Radioatividade

www.spexatas.com.br
grupoexatas.wordpress.com

Exercı́cios Dissertativos
1. (2010) No estudo do metabolismo ósseo em pacientes, pode ser utilizado o radioisótopo Ca-45, que
decai emitindo uma partı́cula beta negativa, e cuja curva de decaimento é representada na figura.

A absorção deficiente de cálcio está associada a doenças crônicas como osteoporose, câncer de cólon e
obesidade. A necessidade de cálcio varia conforme a faixa etária. A OMS (Organização Mundial da
Saúde) recomenda uma dose de 1000 mg/dia na fase adulta. A suplementação desse nutriente é necessária para alguns indivı́duos. Para isso, o carbonato de cálcio pode ser apresentado em comprimidos
que contêm 625 mg de CaCO3 .
(a) Determine a meia-vida do radioisótopo Ca-45 e identifique o elemento quı́mico resultante do seu
decaimento.
(b) Determine o número de comprimidos do suplemento carbonato de cálcio que corresponde à quantidade de cálcio diária recomendada pela OMS para um indivı́duo adulto.

2. (2012) 2011 e o Ano Internacional da Quimica; neste ano, comemoram-se tambem os 100 anos do
recebimento do Premio Nobel de Quimica por Marie Curie, pela descoberta dos elementos quimicos
radio e polonio. Ela os obteve purificando enormes quantidades de minerio de uranio, pois esses
elementos estao presentes na cadeia de decaimento do uranio-238. Varios radionuclideos dessa cadeia
emitem particulas alfa (42 α) ou beta negativa (β − ).
(a) O Po-210 decai por emissão alfa com meia-vida aproximada de 140 dias, gerando um elemento
estável. Uma amostra de Po-210 de altı́ssima pureza foi preparada, guardada e isolada por 280
dias. Após esse perı́odo, quais elementos quı́micos estarão presentes na amostra e em que proporção, em número de átomos?
(b) Qual o número de partı́culas alfa e o número de partı́culas beta negativa que são emitidas na
cadeia de decaimento que leva de um radionuclı́deo de Ra-226 até um radionuclı́deo de Po-210?
Explique.
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