a partir do  perrenato de potássio, KReO4, 

fornecido pela JMC (Johnson Matthey Chemicals), JMC 835 Specpure. 

Os padrões usados foram os seguintes: 

Padrão  de Nb estável, SRM3137,  fornecido pelo NIST (National Institute of Standard & 

Technology) com um valor certificado de (9,986 ± 0,032) mg g
-1

. 

Padrão de 
99

Tc fornecido pela Eckert & Ziegler Analytics, SRS 82998-382, com atividade de 

95,0364 Bq g
-1

. 

Padrão de 
63

Ni fornecido pelo IRD/CNEN, IRD123L 08, com atividade de 436,148 Bq g
-1

. 

Padrão de 
55

Fe fornecido pelo IRD/CNEN, IRD03L 08, com atividade de 2,314 Bq g
-1

. 

Padrão de 
60

Co, fornecido pelo IRD/CNEN, com atividade 35,4412 Bq mL
-1

. 

Padrão de 
137

Cs, fornecido pelo IRD/CNEN, com atividade 747,572 Bq g
-1

. 

 

As resinas utilizadas no trabalho foram: 

Resina Amberlite IRA120, catiônica, da Vetec Química Fina Ltda. 

Resina Dowex 1x8-200, Cl
-
, da Sigma-Aldrich. 

Resinas Ni Resin e TEVA Resin, ambas da Eichrom Technologies, USA, em colunas pré-

empacotadas de 2 mL, de granulatura 100-150 µ. 
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Resina IRN 217 fornecida pela ELETROBRÁS/ELETRONUCLEAR. 

As amostras foram contadas por LSC em vials de polietileno de 20 mL e o coquetel de 

cintilação usado foi o Optisafe Hisafe 3, ambos da Perkin-Elmer. 

4.1.2 Equipamentos 

As medidas de LSC foram realizadas usando-se o Sistema de contagem com cintilador 

líquido, Wallac-QUANTULUS, modelo 1220, Figura 17 , para detecção de radiação alfa e 

beta, radiação Cerenkov, raios-x, luminescência e radiação gama. Possui um detector guarda 

anticoincidência e blindagem de chumbo. 

Figura 17 - Espectrômetro Quantulus 1220 

 

 

As medidas de espectrometria γ de baixa energia foram realizadas com o Sistema de 

espectrometria gama Canberra, com detector para ultra baixa energia, GUL 0110, Figura 18 , 

acoplado a microcomputador com Placa Multicanal de aquisição de espectros e com programa 

Genie 2K. 
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Figura 18 - Espectrômetro gama de baixa energia 

 

As medidas de espectrometria γ para média e alta energias foram realizadas com o Sistema de 

espectrometria gama Canberra, com detector HPGe coaxial modelo 5019, com 50% de 

eficiência nominal, DSA-2000 acoplado a microcomputador com Placa Multicanal de 

aquisição de espectros e com programa Genie 2K, Figura 19. 

Figura 19 - Espectrômetro  gama  HPGe  50% 
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4.1.3 Amostras 

As amostras analisadas foram concentrados de evaporador, resinas e filtros ativos dissolvidos, 

e resinas e filtros ativos secos, como mostrado nas figuras 20 e 21.  

Figura 20 - Amostra de concentrado de evaporador 

 

 

 

 

Figura 21 - Amostras de resina e filtro 
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4.1.4 Metodologia para separação de 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe 

As amostras de concentrado de evaporador e de filtro e resina ativos dissolvidos, foram 

pesadas (40 g) em um cadinho de platina, e os traçadores e carreadores foram adicionados. As 

misturas foram aquecidas até a secura usando-se uma chapa aquecedora. Foram então 

adicionados 20 mL de HNO3 concentrado e 15 mL de H2O2 30% ao cadinho e a mistura foi 

aquecida até secura. Os sólidos resultantes foram calcinados em forno do tipo mufla a 850 ˚C 

por 4 h. Os resíduos foram dissolvidos em 30 mL de HNO3 3:2, aquecidos até secura em 

chapa aquecedora, dissolvidos em 15 mL de HF 40%, aquecidos novamente até secura e os 

sólidos resultantes foram retomados em 100 mL HNO3 3:2. 

As amostras de filtro e resinas ativos secos foram pesadas e tratadas com calcinação e fusão 

alcalina, respectivamente, a fim de colocá-las em solução de HNO3 3:2. Os traçadores e 

carreadores foram adicionados da mesma forma que para as amostras líquidas.   

O procedimento para separação e determinação de 
59

Ni, 
63

Ni e 
55

Fe em rejeitos radioativos faz 

parte de uma metodologia de separação sequencial de radionuclídeos desenvolvida no 

laboratório de radioquímica do CDTN [5], como mostrada no fluxograma, Figura 22. 

Essa separação consistiu de um procedimento radioquímico em três etapas baseadas em 

cromatografia de troca-aniônica, cromatografia extrativa e precipitação. Para cada alíquota de 

amostra foram adicionados 2 mL de solução de Ni
2+

 (2 mg mL
-1

), 1 mL de solução de Sr
2+

 

(5 mg mL
-1

) e 2 mL de solução de Fe
2+

 (3 mg mL
-1

) como carreadores e para cálculos de 

rendimento químico.  

Na primeira etapa ocorreu a separação dos isótopos de Pu com o uso da coluna de troca 

aniônica (Dowex 1x8, Cl
-
, 100-200 mesh, Sigma Chemical Co. USA), baseada na formação 

de complexos aniônicos de Pu (IV) com os íons NO3
-
 ou Cl

-
 em HNO3 ou HCl  concentrados. 

Na segunda etapa, Am e Sr contidos no efluente da coluna Dowex foram co-precipitados com 

ácido oxálico e foram separados de U, Fe e Ni, que permanecem em solução. Após filtração, o 

filtrado contendo Ni e Fe foi aquecido até secura em chapa aquecedora e o sólido obtido foi 

dissolvido em 30 mL de HNO3 concentrado e a solução resultante foi aquecida até secura para 

destruição de oxalatos. Em seguida, o sólido foi dissolvido à quente em 30 mL de solução de 

HNO3 e a solução obtida foi diluída para 200 mL com água deionizada. O pH da solução foi 

corrigido para 9 com NH4OH concentrado, ocorrendo então a coprecipitação de Fe e U, e o Ni 

permaneceu em solução. 
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Figura 22 - Separação sequencial de Ni e Fe 
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Após filtração, o filtrado contendo Ni foi aquecido até secura e retomado com 20 mL de HCl 

concentrado e aquecido até secura novamente. O sólido foi dissolvido em 25 mL de solução 

de HCl 1 mol L
-1

, sendo adicionado 1 mL de citrato de amônio 1 mol L
-1

 e o pH ajustado para 

8-9 com NH4OH concentrado. Esta solução foi percolada em uma coluna contendo resina de 

extração cromatográfica para níquel, Ni Resin [68], pré-condicionada com 5 mL de solução 

de citrato de amônio 0,2 mol L
-1

, pH 8-9. Uma faixa vermelha apareceu na coluna, indicando 

a formação do complexo Ni-DMG, Figura 23. A coluna foi lavada com 20 mL da solução de 

citrato de amônio 0,2 mol L
-1

, pH 8-9. O Ni foi eluído da coluna com uma quantidade mínima 

de solução de HNO3 3 mol L
-1

, em incrementos de 5 mL a cada vez, até que toda a faixa 

vermelha fosse eluída da coluna. 

 

Figura 23 - Formação do complexo Ni-DMG na coluna Ni Resin 

 

O precipitado contendo Fe e U foi dissolvido em 20 mL de HCl 9 mol L
-1

 e a solução 

resultante foi percolada na coluna de troca aniônica (Dowex 1X8, Cl-form,100–200 mesh), 

tendo sido eluído primeiro o Fe com 50 mL de solução de HNO3 8 mol L
-1

, e em seguida o U 

com 100 mL de  HCl 0,1 mol L
-1

. A fração contendo Fe foi levada a aquecimento em chapa 

até secura e retomada com HNO3 0,1 mol L
-1

. 
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4.1.5 Determinação de 
63

Ni e 
55

Fe por LSC 

Das soluções eluídas das colunas, contendo Ni ou Fe, foi retirada uma alíquota de 3 mL e 

transferida para um frasco de cintilação. Foram adicionados 17 mL de coquetel de cintilação, 

Optiphase Hisafe 3, e o frasco foi agitado vigorosamente. Antes da contagem, a fim de 

minimizar as interferências por luminescência, o frasco foi armazenado no escuro por 24 h.  

Para calibração do contador e determinação das condições de contagem, foi preparado uma 

solução-padrão de 
63

Ni ou de 
55

Fe e uma solução de branco, nas mesmas condições da 

amostra. As condições de contagem assim determinadas foram um tempo de contagem de 60 

minutos e um intervalo de contagem de 50-400 canais para o 
63

Ni  e de 10-250 canais para o 

55
Fe.  

4.1.6 Determinação de 
59

Ni  por espectrometria gama de baixa energia 

Na análise de 
59

Ni por Ultra-LEGe devido à falta de um padrão de 
59

Ni, a área do pico gama 

correspondente, 6,3 keV, foi correlacionada com área do pico gama do 
55

Fe, 5,9 keV, 

levando-se em consideração a curva de eficiência do detector. As atividades foram 

relacionadas com a atividade nominal da solução-padrão de 
55

Fe.  

4.1.7 Metodologia para separação de 
99

Tc 

A primeira etapa na separação do Tc foi a dissolução da amostra (40 mL), concentrado de 

evaporador e filtro, em 40 mL de HCl concentrado e 20 mL de H2O2, Figura 24. Foram 

adicionados 2 mL de solução de KReO4 (3,072 mg mL
-1

), como carreador e para cálculos de 

rendimento químico da reação. A solução foi colocada sob refluxo [48] por 2h, Figura 25. 

Após filtração, o filtrado foi aquecido em chapa com a temperatura abaixo de 100 ºC para 

redução do volume a aproximadamente 25 mL. Foi adicionado água destilada para correção 

do volume para 100 mL e o pH foi corrigido para 6 com NH4OH concentrado. Esta solução 

foi passada através de uma coluna de troca iônica (Dowex 1x8, Cl form, 100-200 mesh). A 

coluna foi lavada com 20 mL de solução de NaCl 3 mol L
-1

, pH 6. O Tc e Re foram eluídos da 

coluna com 20 mL de HNO3 10 mol L
-1

. 

A solução foi levada a aquecimento brando em chapa até secura e foi retomada com 10 mL de 

solução de HNO3 0,1 mol L
-1

. A solução resultante foi passada pela coluna TEVA, 

condicionada com solução de HNO3 0,1 mol L
-1

 [69]. 
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O Tc foi adsorvido na resina na forma de íon pertecnetato (e o Re na forma de perrenato). A 

coluna foi lavada com 25 mL de HNO3 0,01 mol L
-1

. O Tc (Re) foi eluído da coluna com 

20 mL de HNO3 8 mol L
-1

. Esta solução foi aquecida até secura em chapa e retomada com 10 

mL de HNO3 0,2 mol L
-1

 e alíquotas dessa solução foram retiradas para análise por LSC (Tc) 

e por ICP-AES e AAN (Re). 

Figura 24 -  Fluxograma  de separação e purificação do Tc 
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Figura 25 - Esquema de montagem de refluxo 

 

 

Com o objetivo de observar se ocorriam perdas de Tc ao longo das etapas de refluxo, coluna 

de troca aniônica e coluna TEVA foram realizados ensaios com amostras simuladas contendo 

apenas solução de Re. Foram coletadas alíquotas ao final de cada etapa do processo, as quais 

foram submetidas à análise por ICP-AES. Os valores teóricos foram obtidos com base em 

uma solução de KReO4 1536 µg mL
-1

 (contendo 989µg mL
-1

 de Re) e os volumes das 

alíquotas retiradas em cada etapa. 

Em seguida, foram realizados experimentos com amostras simuladas contendo quantidades 

conhecidas de solução padrão de 
99

Tc, com o objetivo de determinar o fator de recuperação 

nas medidas de 
99

Tc por LSC. Os rendimentos químicos  foram calculadoscom base em 

experimentos com amostras simuladas contendo somente solução de Re estável (KReO4 

1536 µg mL
-1

). 

Foram realizados ensaios com a resina seca comumente usada nos processos dentro da usina, 

Resina IRN 217, fornecida pela CNAAA. O procedimento inicial consistiu em pesar uma 

massa determinada da resina, ~ 0,2 g, colocar em um frasco de polietileno e adicionar 2 mL 

de solução carreadora de Re (989 ppm Re) e 6 mL de solução-padrão de 
99

Tc (atividade 

1,924 Bq mL
-1

). O frasco contendo essa mistura ficou guardado em geladeira por um período 

de 15 dias. A resina então foi filtrada, sendo o filtrado recolhido em balão volumétrico de 
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25 mL e o volume foi aferido com água destilada. Uma alíquota de 3 mL desse volume foi 

retirada para medida por LSC. A resina filtrada seguiu o procedimento descrito anteriormente 

para a análise do Tc.  

Foram realizados também experimentos com a resina colocando-a em contato somente com a 

solução-padrão de  
99

Tc, seguindo o procedimento de extração descrito anteriormente, com a 

contagem ao final do 
99

Tc  por LSC e também foi realizado um experimento para verificar a 

capacidade de absorção de Re pela resina com a solução carreadora de Re. Após um 

determinado tempo de exposição da resina ao carreador de Re a solução sobrenadante foi 

analisada por ICP-AES, e a resina foi analisada pela técnica de AAN e espectrometria gama 

para a determinação do Re absorvido. 

Foi realizado um ensaio com uma resina ativa seca proveniente da Unidade I, que não havia 

sofrido processo de dissolução. Foi pesada uma massa de resina de cerca de 0,2 g num frasco 

de polietileno e foi adicionado um volume de solução carreadora de Re. Essa mistura também 

ficou por um período em repouso, e em seguida foi submetida ao processo de separação 

radioquímica.    

A Figura 26 mostra as resinas seca (não usada) e ativa. 

Figura 26 - Resinas secas não usada (a)  e ativa (b) 
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4.1.8 Determinação de 
99

Tc por LSC 

Uma alíquota de 3 mL da solução resultante do processo de separação foi transferida para um 

frasco de cintilação. Foram adicionados 17 mL de coquetel de cintilação, Optiphase Hisafe 3, 

e o frasco foi agitado vigorosamente. Antes da contagem, a fim de minimizar as interferências 

por luminescência, o frasco foi armazenado no escuro por 24 h. Para calibração do contador e 

determinação das condições de contagem, foi preparada uma solução-padrão de 
99

Tc
 
e uma 

solução de branco, nas mesmas condições da amostra. As condições de contagem assim 

determinadas foram um tempo de contagem de 180 minutos e uma janela de contagem de 

200-550 canais.  

4.1.9 Metodologia para separação e purificação do 
94

Nb 

Uma alíquota de 40 mL de amostra, concentrado de evaporador e resina,  foi aquecida até 

secura em chapa aquecedora. Em seguida, foi realizado um ataque ácido na amostra, usando-

se HNO3 concentrado e H2O2 30%. Este procedimento foi realizado duas vezes. O resíduo foi 

retomado em uma solução de HNO3 0,1 mol L
-1

. Foram adicionados solução de carreador 

estável de nióbio (1 mL, (9,986 ± 0,032) mg g
-1

) e solução de carreador estável de Fe (1 mL, 

3 mg mL
-1

 ). O pH da solução foi corrigido para 8-9 com solução de amônia 25%, ocorrendo 

então a co-precipitação de Fe e Nb. O precipitado resultante foi filtrado, lavado com água 

destilada e retomado com solução de HF 0.5 mol L
-1

.  

A resina de troca catiônica (Amberlite IRA120) foi empacotada em uma coluna de vidro e 

condicionada com 5 mL de solução de HF 0.5 mol L
-1

. A amostra foi passada pela coluna, a 

qual foi lavada com 2 x 2 mL de solução de HF 0.5 mol L
-1

. Os eluatos da coluna foram 

coletados em um frasco de polietileno e reservados. Uma coluna TEVA pré-empacotada foi 

condicionada com 10 mL de solução de HF 0.5 mol L
-1

.  Os eluatos reservados foram 

percolados na coluna. A coluna foi lavada 2x com uma solução de HF 0.5 mol L
-1

, 10 mL. O 

Nb foi eluído da coluna com 20 mL de solução de HCl 6 mol L
-1

 + 50 µL de HF 22,5 mol L
-1

.  

Para o cálculo do rendimento do processo de separação e purificação do 
94

Nb foi preparada 

uma amostra simulada contendo soluções-padrão de Nb estável, de 
60

Co e de 
137

Cs. Uma 

alíquota dessa solução foi irradiada no reator Triga Mark 1, ocorrendo a formação por 

ativação do 
94m

Nb, o qual foi medido por espectrometria gama . 
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A amostra simulada, após passar pelo processo de separação e purificação descritos acima, 

teve uma alíquota medida novamente por espectrometria gama .     

A Figura 27 mostra o fluxograma para a separação e purificação do Nb. 

Foram realizados ensaios para se verificar a necessidade ou não da adição de solução de 

carreador de Fe à amostra, na etapa de precipitação a pH 8-9. Ocorrendo então a 

coprecipitação de Fe e Nb 

Foram realizados também ensaios variando-se a quantidade de carreador de Nb adicionado, 

alíquotas 5 (0,5 mL) e 6 (2,0 mL). 
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Figura 27 - Fluxograma para a separação e purificação do Nb 

 

AMOSTRA 

Aquecimento até secura 

Digestão ácida (2x) 

Retomado c/ HNO3 mol L-1 

Correção do pH p/ 8-9 

NH4OH 

Formação de ppt 

   

Adição carreador de Nb estável 

Filtração  

Sobrenadante 

(descarte)  

Precipitado 

Lavagem c/ H2O dest. 

Dissolução c/ HF 0,5 mol L-1 

Coluna catiônica 

(Amberlite IRA120) 

Efluentes em meio HF 0,5 mol L-1 

 

Coluna TEVA 

Nb eluído c/ 

HCl 6 mol L-1 + 

HF 22,5 mol L-1 

Espectrometria γ 

 

 



68 

 

4.1.10 Determinação de 
94

Nb por espectrometria gama 

Após a eluição da coluna, a solução contendo 
94

Nb foi contada diretamente em um detector 

gama HPGe 50%, nas linhas 871 e 703 keV, com um tempo de contagem de 24h. 

 

4.1.11 Cálculo das atividades determinadas por LSC  

A atividade das amostras (Bq g
-1

) foi obtida usando-se a Equação 2: 

 

                                                                                                            (2) 

Na qual RS é a taxa de contagem da amostra em cpm (cpm), RB é a taxa de contagem do 

branco (cpm), Eff é a eficiência de contagem, Y é rendimento químico, Q é a quantidade de 

amostra e 60 é o fator de conversão para Bq (becquerel). 

 

A eficiência de contagem foi calculada usando-se a Equação 3: 

                                                                                                                      (3) 

Onde RST é a taxa de contagem do padrão (com), RB é a taxa de contagem do branco (cpm),  

Ast é a atividade conhecida do padrão do radionuclídeo correspondente (Bq) e mST é a massa 

do padrão (g). 
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O limite de detecção foi calculado usando-se a fórmula proposta por Currie [77], Equação 4: 

 

                                                                                                                   (4) 

Onde t é o tempo de contagem (min) e o  LD foi calculado com nível de confiança de 95%. 

Para as medidas de 
94

Nb por espectrometria gama o Limite de Detecção, LD, foi determinado 

de acordo com a Equação 5 [77]: 

                                                                        (5) 

 

Onde LD é o limite de detecção, σb é o desvio-padrão da contagem de background, T é o 

tempo de contagem do background, Eff é a geometria de contagem, Y é o rendimento químico 

e wt é a massa da amostra. 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresenta-se a seguir os resultados obtidos para os radionuclídeos (
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 

94
Nb) presentes nas matrizes de rejeitos estudadas, determinados pelas técnicas de LSC e 

espectrometria gama. 

4.2.1 Resultados para 
59

Ni, 
63

Ni e 
55

Fe 

Nas Figuras 28 e 29 são mostrados os espectros típicos de LSC para 
55

Fe de amostras de 

concentrado de evaporador e de resina, respectivamente, e nas Fguras 30 e 31 os espectros 

para 
63

Ni, , obtidos por LSC também para amostras de rejeito de usina, concentrado de 

evaporador e resina. As eficiências de contagem obtidas para 
55

Fe e 
63

Ni foram 37,8 e 71,5%, 

respectivamente. Os valores citados na literatura [78] são de 30-45% para o 
55

Fe e de 60-80% 

para o 
63

Ni. 
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Figura 28 - Espectro obtido por LSC de Fe-55 em uma amostra de concentrado de evaporador 
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Figura 29 - Espectro obtido por LSC de Fe-55  em uma amostra de resina 
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Figura 30 - Espectro obtido por LSC de Ni-63 em uma amostra de  concentrado de evaporador 
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Figura 31- Espectro obtido por LSC de Ni-63 em uma amostra de  concentrado de evaporador 
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Os resultados de recuperação química obtidos para Fe e Ni por ICP-AES situaram-se na faixa 

de 39-100 %, conforme apresentado na Tabela 4. Sendo que na maioria dos casos os valores 

para Fe foram maiores do que os do Ni.  Esse fato foi explicado por Warwick et al. [34] como 

um reflexo da variação na quantidade de Ni que pode ficar oclusa no precipitado de Fe(OH)3. 

Hou et al. [25] encontrou resultados mostrando que somente 80% do Ni permanece no 

sobrenadante e cerca de 20% é coprecipitado com Fe(OH)3. 

 

 

Tabela 4 - Rendimento químico de Fe e Ni medidos por ICP-AES 

Amostra Rendimento químico Fe 

(%) 

Rendimento químico Ni 

(%) 

Concentrado de evaporador 39-100 59-78 

Resina 60 58 
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Os resultados para 
59

Ni foram obtidos utilizando-se o detector gama para ultra baixa energia, 

Ultra-LEGe (GUL) da CANBERRA, e uma solução padrão de 
55

Fe, diluída adequadamente, 

para calibração do sistema de análise. 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos para as atividades de 
63

Ni , 
59

Ni e 
55

Fe 

presentes em amostras de concentrado de evaporador e resina. 

Tabela 5 - Atividades de Ni-63, Ni-59 e Fe-55 obtidas para amostras de concentrado de evaporador e resina 

Amostra 
63

Ni (Bq g
-1

) 
59

Ni (Bq g
-1

) 
55

Fe (Bq g
-1

) 

Concentrado de 

evaporador U-2 31 ± 2 0,58 ± 0.04 26,0 ± 0,08 

Resina U-2 
(1,48 ± 0.07) x 

10
4 

(2,2 ± 0.1) x 

10
3 

1,15x10
4
 

Resina U-1 1,71x10
5
 1,75  x10

4
 2,88x10

5
 

Concentrado de 

evaporador U-1 
96,1 ±0,8 1,36 ± 0,14 6,40 ±  0,7 

Nota: U-1 Unidade 1 da CNAAA, U-2 Unidade 2 da CNAAA  

Devido ao tempo de meia-vida muito longo do 
59

Ni a sua concentração em amostras de 

rejeitos radioativos é geralmente muito mais baixa que a do 
63

Ni [25], fato que pode ser 

comprovado pelos valores mostrados na Tabela 4, comparando-se os valores de uma mesma 

amostra para ambos os radioisótopos. De acordo com Scheuerer et al [32] a razão das 

concentrações é de 0,008. Para as amostras analisadas em nosso laboratório a razão 

encontrada variou entre 0,03 e 0,14. A avaliação da razão 
59

Ni/
63

Ni em rejeitos de baixo nível 

de atividade, indicada em relatórios mais antigos chegavam a fatores entre 5 a 10. Análises 

mais recentes indicam que esta razão pode variar de 0,006 a 0,12 [6]. 

Os espectros obtidos pela espectrometria γ de baixa energia, UltraLeGe, são mostrados nas 

Figuras 32 e 33. 
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Figura 32 - Espectro de Ni-59 para uma amostra de concentrado de evaporador 
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Figura 33 - Espectro de Ni-59 para uma amostra de resina 
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4.2.2 Resultados para 
99

Tc 

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos  para o rênio, em ppm, nas etapas do processo 

analisadas. Os valores  experimentais estão em concordância com os valores teóricos, 

calculados com base na concentração inicial de Re adicionada. 

 

Tabela 6 - Valores teóricos e experimentais para o Re em cada etapa do processo de separação radioquímica 

Etapas Valor teórico 

(ppm) 

Ensaio 1 

(ppm) 

Ensaio 2 

(ppm) 

Ensaio 3 

(ppm) 

Início 79,12 77 ± 8 * * 

Refluxo 1,50 1,7 ± 0,2 2,4 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

Coluna de 

troca aniônica 

7,75 7,8 ± 0,8 7,2 ± 0,7 6,4 ± 0,6 

Coluna TEVA 6,98 5,6 ± 0,6 4,7 ± 0,5 5,9 ± 0,6 

 

Os valores de recuperação final para os ensaios 1, 2 e 3 estão dispostos na Tabela 7. Observa-

se que os índices de recuperação foram bastante altos, mostrando que a metodologia é 

bastante confiável e sensível às peculiaridades do elemento Tc. 

Os resultados obtidos para os ensaios de recuperação do 
99

Tc foram uma recuperação média 

de 92,7%, com um valor de atividade obtido de 1,78 Bq mL
-1

 e um valor teórico de 1,92 

 Bq mL
-1

. O limite de detecção obtido foi de 3,15×10
-3

 Bq mL
-1

. Os rendimentos químicos  

obtidos variaram entre 70 e 90%. O Re foi analisado pelas técnicas de NAA e de ICP-AES. 
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Tabela 7 - Recuperação final para cada ensaio realizado 

Ensaio Recuperação (%) 

1 80 

2 67 

3 85 

média 77 

 

 

A eficiência de contagem por LSC  foi de 99,2%, para uma janela de contagem de 200-550 

canais, com tempo de contagem de 180 minutos. 

Após a aplicação da metodologia em amostras simuladas, foram realizados experimentos 

utilizando-se amostras de rejeito.   

Como alguns emissores gama podem interferir na determinação do 
99

Tc pela técnica de LSC, 

uma alíquota de amostra de rejeito foi usada para análise por espectrometria gama, antes e 

após as etapas de separação e purificação. Para isto foi utilizado um detector HPGe 50%. Os 

fotopicos relacionados aos principais interferentes não foram detectados após as etapas de 

separação e purificação. Por exemplo, o pico correspondente à energia do 
54

Mn, 854 keV, que 

aparece no espectro antes do procedimento de separação, Figura 34, é praticamente 

desprezível no espectro obtido após a separação e purificação da amostra, Figura 35.  
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Figura 34 - Espectro gama de uma amostra de rejeito radioativo, concentrado de evaporador, antes do 

procedimento de separação 

 

 

Figura 35 - Espectro gama de uma amostra de rejeito radioativo, concentrado de evaporador, após o 

procedimento de separação 
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Quando se amplia a faixa de energia do espectro, Figuras 36 e 37, é possível observar que os 

picos correspondentes ao 
137

Cs e 
60

Co  têm suas intensidades grandemente reduzidas. Para o 

60
Co estima-se que aproximadamente 99,90% foi eliminado após a separação e purificação da 

amostra. 

Figura 36 - Espectro gama, com a região ampliada, de uma amostra de concentrado de evaporador antes do 

procedimento de separação 

 

Figura 37 - Espectro gama, com a região ampliada, de uma amostra de concentrado de evaporador após o 

procedimento de separação 
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A Figura 38, mostra os espectros de LSC característicos de uma solução padrão de 
99

Tc e de 

uma amostra de concentrado de evaporador. Comparando os espectros é possível observar o 

mesmo perfil de espectro característico do 
99

Tc na amostra de rejeito. Além disso, observa-se 

que uma boa separação e extração do Tc foi obtida. 

 

Figura 38 - Espectro obtido por LSC de uma solução padrão de Tc-99 e de uma amostra de rejeito radioativo 
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O uso da coluna de troca aniônica e da cromatografia extrativa TEVA  mostrou ser bastante 

efetivo no processo de separação e purificação do Tc dos elementos de matriz.  

Os resultados obtidos para amostras de concentrado de evaporador e de filtro são apresentados 

na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Atividades de Tc-99 de amostras de rejeitos radioativos 

Amostra 
99

Tc (Bq L
-1

) 

Concentrado de evaporador 

U-1 
87 ± 5 

Filtro U-1 6 ± 3 

Concentrado de evaporador 

U-2 
336 ± 8 

Filtro U-2 979 ± 12 

Nota: U-1 Unidade 1 da CNAAA, U-2 Unidade da CNAAA 

Foi observado que as amostras de concentrado de evaporador apresentaram uma atividade 

maior que as de filtro, e que entre as duas unidades há também grandes diferenças nos 

resultados. Para a Unidade I, os valores encontrados foram menores. Essas variações se 

devem provavelmente à heterogeneidade natural das amostras e também às diferenças de 

operações nas Unidades, que são de  fabricantes diferentes, sendo a Unidade I da 

Westinghouse, e a Unidade II da Siemens/KWU (hoje Areva NP). 

As possíveis interferências na medida do 
99

Tc por LSC são emissores β tais como 
14

C, 
32

P, 
35

S 

ou 
90

Sr, que, como mostrado pelos espectros, foram efetivamente removidos pela resina 

TEVA. O 
3
H pode interferir devido a absorção de compostos tritiados pela resina. Isto pode 

ser eliminado pela configuração das janelas de contagem acima das janelas do 
3
H.  

A partir dos ensaios realizados com amostras simuladas usando somente a solução padrão de 

Re, podemos verificar que o Re se mostrou um excelente carreador e monitor de rendimento 

químico. Mas et al. [79] conduziram experimentos para a determinação de 
99

Tc em amostras 

de amostras de algas usando 
95m

Tc e Re como monitores de rendimento químico. Os autores 

concluíram que as recuperações tanto para 
95m

Tc como Re foram as mesmas, sendo então 

possível calcular a concentração de Tc com base no rendimento químico obtido com o Re. 
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Foram realizados ensaios de separação radioquímica com a resina virgem, IRN 217, fornecida 

pela Usina. Esses ensaios tiveram como objetivo estimar a capacidade da resina pura em 

absorver o Tc. Foi observado um rendimento médio de 56%, para dois ensaios realizados. 

Nesses ensaios não foi colocado solução carreadora de Re, para não haver competição entre 

os dois elementos pela resina, e para ser possível estimar o quanto de Tc seria absorvido. 

 No ensaio realizado somente com a adição de solução de Re sem separação radioquímica foi 

observado através de irradiação e medidas de espectrometria γ, que praticamente todo o Re foi 

absorvido pela resina. O resultado obtido de 1730 µg comparado à quantidade inicial 

adicionada de 1978 µg, mostrou que 87% do Re permanece retido pela resina. A quantidade 

de Re presente no filtrado, medido por ICP-AES, ficou abaixo do limite de detecção de 

0,50 mg L
-1

.  

Para a amostra de resina ativa foi obtido um rendimento químico de 74,6%, medido através da 

análise do carreador de Re por NAA. O resultado obtido para 
99

Tc foi de 1,92 x 10
2
 Bq g

-1
.  

 

4.2.3 Resultados para 
94

Nb 

Os resultados obtidos para o rendimento do processo de separação e purificação do 
94

Nb, com 

base na espectrometria γ do 
94m

Nb formado pela ativação neutrônica do 
93

Nb, adicionado à 

amostra como carreador, ficaram em torno de 70%.  

Para amostras de concentrado de evaporador analisadas os resultados ficaram abaixo do LD do 

método, 9,59 x 10
-4

 Bq g
-1

.  

Os resultados para amostra de resina são mostrados na Tabela 9 . 

Comparando-se o resultado obtido na alíquota 4, sem a adição de carreador de Fe, com os 

anteriores, alíquotas 1, 2 e 3, observamos que a presença de carreador de Fe não interfere no 

resultado final para 
94

Nb. Com relação à quantidade de carreador de Nb estável adicionado, 

não foram observadas diferenças significativas nos resultados finais, ensaios 5 e 6. E de modo 

geral, não foram observadas discrepâncias entre os valores obtidos para todos os ensaios, que 

correspondem a uma mesma amostra de resina. 
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Tabela 9 - Resultados obtidos paraNb-94 em amostra de resina 

Ensaio  Atividade (Bq g
-1

) 

01 1,42 x 10
+2

 

02 1,38 x 10
+2 

03 1,72 x 10
+2

 

04 1,55 x 10
+2

 

05 1,51 x 10
+2

 

06 1,63 x 10
+2

 

Valor médio (1,535 ± 0,127) x 10
+2

 

 

A Figura 39 representa um espectro γ de uma amostra de rejeito radioativo, resina, mostrando 

os dois picos característicos do 
94

Nb nas linhas de 703 e 871 keV. Nenhum outro pico de 

possíveis radionuclideos interferentes é observado, mostrando que o procedimento de 

separação e purificação da amostra foi bem sucedido. 

Figura 39 - Espectro γ de uma amostra de rejeito após procedimento de separação e purificação 

 

 



83 

 

5 CONCLUSÃO 

Com relação aos radionuclídeos 
55

Fe, 
59

Ni e 
63

Ni, a metodologia de separação sequencial  

mostrou-se bastante adequada para a sua separação e determinação, como pode ser observado 

pelos resultados obtidos. 

Os valores para as eficiências de contagem por LSC para  
55

Fe e 
63

Ni estão de acordo com os 

valores descritos na literatura. Pode-se observar pelos espectros obtidos que a separação dos 

interferentes foi bastante efetiva, com os espectros mostrando os formatos característicos de 

cada radionuclídeo.  

Os resultados de  rendimento químico para o 
55

Fe e 
63

Ni para as amostras de concentrado de 

evaporador apresentaram uma variação 39-100%, o que pode ser explicado pela variação na 

quantidade de Ni que pode ficar oclusa no precipitado de Fe(OH)3 e também pela própria 

heterogeneidade das amostras.    

Os resultados para 
59

Ni encontrados estão de acordo com o esperado, levando em 

consideração a razão 
59

Ni/
63

Ni, a qual  indica uma maior atividade para o 
63

Ni, o que pode ser 

verificado pelos resultados obtidos, com as concentrações de 
59

Ni sempre menores em relação 

às de 
63

Ni nas amostras. 

Para o  radionuclídeo 
99

Tc a metodologia levou em consideração as particularidades químicas 

do Tc, como a sua volatilidade, e também o uso do elemento Re como carreador e monitor de 

rendimento químico, de mais fácil obtenção e manuseio em lugar do uso de um radioisótopo 

de Tc como traçador. 

 Os rendimentos químicos obtidos foram altos, mostrando a viabilidade do Re como 

carreador. Foi observado, através da análise por espectrometria gama, que os principais 

interferentes na determinação do 
99

Tc foram efetivamente removidos, com a combinação de 

uma coluna de troca aniônica e a resina TEVA. 

A técnica de LSC, considerando a literatura especializada, mostrou-se adequada para a 

determinação de 
99

Tc, apresentando uma alta eficiência de contagem, acima de 99%.  



84 

 

Observou-se variações nas atividades entre as amostras de concentrado de evaporador e filtro 

de uma mesma unidade e entre as duas unidades há também diferenças nos resultados. Essas 

variações podem ser atribuídas à heterogeneidade natural das amostras e diferenças de 

operações entre as unidades, destacando-se que as mesmas são de fabricantes diferentes, 

Unidade 1 da Westinghouse e Unidade 2 da Siemens/KWU (atualmente Areva NP). 

Para o radionuclídeo 
94

Nb os rendimentos obtidos, com base na espectrometria γ do 
94m

Nb 

formado pela ativação neutrônica do 
93

Nb, foram altos, com valores próximos a 70%.  

A análise por espectrometria gama apresentou espectros com os dois picos característicos das 

energias para o 
94

Nb bem definidos e nenhum outro pico de possíveis interferentes foi 

observado, mostrando que o processo de separação e purificação foi eficiente. Observou-se 

também que a presença de carreador de Fe não é necessária na etapa de precipitação. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o pré-tratamento das amostras de 

rejeito radioativo, com o uso combinado das resinas de troca iônica e das resinas extrativas, 

tem um papel importante na identificação e determinação dos radionuclídeos estudados.  

O presente trabalho apresentou aspectos estratégicos na área de radioquímica, fundamental 

para qualquer instituição de pesquisa com foco nuclear, além do estabelecimento de um 

protocolo analítico para caracterização de rejeitos radioativos, específico para as duas 

Unidades da CNAAA, tendo em vista que protocolos analíticos para a caracterização 

radioquímica de rejeitos de baixa e média atividades de centrais nucleares de outros países 

não são divulgados sendo, portanto, tratados em caráter confidencial.  

Pode-se concluir que o objetivo proposto foi cumprido, com o estabelecimento de um 

protocolo analítico específico para a determinação dos radionuclídeos, 
59

Ni, 
63

Ni, 
55

Fe, 
99

Tc e 

94
Nb em amostras de rejeitos de baixa e média atividades provenientes das Unidades 1 e 2 da 

CNAAA, criando-se assim competências na análise desse tipo de amostras no CDTN. 
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