
pelo feixe de partículas danifica o alvo causando perda do ma-

terial por evaporação e consequentemente dá atividade. Para se
77 —

tentar medir quanto de Br é perdido durante a irradiação, fo_

ram colocados papeis de filtro na cavidade interna do tubo de

feixe. Mesmo assim as atividades • encontradas foram muito fra

cas. Foram feitas também cedidas nas saídas das bombas de vi-

cuo do ciclotron, porem nada foi atestado.

Para se tentar minimizar a perda de material alvo pela

formação de pontos quentes, tentou-se a deposição de uma fina

camada de cobre sobre a de arsênio, porsm estranhamente o co-

bre não aderiu ao deposito de arsinio. Isso é estranho por

que se o cobre não for adicionado â solução de eletrodeposição
- (2)

de arsenio (durante a deposição) , o mesmo nao se torna ade-

rente . .
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4.5.1.6. MARCAÇÃO DE 77Br-ROSA DE BENGALA

M.A.V. Bastos

77
A marcação de Rosa de Bengala com Br jã tinha sido esta

belecida como mostrado no Relatório Técnico Anual de 1982, po-

rém um fato que naquela éüoca não nos preocupou foi motivo de
~ 77um intenso estudo. Novas marcações de Br-Rosa de Bengala fo

ram testadas este ano, porém não se conseguia um rendimento de

marcação superior a 50 %, quando jã se tinha conseguido cerca
(1)

de 82 % . Todos os compostos usados na marcação foram tes-

tados usando-se a técnica de cromatografia líquida a alta prê s

são (HPLC) para se estudar eventuais.decomposições dos compos-

tos, o que foi descartado. Todos os reagentes usados foram

previamente passados em filtro MILLIPORE, mesmo assim nenhum

resultado positivo foi obtido. De acordo com trabalho publica



do por Petzold et.ai altos rendimentos de marcação de Br

são obtidos usando-se cloramina-T como oxidante em pH ácido.

Com isso, apôs a dissolução da Rosa de Bengala purificada

deve-se ajustar o pH da solução em torno de 4,5. 0 mesmo

deve ser feito para a solução de cloraraina-T e Na Br .

Foram obtidos rendimentos de 90 %.
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U.5.1.7. PREPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALVOS DE TÃLIO PARA A PRO

DUÇAO DE 201Tl.

G.L. de Almeida, A.M.S. Braghirolli e A.G. da Silva

~ 201 . ~ • —A produção de TI pela irradiação de talio natural com

prõtons e subsequente dissolução para p processamento químico,

cria um problema de recuperação desse metal dado o ssu custo

relativamente elevado. Quando tal produção é realizada utili-
ft A ^

zando-se o elemento enriquecido com o isôtopo TI (o que tri.

plica a produção) a questão da recuperação torna-se crucial de_

vido ao alto custo desse material aliado às dificuldades de im

portação.
O ri o

Assim, embora a utilização de TI seja altamente desej£

vel, ela e proibitiva ate que um método eficiente de recupera-

ção seja desenvolvido. Um tal método e no entanto bastante de

pendente do tipo de processamento químico utilizado na produ-

ção de TI, bem como da técnica de preparação do alvo, e por

isso somente após a definição daqueles procedimentos pode-se

equacionar adequadamente o problema, e iniciar-se os trabalhos,

tendo-se "já construído praticamente toda a aparelhagem para

esse propósito.


