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1.2. PRODUÇÃO DE RADIOIS0TOPOS

1.2.1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E PROCESSOS

1.2.1.1. CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE RADÍOISÔTOPOS

L.C.M. kl eixo # ' .

Continuando O: controle microbiologico dos radioisótopos prbdu

zidos no IEN, foram realizadas de setembro a dezembro de 1986

um total de 11 análises para a verificação da esterilidade do
123

produto acabado de I.

Foram utilizados nesses processos de controle, quatro

meios básicos que abrangem os diversos tipos de microorganis-

mos.

- Caldo Casoy : bactérias Aeróbicas;

- Caldo Tioglirolato : bactérias Anaerôbicas;

- Caldo glicose 2 % Sabourand: fungos e leveduras;

- Agar Casoy : verificação de contaminação

, ambiental por microorganismos.

y' Esse controle microbiológico foi feito nas amostras obti-

á. das logo apôs o processamento na célula de iodo, e constituíu-

W: se na inoculação destas amostras nos meios específicos. (Es*

i



tes proporcionam um resultado em um prazo máximo de 15 dias).
Todas as análises apresentaram um crescimento negativo.

Paralelamente, durante a etapa de esterilização (Autocla-
ve), um controle de esterilidade foi feito, com um bioindica-
dor (Sterikon), que proporciona um resultado em 2»» horas. As
esterilizações se mostram* m eficazes uma vez que nenhuma mudan
ça de coloração foi observada no bioindicador.

4.2.1.2. NOVOS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO QUÍMICA DE

D.F. Santo81 J.A. Oeao Jr., M.A.V. Bastos* J.L:Q. Britto
• R. P. Silva

0 objetivo deste trabalho foi o de testar novos métodos
de separação química de In dos alvos de prata. Estes méto-
dos são mais simples do que o desenvolvido anteriormente e
simplificam a montagem e operação da célula de produção de ro-
tina de In. Dois métodos foram testados:

a) Troca catiSnica;
b) Termocromatografia.

a) Troca catiônica

Esse processo foi baseado no trabalho publicado por '
van der Walt e colaboradores . 0 princípio da separação é a
diferença entre os coeficientes de distribuição de In e Ag nu-
ma resina trocadora de cations condicionada com HNO3.

0 alvo de prata irradiado foi dissolvido desta vez com 10
ml de HNO3 3M a frio, para evitar a formação de vapores na cé-
lula de produção. Essa dissolução se completa apôs cerca de f
horas, e o resíduo de Ag, que é filtrado, contém corca de 1 %
de atividade total na amostra (que incluí 111In, 106Ag e 109Cd).
A solução foi então diluída com HjO a 150 ml, para que a con-
centração de HNOg passasse a 0,2 M. Essa solução foi passada
por uma coluna contendo a resina Dowex 50 x U (100-200 mesh)
de 2 cm de altura e 1 cm de diâmetro, condicionada com flNOj
0,2 M. Nessa concentração a Ag não e retida na coluna, e sua
eluição foi completada com 60 ml de HNO3 0,3 M. 0 ãcido ní-
trico foi lavado da coluna com 20 ml de HC7, 0,01 M e então o


