
    

 

 

JAILSON LOSS GAMBET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA E APLICAÇÕES DO RAIO X NAS INDÚSTRIAS 

 

 

 

 

                      

 

JI-PARANÁ, RO 

JUNHO DE 2018 



    

 

 

JAILSON LOSS GAMBET 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA E APLICAÇÕES DO RAIO X NAS INDÚSTRIAS 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

departamento de Física de Ji-Paraná, 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de 

Ji-Paraná, como parte dos quesitos para a 

obtenção do Título de Licenciado em Física, sob 

orientação do Prof. Drº João Batista Diniz. 

 

 

 

                                           

 

                                             JI-PARANÁ, RO 

JUNHO DE 2018 



    

 

FICHA CATALOGRÁFICA 



    

 

ATA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA. 



    

 

DEDICATÓRIAS 

Dedico todo esse meu trabalho à Deus, minha esposa e meus filhos, que em minha 

ausência ficavam sempre na expectativa da minha chegada em casa, e sempre 

acreditaram e apoiaram a ideia dos meus estudos. 

A todos meus familiares, inclusive meu pai e meu sogro que já estão com Deus, por 

todo apoio que uma pessoa precisa para conseguir atingir um objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

AGRADECIMENTOS 

Meu agradecimento é em especial ao nosso Criador, que fez o ser humano completo 

com inteligência e oportunidades suficiente para estudar e entender o quanto é perfeita 

sua criação. 

Agradeço a minha família pela paciência e apoio que proporcionou coragem e 

inspiração para que eu terminasse com êxito meu curso. 

Ao meu professor orientador e aos professores que compuseram a banca examinadora, 

que além de meus professores sempre apoiaram e entenderam meus projetos, desde que 

comecei a fazer o curso. 

A todos os professores que fizeram parte da minha formação, que além de profissionais 

e companheiros me orientaram para a vida. 

Ao eterno professor Edgar pela grande contribuição no meu aprendizado. 

Agradeço também de forma especial à Universidade Federal de Rondônia, assim como 

todos seus departamentos e laboratórios pela prestação de serviços de seus profissionais, 

e pelo privilégio que tive de usufruir e fazer um grande curso nesta Universidade. 

Aos meus colegas de sala, mesmo aqueles que por motivos especiais ainda não 

terminaram o curso, sou muito grato pelas forças que direta e indiretamente somaram na 

conclusão do meu curso. 

A todos os profissionais da limpeza, da segurança e manutenção por proporcionar o 

ambiente agradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

“A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode 

ter tido origem segundo o plano de um Ser que tudo sabe e 

tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada 

descoberta” 

                                                           Isaac Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

RESUMO 

Em novembro de 1895, quando Wilhelm Conrad Röentgen estudava incansavelmente 

ondas eletromagnéticas em seu laboratório, não tinha a noção da grande e importante 

descoberta que futuramente iria lhe proporcionar o grandioso e bem merecido prêmio 

Nobel de física pela descoberta da radiação penetrante que a designou de raio x. Essa 

descoberta deu um incalculável avanço tecnológico nas áreas científicas, tanto na 

medicina quanto na própria física e nas áreas de peças industriais. Este trabalho 

apresenta um pouco da vida, estudos e pesquisas de Röentgen relacionados à 

descoberta. Ressaltar-se-á também as propriedades e aplicações nas indústrias, 

principalmente nas áreas da aviação, e são mostrados alguns aparelhos de produção de 

raio x, seu funcionamento, suas detalhadas peças mediante figuras e imagens para 

melhor entendimento.  

 

Palavras-chave: aviação, aplicações industriais, raios-x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

In November 1895, when Wilhelm Conrad Röentgen was tirelessly studying 

electromagnetic waves in his laboratory, he had no idea of the great and important 

discovery that the great and well-deserved Nobel Prize in physics would soon bring to 

him for the discovery of the penetrating radiation that designated it as lightning x. This 

discovery has given an incalculable technological advance in the scientific areas, both in 

medicine and in physics and in the areas of industrial parts. This work presents some of 

Röentgen's life, studies and research related to the discovery. It will also highlight the 

properties and applications in the industries, mainly in the areas of aviation, and some 

x-ray production devices are shown, their operation, their detailed parts through figures 

and images for better understanding. 

 

Keywords: aviation, industrial applications, x-rays. 
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1 INTRODUÇÃO 

          Neste trabalho serão abordadas algumas histórias de certos tópicos da Física e 

principalmente sobre a descoberta e aplicações do Raio X.  Ressaltando também a 

grande descoberta por Röentgem, o Raio X, a forma com que foi descoberto, as 

aplicações, tanto na medicina quanto nos setores industriais, na inspeção de peças 

confinadas, bem como na conservação de produtos alimentícios. Além disso, 

apresentar-se-á os perigos no manuseio do aparelho de raio x, os danos causados 

inicialmente as pessoas por falta de conhecimento, uso constante ou feito por 

profissionais desqualificados. Serão descritas partes que compõe esse aparelho, as 

propriedades e suas características, a forma de produção de radiação penetrante e 

também os benefícios que traz para a saúde e segurança, além da imensa e incalculável 

contribuição para o avanço científico e tecnológico que teve do final do século passado 

para o nosso atual momento como marco histórico de uma gigantesca descoberta. 

           Este trabalho também apresenta as propriedades da potente luz emitida na hora 

de seu uso: A reflexão e suas leis, refração, difração, polarização e interferências e ainda 

a constituição da matéria que compõe o átomo, a composição do espectro 

eletromagnético de Herschell e seus comprimentos de onda, bem como a frequência, a 

radiação térmica liberada e a dosagem comum de radiação que um ser humano pode ter 

para não colocar sua saúde em risco. Ressalta-se ainda a forma como é feito os exames 

radiológicos em materiais industriais, nos confinamentos de peças de motores de alta 

potência e precisão, aparelhos eletroeletrônicos, e até em tubulações de encanamentos 

de combustíveis como o gasoduto Brasil-Bolívia, e inclusive a radiação em alimentos, 

frutas e legumes industrializados para melhorar suas qualidades e durabilidades no 

estoque em longo tempo de conservação, e sem ser prejudicial a saúde dos 

consumidores que optarem pelos mesmos. Na inspeção de segurança, o raio x e suas 

composições assumem um papel especial, que será enfatizado com detalhes neste 

trabalho junto com a radiografia aplicada na aviação. Para as peças de aeronaves os 

exames mostram defeitos minuciosos que podem prejudicar seu funcionamento, e até 

levar a gravíssimos acidentes. A gamagrafia, que são os exames por raios no intervalo 

gama do espectro eletromagnético, e a neutrografia que na maioria das vezes são obtidos em 

geradores e reatores nucleares que proporcionam maior intensidade e fluxo no feixe de 

nêutrons, mas que também podem ser obtidos de fontes naturais, facilitam nas 

resoluções de problemas quando exige precisão nos resultados. 

           Portanto será desenvolvido neste trabalho de conclusão de curso uma abordagem 

geral do aparelho de raio x, as partes de sua composição e o modo de seu 

funcionamento, e aplicações e através das propriedades da luz se torna fácil de 

entendermos o motivo de seu cuidadoso manuseio para não ser prejudicial para quem 

está submetido aos exames, e aqueles que se encontram próximos na hora de seu uso. 

As quantidades de irradiações que uma pessoa pode tomar em exames radiológicos 

variam de acordo com cada uma, será mostrado e comparado com os raios solares 

ultravioleta A e B, que uma grande parte da população mundial fica expostos durante 

grande parte do dia por longos tempos de sua vida em função de seus trabalhos. Por isso 

destaca-se a seguir todo o procedimento para se obter um bom resultado na hora de se 

fazer usos de aparelhos radiológicos, e ainda os efeitos dos raios ultravioletas que 

podem ser prejudiciais, e as formas de exposição com segurança para não ocorrer 

acidentes. Contudo enfatizar-se-á além da composição do espectro eletromagnético, 

todos seus intervalos, frequências e comprimentos de ondas correspondentes para cada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
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cor, e o modo de se reproduzir um espectro usando um prisma de vidro e uma fonte de 

cor branca, para melhor entendermos as principais fontes de radiações que estão 

presentes em nosso cotidiano sem muitas vezes percebermos e dar atenção aos cuidados 

eficazes que devemos tomar para melhorar nossa qualidade de vida. 

1.1 CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA  

           Certos materiais ao serem atritados adquirem as propriedades de se atraírem. 

Tales de mileto no ano 600 A.C já tinha essa noção. No século XVI, Gilbert chama de 

substância eletrizadas, todas as que tem essas propriedades de atrair corpos leves 

quando atritadas (GONÇALVES,1978) 

          Vários fatos experimentais convenceram a ciência de que a matéria é constituída 

por partículas minúsculas denominadas átomos. Cada átomo por prótons, elétrons e 

nêutrons (GONÇALVES,1978). As partículas elementares formam qualquer tipo de 

matéria. O complexo conceito de sua forma, teoria e interações ainda não estão 

totalmente estabelecidas, que é o caso da teoria eletromagnética (AZEVEDO,1981).  

Figura1.1- Estrutura de um átomo 

                                                Fonte: (OLIVEIRA,2010) 
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          Desde que iniciou as grandes descobertas científicas, a ciência vem avançando de 

maneira surpreendente. Foram várias as grandes conquistas até chegar aos estudos das 

ondas eletromagnéticas. No começo do século XIX, vários cientistas estudavam 

incansavelmente as bases das ciências exatas, obtendo conclusões positivas com vários 

cálculos e fórmulas elaboradas de maneira a contribuir profundamente no avanço das 

descobertas que viriam a surgir. 

A evolução da ciência desde o início, até nossos dias atuais, foi e está sendo 

palco de muitas discussões, pesquisas, debates e ajustes feitos através de experimentos 

que comprovam a legalidade dos fatos afirmados.  A origem da teoria atômica já 

estudada e atribuída ao filósofo grego Demócrito de Abdera (460 a.C – 370 a.C) 

demostra que a ciência já teve seu início com grandes gênios. 

Figura 1.2: O filósofo grego Demócrito de Abdera, a origem da teoria atômica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OLIVEIRA,2010) 

           O tesouro da óptica que influenciou a óptica medieval e moderna, inspirou a 

estudos mais profundos, publicado pelo grande matemático e astrônomo Abu Ali Al-

Hasan (965-1040) (OLIVEIRA,2010). 

Figura 1.3: Alhazen (965-1040) publicou o Tesouro da óptica 

 

 

 

 

 

  

                                             Fonte: (OLIVEIRA,2010  
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1.2- EXPERIMENTO DE HERSCHELL 

1.2.1- Criando espectro colorido e medindo suas temperaturas. 

          Herschell descobriu com seu experimento, quanto calor da luz passava por 

diferentes filtros coloridos. Observou-se que filtros de cores variadas passava 

quantidades diferentes de calor. Herschell apontou a luz solar através de um prisma de 

vidro e criou um espectro com todas as cores do arco-íris, em seguida mediu a 

temperatura de cada uma das cores, usando termômetros de mercúrio para cada faixa de 

cor. Descobriu que a luz violeta, azul, verde, amarela, laranja e vermelha estavam com 

temperaturas elevadas, e que o aumento se dava da violeta para o vermelho. Chegou 

também a medir a luz do mesmo espectro além do vermelho, na região onde não é 

visível a luz, e descobriu nessa região as mais altas temperaturas (HERSCHELL 

DISCOVERS INFRARED LIGHT). 

Figura 1.4: Decomposição da luz solar no prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte:<http://brasilescola.uol.com.br/fisica/radiacao-eletromagnetica.htm> 

Acesso em 25/11/2017 

1.2.2-Sensibilidade à radiação eletromagnética 

          Os nossos olhos são sensíveis à radiações eletromagnéticas com comprimentos de 

onda de 400nm a 700nm. Essa faixa é denominada luz visível. Comprimentos de ondas 

menores no espectro visível corresponde à luz cor violeta, e os comprimentos de ondas 
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maiores correspondem à luz vermelha, com todas as cores do arco-íris ficando entre 

esses extremos.  

1.2.3- Radiação térmica liberada 

          As ondas eletromagnéticas com comprimentos de ondas abaixo do menor 

comprimento de onda do espectro visível são chamadas de raios ultravioleta, e aqueles 

que se encontram logo acima do maior comprimento de ondas, são chamadas de ondas 

infravermelhas. A radiação térmica liberada pelos corpos na temperatura ambiente está 

localizada na região do infravermelho do espectro eletromagnético (TIPLER, 2006). 

1.2.4- A composição do espectro eletromagnético 

          O espectro eletromagnético nos mostra os diferentes comprimentos de ondas que 

são emitidos pela incidência de luz solar através de um prisma de vidro. As cores 

distintas e as temperaturas são causadas por comprimentos de ondas diferenciados que 

sofre ao incidir sobre o prisma (OLIVEIRA...et al,2010). 

Figura 1.5: Principais freqüências de ondas do espectro eletromagnético. 

             Fonte: Disponível em:< http://iraniiaavendano.blogspot.com.br/2015/05/medios-

opticos.html> acesso: 24/09/17 

http://iraniiaavendano.blogspot.com.br/2015/05/medios-opticos.html
http://iraniiaavendano.blogspot.com.br/2015/05/medios-opticos.html
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Figura 1.6: Principais comprimentos de ondas do espectro eletromagnético. 

                                                  Fonte:(OLIVEIRA.. et al,2010) 

2- REFLEXÃO 

           Reflexão é o fenômeno que consiste no fato onde uma parte da luz que 

incide sobre um objeto ou superfície volta a se propagar no meio de origem. 

2.1-REFLEXÃO REGULAR 

          A reflexão regular ocorre quando o segundo meio é opaco e a superfície 

s polida é a superfície refletora (RAMALHO,1982). 

2.2- REFLEXÃO IRREGULAR OU DIFUSA 

          Quando a luz incide num corpo rugoso, ou cheio de saliências, os raios 

luminosos se propagam por várias direções (BONJORNO, CLINTON,1992). 
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2.3- LEIS DA REFLEXÃO 

2.3.1- 1ª LEI: O raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, ou 

seja, estão contidos num mesmo plano (FUKE, CARLOS, KAZUHITO,1989) 

2.3.2- 2ª LEI: O ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão, são 

da mesma medida (FUKE, CARLOS, KAZUHITO,1989). 

      Figura 2.1: Representação de reflexão regular da luz quando incide sobre uma superfície plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:<http:// http://alunosonline.uol.com.br/fisica/reflexao-e-refracao-da-luz> 

28/10/2017 

Figura 2.2: Representação de reflexão em superfícies rugosa, ou cheias de saliências. 

  Fonte:<http:// http://alunosonline.uol.com.br/fisica/reflexao-e-refracao-da-luz> 28/10/2017 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-luz
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-luz
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3- REFRAÇÃO 

          É a variação da velocidade que a luz sofre ao passar de um meio para outro. 

(BONJORNO,1985) 

          Quando um raio de luz que se propaga em um determinado meio transparente 

incide sobre uma interface, passando para outro meio também transparente, parte do 

raio incidente é refletido, e uma parte passa para o segundo meio. O raio que passou 

para o segundo meio sofre uma mudança de direção e é chamado de raio refratado, ou 

refração ((SERWAY, JEWETT JR, 2004). 

3.1- LEIS DA REFRAÇÃO 

          A lei da refração, que é conhecida como lei de Snell-Descartes, N1senθ1 = N2 

senθ2 é conhecida assim por ter sido estabelecida por willebrord Snell (1580-1626) e 

René Descartes (1596-1650). 

3.1.1- O raio incidente, o refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, estão 

contidos no mesmo plano. 

3.1.2- A razão entre os senos do ângulo de incidência e de refração é uma constante 

entre os dois meios considerados (PARADA, CHIQUETO,1988, BONJORNO, 

CLINTON,1992). 

Figura 3.1: Representação de refração da luz  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Fonte: (BONJORNO,1985) 
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4-POLARIZAÇÃO  

          Um feixe de luz consiste num grande número de ondas emitidas pelos átomos, ou 

pelas moléculas da fonte de luz. O átomo produz cada um uma onda com suas 

orientações do campo elétrico correspondente à direção da vibração atômica. A 

definição da direção de polarização da onda eletromagnética é a direção no qual o 

campo elétrico está em vibração (SERWAY, JEWETT JR, 2004). 

          Portanto são possíveis todas as direções de vibrações, e o feixe que resulta de 

radiação eletromagnética é uma superposição de ondas produzidas por fontes atômicas 

individuais, tendo como resultado uma onda luminosa não-polarizada. 

          Uma onda é linearmente polarizada se sua orientação do campo elétrico é a 

mesma para todas suas ondas individuais. À medida que o campo elétrico se propaga no 

eixo x, o campo está no eixo y (SERWAY, JEWETT JR, 2004). 

                       Figura. 4.1: Polarização da luz incidente de uma fonte. 

Fonte: Disponível em:<http://astro.if.ufrgs.br/polarizacao da luz> acesso 29/10/201 

http://astro.if.ufrgs.br/telesc/node7.htm


   24 

 

5-INTERFERÊNCIA DE ONDAS LUMINOSAS 

          A superposição de duas ou mais ondas causam um efeito chamado de 

interferência (BONJORNO, CLINTON,1992).  

          Quando colocamos uma fonte de luz monocromática para passar por uma fenda, e 

adiante uma tela opaca com duas fendas pequenas e iguais. A luz que provém da fonte 

passa na primeira fenda e nas duas seguintes e atinge o anteparo. Como a luz tem a 

natureza ondulatória, o anteparo recebe luz. Segundo o princípio de Huygens, a luz 

sofre difração na primeira fenda, e as ondas que são difratadas ao passar nas outras duas 

fendas sofrem nova difração. As ondas difratadas tem a mesma frequência e estão em 

fase, isto é, as fendas A e B estão na mesma distância da fonte incidente 

(RAMALHO,1982). 

Figura5.1: Luz monocromática incidindo por fendas causando difração e interferência de ondas 

Fonte: (OLIVEIRA...et al,2010) 
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5.1-INTERFERÊNCIA CONSTRUTIVA 

          Quando os pontos de interferência das ondas forem formados por duas cristas ou 

dois vales, (linhas ventrais) elas são construtivas, e aparecem como faixas claras. 

5.2- INTERFERÊNCIA DESTRUTIVA 

          Quando acontece o encontro de uma crista e um vale, os chamados linhas nodais, 

ocorrem a interferência destrutiva, pois, as ondas se cancelam entre si, e aparecem como 

faixas escuras (RAMALHO,1982). 

Figura 5.2: Interferência de ondas construtivas e destrutivas, e as formações de vales e linhas nodais 

                                         Fonte (RAMALHO,1982) 
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6- INÍCIO DAS GRANDES DESCOBERTAS 

          A propagação da luz discutida desde a antiguidade, foi objeto de muitas 

discussões e descobertas com trabalhos e experiências incansáveis feitas para se chegar 

a objetivos concretos. A lei da reflexão, já conhecida na Grécia antiga; a lei da refração 

descoberta por Willebrord Snell em 1621, revista por Descartes em 1637; um novo 

método para a trajetória dos raios luminosos encontrados por Pierre de Fermat em 1657 

(MOYSÉS,1998). 

          Os aspectos da ótica geométrica e da teoria corpuscular da luz são compatíveis, e 

muito grande foram suas contribuições, desde a teoria ondulatória da luz, formulado 

pelo princípio de Huygens em 1690. A decomposição espectral e ondulatória da luz 

branca na ótica de Newton (1704-1717). No ano de 1791 a 1867 Michael Faraday teve 

seus primeiros resultados acerca de campo elétrico e magnético; a dedução de ondas 

eletromagnéticas em 1861 por Maxwell, e a confirmação feita por Hertz através de seu 

experimento em 1888 produzindo ondas eletromagnéticas de rádio.  Guglielmo Marconi 

(1874-1937) com base nesse trabalho, e usufruindo das ondas eletromagnéticas 

conseguiu através de um aparelho enviar sinais de rádio por 4 km (OLIVEIRA,2010). 

Em 1905, a luz descrita em termos de fótons com características corpuscular por 

Einstein (SEARS et al, 1984, MOYSÉS,1998), todo esse impetuoso trabalho para 

descobrir algo, foi muito mais além do esperado, chegando e remontando em diversas e 

gigantescas invenções tecnológicas. Em 1895, Röentgen ao estudar as ondas 

eletromagnéticas usando tubos de raios catódicos, ou tubo de crookes, em função de 

seus projetos e pesquisas que eram voltados para as propriedades dos cristais e a física 

aplicada, chegou na radiação penetrante que a determinou de raio x. 

                                         Figura. 6.1: Primeiro tubo de Crookes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Platinocianeto_de_bário> aceso em 26/11/2017 

         Essa descoberta do raio x foi a responsável por uma incalculável ascensão, não só 

na medicina e odontologia, mas nas indústrias para o controle de qualidade de peças, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Platinocianeto_de_bário
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inspeção de segurança e a irradiação de certos alimentos para a eliminação de fungos e 

bactérias. 

6.1-HISTORIA DE WILHELM CONRAD RÖENTGEN 

6.1.1-Vida e obras de Rröentgen 

          Wilhelm Conrad Röentgen nasceu em Lennep, na Alemanha, no dia 27 de março 

de 1845, acabando por falecer em Munique, a 10 de fevereiro de 1923. Ele foi um físico 

alemão que, no dia 8 de novembro de 1895, conseguiu produzir radiação 

eletromagnética nos comprimentos de onda correspondentes aos atualmente chamados 

raios Roentgen era filho de um tecelão. A sua família mudou-se para os Apeldoorn, na 

Holanda quando ele tinha três anos. Recebeu a sua educação primária no Instituto de 

Martinus Herman van Doorn. Depois estudou na Escola técnica de Utrecht, de onde foi 

expulso por supostamente realizar uma caricatura de um de seus professores, ato que 

negou cometer. 

6.1.2- Carreira antes da descoberta do raio x 

          Em 1865 foi reprovado por um dos professores que haviam participado da sua 

expulsão e não entrou para a Universidade de Utrecht. Foi depois admitido na escola 

Politécnica de Zurique para estudar engenharia mecânica sem ter o título de bacharel. 

Em 1869 obteve o seu doutoramento na Universidade de Zurique, com a tese Studien 

über Gase. 

          Em 1874 tornou-se conferencista da Universidade de Estrasburgo e em 1875 

chegou a ser professor da Academia de Agricultura de Hohenheim, Württemberg. Em 

1876 retornou a Estrasburgo como professor de física, e em 1879 chegou a diretor do 

Departamento de Física da Universidade de Giessen. 

          Em 1888 foi físico chefe da Universidade de Würzburg e em 1900 físico chefe da 

Universidade de Munique, por petição especial do governo da Baviera.    

Figura 6.2: Wilhelm Conrad Röentgen (1845 - 1923) (Descobridor do Raio X) 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://www.explicatorium.com/biografias/wilhelmrontgen.html>acesso:02/09/17 
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Wilhelm Conrad Röentgen (1845 – 1923) físico da universidade de Wurzburg, 

Alemanha descobriu uma nova forma de radiação em novembro de 1895. Esta radiação 

foi chamada na Alemanha de Radiação Röentgen e no exterior de radiação X. Iniciou 

seus estudos dos raios catódicos como vários cientistas da época, em tubos cilíndricos 

com descargas elétricas que emitiam coloração verde ou azul denominado tubo de 

crookes. Trabalhando em câmara escura, observou os feixes externamente a blindagem, 

descobrindo a radiação penetrante. Em 28 de dezembro de 1895 descreve que a radiação 

era produzida na superfície do vidro aquecido e a designou de Radiação X. 

Figura 6.3: Tubo de Crookes (1869-1875) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

          Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes > acesso 02/09/2017 

6.1.3- Início de seus trabalhos 

          Röentgen lecionou física e matemática em Hohenheim (1875), em Estrasburgo 

(1876), em Geissen (1879), e em Würzburg (1880). Seis anos mais tarde tornou-se 

reitor desta última universidade. 

          Em 1895, Röentgen começou a ocupar-se dos raios catódicos (assim chamados 

por serem produzidos no cátodo dos tubos de vácuo) e realizou algumas experiências 

com tubos de vácuo elevado. Consistiam em tubos de vidro cuidadosamente esvaziados 

de ar, em cujo interior, em extremidades opostas, colocavam-se duas pequenas lâminas. 

          Essas lâminas eram ligadas aos polos de um gerador de alta tensão. Estabelecida a 

passagem de corrente, obtinha-se no tubo a emissão de radiação luminosa: era uma 

espécie de luminescência que parecia emanar do ar rarefeito que permanecia dentro do 

tubo. As experiências eram feitas em laboratórios escuros, o que permitia melhor análise 

das fracas radiações produzidas no tubo. 

javascript:crookes()
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Crookes
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6.1.4- Indícios de radiação penetrante 

          As experiências foram-se intensificando. Evidentemente, a estranha radiação 

provinha do tubo de vácuo elevado. Röentgen pensou então em colocar um livro entre o 

anteparo e a fonte de radiação. Com surpresa, verificou que o objeto projetava no 

anteparo apenas uma sombra leve, indício de que os raios X conseguiam atravessá-lo. 

Depois, experimentou colocar como obstáculo, sua própria mão, esta, também se 

mostrou transparente, com exceção dos ossos, que ressaltaram na sombra. 

          Finalmente, tentou interpor uma chapa fotográfica, mas revelou a presença dos 

dedos do experimentador, que a segurava por uma das pontas. Esta sombra também era 

diferente da projetada pela luz comum: era como se os dedos fossem, ao menos em 

parte, transparentes. (Fotos a seguir). 

Figura 6.4 Revelando a presença dos dedos de Röentgen 

Fonte: Disponível em :<http:// medicinaintensiva.com.br> acesso 04/09/2017 

6.1.5- Descoberta 

No final da tarde de 8 de novembro de 1895, quando todos haviam encerrado a 

jornada de trabalho, Röentgen continuava no seu pequeno laboratório, sob os olhares 

atentos do seu servente. Enquanto Röentgen, naquela sala escura, se ocupava com a 

observação da condução de eletricidade através do tubo de Crookes, a fluorescência do 

material lhe chamou a atenção. 

javascript:crookes()
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Figura 6.5: Drº Röentgen em seu laboratório 

        Fonte: Disponível em :<http:// medicinaintensiva.com.br> acesso 04/09/2017 

          Nas proximidades do tubo de vácuo havia uma tela coberta com platinocianeto de 

bário, sobre a qual projetava-se uma inesperada luminosidade, resultante da 

fluorescência do material. Röentgen girou a tela, de modo que a face sem o material 

fluorescente ficasse de frente para o tubo de Crookes, ainda assim ele observou a 

fluorescência. Foi então que resolveu colocar sua mão na frente do tubo, vendo seus 

ossos projetados na tela. Röentgen observava, pela primeira vez, aquilo que passou a ser 

denominado raios X.  
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Figura 6.6:Drº Röentgen no laboratório vendo pela primeira vez seus ossos da mão. 

 

 

 

Fonte:<http://www.medicinaintensiva.com.br/roentgen.htm>acesso:02/09/17 

Figura 6.7: Primeira radiografia realizada em 22 de dezembro de 1895, da mão esquerda de Anna Bertha, 

esposa de Röentgen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte:<http://www.medicinaintensiva.com.br/roentgen.htm>acesso:02/09/17 
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7-EVOLUÇÃO DO RAIO X NA FÍSICA 

7.1-DEFINIÇÃO DE RAIO X. 

          As ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda de aproximadamente 0,1 

nm são usualmente chamadas de raio x (TIPLER, 2006) 

          O raio x é um tipo de radiação eletromagnética com frequências superiores à 

radiação ultravioleta, maiores que 10
18

 Hz, e comprimento de onda entre 0,01 a 10 

nanômetros. São ondas eletromagnéticas que possuem a capacidade de atravessar 

corpos de baixa densidade e são absorvidos por materiais de maior densidade. Há dois 

tipos de tubos de raios x em uso 

7.2-TUBO DE COOLIDGE 

          Tubo de Coolidge,é um tubo oco que contém um cátodo em seu interior. Quando esse 

cátodo é aquecido por uma corrente elétrica, que é fornecida por um gerador, ele emite grande 

quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo ânodo, chegando a este com grande 

energia cinética. Quando eles se chocam com o ânodo, transferem energia para os elétrons que 

estão nos átomos dos ânodos. Os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas 

eletromagnéticas, os raios X. 

Figura.7.1: Tubo de Coolidge (funcionamento) Os elétrons saem do catodo, chocam-se com o alvo, e 

nesse choque se produz raios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/radiacao-eletromagnetica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-radiacao-ultravioleta.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/geradores-eletricos-forca-eletromotriz.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-descoberta-eletron.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-cinetica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017
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Figura7.2Esquema montado do Tubo de Coolidge 

 

                 Fonte: http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017 

7.3-TUBO A GÁS 

          O tubo é esférico, e além do catodo C e do anodo A, possui um terceiro eletrodo 

B, chamado alvo, colocado no centro da esfera. O alvo B está ligado ao anodo A, de 

maneira que ficam ao mesmo potencial. Este alvo combinado com o anodo, produz um 

campo elétrico que encurva a trajetória dos elétrons e faz que a maioria dos elétrons 

encontre o alvo perpendicularmente. A diferença de potencial entre o catodo e o anodo 

nestes tubos é de 30.000 a 50.000 volts. 

                                                         Figura7.3: Tubo a gás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017 

http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017
http://efisica.if.usp.br/moderna/raios-x/raios-x/acesso:18/09/2017
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7.4-CARACTERÍSTICAS DOS RAIOS X 

Por meio de estudos sobre os raios X, Röentgen verificou que eles têm a 

propriedade de atravessar materiais de baixa densidade, como os músculos do corpo 

humano, e são absorvidos por materiais com densidades mais elevadas, como os ossos. 

Por causa dessa descoberta, esses raios passaram a ser largamente utilizados para 

realização de radiografias. Hoje o raio X possui vasto campo de aplicação, pois são 

utilizados, por exemplo, no tratamento de câncer, na pesquisa sobre a estrutura cristalina 

dos sólidos, na indústria e em muitos outros campos da ciência e da tecnologia. 

Figura 7.4: Radiografia de um tórax definindo a estrutura óssea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: <http://globalmedicina.com.br> acesso:18/09/2017 

7.5-PROPRIEDADE DOS RAIOS X 

 Os raios X propagam-se com a velocidade da luz e, como qualquer outra 

onda eletromagnética, eles estão sempre sujeitos aos fenômenos da refração, 

reflexão, difração, polarização e interferência. 

 Propaga-se em linha reta com velocidade da luz 

 Tornam fluorescentes muitos corpos sobre os quais incidem. 

 Provocam ação química em certas substâncias. Por exemplo, impressionam 

chapas fotográficas. Esta propriedade é muito mais intensa nos raios X que 

na luz, porque, como eles têm menor comprimento de onda, têm maior 

energia que a luz. Eles impressionam chapas fotográficas mesmo quando 

elas estão protegidas por superfícies que a luz não atravessa, como por 

exemplo, caixas de papelão, ou papel preto, etc. 

 Atravessam grandes espessuras de materiais. A facilidade maior ou menor 

com que os raios X atravessam as substâncias depende do comprimento de 

onda dos raios X, da espessura da substância e do seu peso atômico. Os raios 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/densidade.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-muscular.htm
http://globalmedicina.com.br/
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-velocidade-luz.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-especular-difusa.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/difracao-ondas.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/luz-polarizada.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-fenomeno-interferencia.htm
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X de menor comprimento de onda, da ordem de 0,01A, têm maior facilidade 

para penetrar nos corpos: são chamados raios X duros. Os de maior 

comprimento de onda, da ordem de 1A, penetram menos nos corpos: são 

chamados raios X moles. Atravessam com grande facilidade as substâncias 

de pequeno peso atômico, como por exemplo, os elementos fundamentais 

dos corpos orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As 

substâncias pesadas são dificilmente atravessadas. 

 Ionizam as moléculas dos gases por onde passam, ou seja, arrancam elétrons 

dessas moléculas. 

 Como são ondas eletromagnéticas não tem carga elétrica, não são desviados 

por campos elétricos e nem por campos magnéticos. 

 Os raios x são usados na medicina para radiografias e para curas de certos 

tumores e moléstias da pele.  

7.6-PRODUÇÃO DE RAIOS X 

          Quando um elétron é removido de uma determinada camada para outra, provoca a 

emissão de uma série de linhas espectrais. No chumbo a linha tem comprimento de 

ondas na ordem de 1 a 2 angstrons, bem mais curto do que a radiação ultravioleta. Essa 

radiação, que foi descoberta em 1895 por Röentgen usando um tubo de coolidge onde 

elétrons de um filamento aquecido eram acelerados por uma diferença de potencial de 

50 a 100 KeV, se chocando numa placa, produzindo radiação x.(GOLDEMBERG,1928) 

                         Figura 7.5: Ilustração de uma radiação características  

                    Fonte: <http://Slideplayer.com.br>acesso: 19/09/2017 
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7.7- MÉTODO DE PRODUÇÃO DE RAIO X 

          Raios-X são produzidos ao se liberar energia no choque de elétrons de alta 

energia cinética contra uma placa de metal. Para isso utiliza- se um tubo de raio-X que 

consiste num tubo de vidro à vácuo com dois eletrodos de tungstênio (diodo), um ânodo 

(polo positivo) e um cátodo (polo negativo) 

          O cátodo consiste em um filamento fino de tungstênio que aquece com a 

passagem de corrente elétrica de alta voltagem. Os elétrons do tungstênio adquirem 

suficiente energia térmica para abandonar o cátodo (emissão termiônica). Devido à alta 

voltagem cria-se também uma diferença de potencial entre os eletrodos, o que faz que os 

elétrons emitidos pelo filamento de tungstênio sejam acelerados em direção ao ânodo (polo 

positivo).  A energia cinética dos elétrons depende da voltagem entre os eletrodos. Quanto mais 

alta for a voltagem maior a energia cinética. 

           O ânodo está revestido por tungstênio e funciona como alvo para os elétrons. No 

choque dos elétrons com o alvo de tungstênio a maioria da energia cinética é 

transformada em calor, mas uma pequena parte produz raios-X através de três 

fenômenos: radiação característica, desaceleração (Bremsstrahlung) e choque nuclear. 

7.8-RADIAÇÃO CARACTERÍSTICA 

 Ocorre quando o elétron em movimento se choca com um elétron da camada interna do átomo 

do alvo de tungstênio e o desloca (caso a energia que ele adquiriu ao deslocar-se do cátodo para 

o ânodo seja maior que a energia de ligação da camada eletrônica), com isso a camada de 

energia que este elétron do átomo ocupava fica vaga. Este átomo agora ionizado precisa se 

estabilizar. Para isto um elétron de uma camada mais externa migra para a vaga na camada de 

energia interna, liberando neste processo uma determinada quantidade de energia (fóton) na 

forma de raios-X. 

                                              Figura 7.6: Camadas eletrônicas 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

          Fonte: <http://Wikipedia.org/camadas eletrônicas>  acesso 24/09/2017 

http://wikipedia.org/camadas%20eletrônicas
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Figura 7.7: Demonstração de um elétron em movimento chocando-se com um elétron da camada interna 

do átomo. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Fonte: <http://estudoradiografico.blogspot.com.br> acesso em 24/09/2017 

           Esta energia corresponde à diferença entre as energias de ligação das duas camadas (a 

externa, que o elétron ocupava, e a mais interna que ele passou a ocupar). O fenômeno é 

chamado de radiação característica, já que essa energia das camadas é particular de cada 

elemento (poderíamos descobrir qual é o elemento do alvo a partir da análise das energias dos 

fótons de raio x produzidos pela radiação característica).  

7.9-FREIAMENTO OU BREMSSTRAHLUNG 

           O elétron em movimento tem sua trajetória desviada pela positividade do núcleo.  

Este desvio de trajetória é acompanhado por uma desaceleração o que faz que parte da 

energia cinética do elétron seja emitida como fóton de raio-X, que será de maior energia 

(maior frequência) quanto maior for o ângulo de desvio da trajetória e quanto mais 

próximo estiver este elétron do núcleo.  A desaceleração tem pouca chance de ocorrer 

em regiões próximas ao núcleo, devido à densidade nuclear. Assim, a maioria dos 

elétrons sofrem interações distantes do núcleo e produzem fótons de baixa energia, 

agora não mais numa faixa de energia característica, mas sim numa variação constante, 

dependendo do cosseno do ângulo do desvio.  
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A ocorrência desse fenômeno é pequena, porém tende a ser a maior fonte dos fótons de 

raios-X em relação aos dois outros fenômenos.  

Figura 7.7: Freiamento ou bremsstrahlung: o elétron em movimento tem sua trajetória desviada devido a 

força nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Fonte: <http://estudoradiografico.blogspot.com.br> acesso 24/09/2017 

7.10-CHOQUE NUCLEAR 

          O elétron se choca com o núcleo e produz um fóton de alta energia.  Nesse caso, 

100% da energia que ele adquiriu na trajetória do cátodo para o ânodo é transformada 

em um fóton de Raio-x. Se a diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo é de 

100.000 Volts, o elétron que se chocar diretamente com o núcleo vai produzir um fóton 

de Raio-x com energia de 100.000 eV (elétron-Volt).  A probabilidade deste fenômeno 

ocorrer é baixa. 

8-TUBO DE RAIO X 

          O tungstênio é o material escolhido para este fim, pois tem um número atômico e 

um ponto de fusão altos e não derrete com o calor (ponto de fusão acima de 3.000º C). 

O alvo de tungstênio no qual os elétrons irão chocar-se está em movimento para que a 

área que está recebendo o choque com o feixe de elétrons seja constantemente mudada 

para que seja distribuído o efeito do bombardeio em torno da margem do alvo, 

possibilitando um certo resfriamento. O tubo de vidro é revestido por chumbo, que por 

ser um material muito denso, tem grande absorção dos raios-X, e entre o vidro e o 

chumbo há uma camada de óleo para resfriá-lo Há uma só abertura não revestida de 

chumbo e na qual são emitidos os Raios-x na forma de um feixe piramidal (em forma de 

cone) que consegue “escapar” do tubo. 
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          A corrente do filamento de tungstênio utilizada no tubo de raio-X é medida em mili-

ampéres (mA), e a diferença de potencial entre o polo positivo e negativo é dada em quilo-

voltagem (geralmente de 35 a 150 kV).  As qualidades de kV e mA é que vão dar o brilho e o 

contraste da imagem obtida. O vácuo no tubo é importante para evitar o choque dos elétrons 

com as moléculas de gás, o que teria como efeito a desaceleração dos elétrons antes destes 

chegarem ao alvo (ânodo de tungstênio). 

8.1- COMPOSIÇÃO DE UM TUBO DE RAIO X 

Figura 8.1: Partes que compõe um tubo de raio x 

       Fonte: <http://bioblogandofisica.blogspot.com.br/2013/03/o-producao-do-raio-x.html> 

Acesso 24/09/2017 

http://bioblogandofisica.blogspot.com.br/2013/03/o-producao-do-raio-x.html
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Figura 8.2: Método de funcionamento do choque dos feixes de elétrons com o ânodo produzindo raio x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

Fonte:<https://www.if.ufrgs.bra> acesso 24/09/2017 

8.2- DIFRAÇÃO DE RAIOX 

          Em 1912, segundo o físico alemão Max Von Laue, os sólidos cristalinos, nos 

quais consistem numa distribuição regular de átomos, poderiam formar redes de 

difração tridimensionais naturais para raios x. Afigura abaixo mostra um feixe 

colimado, possuindo uma distribuição contínua de comprimentos de onda, que ao 

incidir sobre um cristal de cloreto de sódio, produz em direções definidas intensos 

feixes de raios correspondentes a interferências construtivas que vem dos vários centros 

de difração que constitui o cristal. Os feixes quando atingem uma chapa fotográfica, 

formam um conjunto de “manchas de Laue”. (HALLIDAY,1978) 

          A natureza nos oferece estruturas de redes tridimensionais, ou triplamente 

periódica regulares, que são os cristais. Para observar esses efeitos de difração no caso 

de um cristal, a radiação incidente precisa ter um comprimento de onda comparável ao 

espaço entre os elementos da rede, que é da ordem das distâncias Inter-atômicas: 

 ~10−8cm, que é igual a 1Ǻ. (MOYSÉS, 1998) 

https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod05/m_s01.html
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8.3- ESPECTRO DE LAUE 

          Um feixe não monocromático de raios x incide sobre um cristal que pode ser de NaCl, 

aparece intensos feixes difratados chamado espectro de Laue, numa película fotográfica. 

Figura 8.3: Espectro de Laue numa película fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (HALLIDAY 1978 4ª Edição) 

Figura 8.4: O espectro de Laue devido a difração dos raios x pelo cloreto de sódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

Fonte: (HALLIDAY 1978 4ª Edição) 
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8.4-DIFRAÇÃO DE RAIOS X POR UM CRISTAL 

          Friederick e Knipping realizou uma experiência que teve um sucesso no 

resultado, confirmando simultaneamente que os raios x são ondas, e que os átomos de 

um cristal são dispostos de maneira regular. 

           A partir dessa experiência, a difração de raios x por um cristal está sendo um 

grande auxílio para a física, tanto na medida do comprimento de ondas do raio x como 

no estudo da estrutura dos cristais (SEARS, ZEMANSKY, YOUNG.1985). 

8.5- ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO  

          Durante muito tempo, a luz foi a única parte reconhecida do espectro 

eletromagnético. Antigos gregos tinham a noção de que a luz se propagava em linhas 

retas, estudaram algumas de suas propriedades, que hoje conhecemos como óptica 

geométrica. Foi somente a partir dos séculos XVI e XVII que o estudo sobre a natureza 

da luz teve maior aprofundamento. 

          O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as frequências da 

radiação eletromagnética, ele se estende desde as ondas de baixa frequência, até as de 

altas frequências. 

8.6-ONDAS ELETROMAGNÉTICAS  

          São várias as ondas eletromagnéticas: Luz, ondas de rádio, raios x, raios gama, 

micro-ondas etc, que diferem apenas no comprimento de onda e da frequência, e que 

estão relacionados à velocidade c da forma usual: fλ=c (TIPLER, 2006). 

          As ondas eletromagnéticas são espalhadas por partículas que tem dimensões 

menores do que o comprimento de onda. A radiação incidente é inalterada, após um 

período transitório, adquirem momentos multipolares e oscilam com a mesma 

frequência angular da radiação incidente (AZEVEDO,1981). Todas as ondas 

eletromagnéticas propagam-se no vácuo com a mesma velocidade da luz com uma 

junção de campo magnético e campo elétrico que se propaga no vácuo transportando energia e 

momento para distante de sua fonte original. No ano de 1888, o cientista Hertz obteve 

um grande sucesso quando tentou gerar e detectar ondas eletromagnéticas na frequência 

de rádio, já prevista por Maxwell que já tinha reconhecido como ondas, tanto a luz 

visível como a radiação que fica próxima da luz do infravermelho, descoberta no ano de 

1800 por W. Herschel. (SERWAY, JEWETT JR, 2004) 

Figura 8.5: Modelo ilustrativo de uma onda eletromagnética 

 

                   

 

Fonte: Trabalhosparaescola.com.br acesso 24/09/2017 
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Figura 8.6: Direção de propagação de uma onda eletromagnética. 

                       Fonte: uem.com.br/ondas eletromagnneticas. Acesso: 24/09/2017 

9-DIAGNÓSTICOS DO RAIO X 

           A dose de radiação envolvida na maioria dos exames de Raios X, principalmente em 

técnicas digitais, é bem pequena. Os exames Radiográficos Odontológicos emitem doses ainda 

menores de radiação, quando comparados aos exames médicos em geral.  

9.1-DOSAGEM COMUM DE RADIAÇÃO 

          A dosagem é descrita usando a grandeza dose efetiva, que é expressa em mili-

Sievert (mSv). A dose efetiva representa a dose de corpo inteiro que causaria o mesmo 

risco de câncer causado por doses distribuídas a diferentes órgãos específicos do corpo. 

A dose efetiva estima o risco relativo entre diferentes procedimentos que utilizam 

radiação. Há diversas maneiras para descrever a dose de radiação. 
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9.2-RADIAÇÃO NATURAL 

          A radiação natural é similar aos raios X utilizado no diagnóstico médico. Todos 

são expostos à ela. A radiação do meio ambiente, cósmica, da terra, e também do nosso 

corpo. Dependendo do local, uma pessoa é exposta de 1 até 3 mSv por ano, tendo como 

média mundial de 2,4 mSv por ano. Há lugares em que os habitantes são mais expostos 

a radiações, tendo uma média de 10 mSv por ano. Exames diferentes fornecem 

diferentes quantidades de radiação. O mais comum exame de Raios X é o de tórax (vista 

frontal – AP ou PA). Este fornece uma dose média de cerca de 0,02mSv. Comparando 

com as fontes naturais, esta ainda é uma dose relativamente baixa. 

Figura 9.1: Tabela comparativa de doses efetivas de radiações naturais e exames de raios x em pacientes. 

SITUAÇAO DOSE MÉDIA  EFETIVA 

(msv) 

Dormir uma noite ao lado de alguém 0,00005 

Comer uma banana 0,0001 

Raio X de um braço 0,001 

Raio X Odontológico Intra-OraI de Todos 

os dentes 

0,005 

Raio X Odontológico Panorâmico 0,01 

Raio X de Tórax 0,02 

Tomografia Computadorizada 

Odontológica 

0,15 

Dose anual emitida pelo potássio natural 

presente em nosso corpo 

                   0,39 

Mamografia 0,4 

Radiação Natural (que recebemos de forma 

natural anualmente)   

                UNSCEAR 2008) 

 

2,4 

Limite Anual de Radiação para público em 

geral 

          (Norma CN EN-N N-3.OI) 

 

3,4 (Natural +1) 

Limite Anual para Indivíduo 

Ocupacionalmente Exposto 

         

           (Norma CN EN-N N-3. OI) 

 

 

20 

Fonte: <http://www.radiocentro.com.br/blog/informacoes-sobre-raios-x-aos-pacientes >acesso: 

12/11/2017 
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9.3-RADIAÇÃO IONIZANTES 

           Os raios X, por serem radiação ionizante, podem ser bastante prejudiciais à saúde 

do ser humano. Ainda não se sabe o grau de nocividade nos níveis de diagnósticos. 

Quando as células são expostas à radiação ionizante, podem sofrer danos devido à ação 

de eventos físicos, químicos e biológicos, que começam com a interação da radiação 

com os átomos que formam essas células. Os átomos ionizados afetam as moléculas que 

podem causar danos aos tecidos e órgão. 

          Os eventos físicos são sofridos pelos átomos e incluem ionização e excitação. 

Esses eventos podem levar à ruptura de ligações moleculares e formação de radicais 

livres, que são os eventos químicos. Tanto os eventos físicos quanto os químicos podem 

levar aos efeitos biológicos. Entretanto, alguns eventos não prejudiciais podem ocorrer, 

como: a radiação atravessa o corpo do paciente sem sofrer interações ou causar danos; a 

radiação danifica a célula, mas esta é reparada adequadamente; ou a radiação mata a 

célula ou impede que ela se reproduza, mas sem provocar maiores danos aos tecidos. O 

problema maior acontece quando os eventos físicos e químicos provocam a reprodução 

errada das células, podendo causar aberrações ou mutações celulares, que podem levar à 

carcinogêneos. 

9.4-RADIOBIOLOGIA 

           A radiobiologia, é o estudo dos efeitos da radiação ionizante no tecido biológico. 

Seu objetivo é descrever com maior precisão os efeitos da radiação nos seres humanos 

para que ela possa ser usada com mais segurança para o diagnóstico e com mais 

eficiência para a terapia. Para isso, estuda-se a interação da radiação com as células, 

tecidos e órgãos através da análise de DNA e RNA, sobrevivência celular, cinética do 

ciclo celular, aberrações e rearranjos cromossômicos, e indução de morte celular. 

Figura 9.2 Radiologias para estudos dos efeitos da radiação ionizante 

 

 

 

 

 

 

  Fonte:<https://eephcfmusp.org.br/produto/radiologia-anatomia> acesso:12/11/2017 

9.5-EFEITOS BIOLÓGICOS  

          Alguns efeitos biológicos podem ocorrer com exposição do corpo, ou partes do 

corpo a doses de radiações que não precisam ser muito altas. Por isso, é muito 

https://eephcfmusp.org.br/produto/radiologia-anatomia
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importante evitar exposições prolongadas e descontroladas mesmo com baixos níveis de 

radiação, evitando assim problemas cancerígenos. (OLIVEIRA, et al, 2010). 

Figura 9.3: Efeitos causado por radiação nuclear no corpo humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/radiacao-nuclear-pode-causar-

de-queimaduras-cancer-diz-especialista.html>Acesso: 12/11/2017 

9.6- ALGUNS DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DO APARELHO 

DE RAIO X UTILIZADO NAS INDÚSTRIAS 

          Os equipamentos de raios X industriais se dividem geralmente em dois 

componentes: o painel de comando e o cabeçote, ou unidade geradora. 

9.7-PAINEL DE COMANDO 

O painel de comando consiste de uma caixa onde estão alojados todos os controles, 

indicadores, chaves e medidores, além de conter todo o equipamento do circuito gerador 

de alta voltagem. É por meio do painel de controle que se fazem os ajustes de voltagem 

e amperagem, além do comando de acionamento do aparelho. 

http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/radiacao-nuclear-pode-causar-de-queimaduras-cancer-diz-especialista.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/radiacao-nuclear-pode-causar-de-queimaduras-cancer-diz-especialista.html
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Figura 9.4: Painel de comando de um aparelho de raio x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: http://dicasradiologia.blogspot.com/2014/03/mesa-de-comando.html 

acesso12/11/2017 

9.8-CABEÇOTE 

          No cabeçote estão alojados a ampola e os dispositivos de refrigeração. A conexão 

entre o painel de controle e o cabeçote se faz por meio de cabos especiais de alta tensão. 

Os acessórios de um equipamento de raios X são os cabos de energia e a blindagem de 

proteção. 

9.9-CABOS DE ENERGIA 

          A mesa de comando e unidade geradora são ligadas entre si por meio do cabo de 

energia. A distância entre a unidade geradora e a mesa de comando deve ser tal que o 

operador esteja protegido no momento da operação dos controles, segundo as normas 

básicas de segurança. Os fabricantes de aparelhos de raios X fornecem cabos de ligação 

com comprimento de 20 a 30 metros, dependendo da potência máxima do tubo gerador. 

 9.10-BLINDAGEM DE PROTEÇÃO 

          O início da operação do aparelho deve ser feito com aquecimento lento do tubo de 

raios X, conforme as recomendações do fabricante. Neste processo o operador deve 

utilizar as cintas ou blindagens especiais que são colocadas na região de saída da 

radiação, sobre a carcaça da unidade geradora. Este acessório fornecido pelo fabricante 

permite maior segurança durante o aquecimento do aparelho. 
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10-APLICAÇÃO DO RAIO X NAS INDÚSTRIAS 

10.1-RADIOGRAFIA 

          Após Roentgen descobrir os Raios-X em 1895, se imaginou o potencial uso da energia 

para fins médicos, mas Roentgen não só radiografou a mão de sua esposa Anna Bertha, como 

também o seu rifle de caça. Na imagem foi possível observar um defeito na arma, essa foi a 

primeira ideia de que era possível utilizar a energia dos Raios-X para o controle de qualidade de 

peças industriais. 

Figura 10.1: Radiografia do rifle de Roentgen, onde é possível observar um pequeno defeito no cano da 

arma. 

  Fonte: <http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/radiografia-industrial>15/11/2017 

10.2-ENSAIO NÃO-DESTRUTIVO  

          A radiografia é um tipo de ensaio não-destrutivo que se baseia na absorção diferenciada 

da radiação penetrante na peça inspecionada. Devido às diferenças de densidade e variações de 

espessura do material, ou mesmo diferenças nas características de absorção causadas por 

variações na composição do material, diferentes regiões de uma peça absorvem quantidades 

diferentes da radiação penetrante. Essa absorção diferenciada da radiação pode ser detectada por 

meio de um filme, ou de um tubo de imagem ou mesmo medida por detectores eletrônicos de 

radiação. A variação de quantidade de radiação absorvida indica a existência de uma falha 

interna ou descontinuidade no material. Ou seja, o material é irradiado, a radiação interage com 

o material que absorve a energia, se houver radiação chegando nos detectores significa que há 

espaços vazios no material. 

http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/radiografia-industrial
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10.3- RADIOGRAFIA APLICADA NAS INDÚSTRIAS 

          A radiografia industrial é usada para detectar variação de uma região de um 

determinado material que apresenta uma diferença em espessura ou densidade 

comparada com uma região vizinha, é um método capaz de detectar com boa 

sensibilidade defeitos volumétricos. A capacidade do processo de detectar defeitos com 

pequenas espessuras em planos perpendiculares ao feixe, como trinca, dependerá da 

técnica de ensaio realizada. Descontinuidades como vazios e inclusões que apresentam 

uma espessura variável em todas as direções são facilmente detectadas desde que não 

sejam muito pequenas em relação à espessura da peça. É muito utilizada na inspeção de 

soldas, materiais fundidos e forjados. Está presente no controle de qualidade de 

industrias automotivas, industrias navais, indústrias siderúrgicas, aviação e materiais 

bélicos, como explosivos. Também possui ampla aplicação nas indústrias de petróleo e 

petroquímicas, como a Petrobrás. 

10.4- INSPEÇÃO DE SEGURANÇA  

          Nessa área, é usada a radiologia para a inspeção de aeroportos portos e rodovias, 

através de Scanners que realizam a imagem do interior de containers, bagagens, malas 

de carros, roupas e até do corpo de pessoas, também é utilizada na segurança de eventos 

e presídios. Também tem outra aplicação que é a irradiação de alimentos, que eliminam 

fungos e bactérias, conservando a utilidade e aumentado o prazo de validade de diversos 

alimentos, legumes e biscoitos.  

Figura 10.2- Inspeção por radiologia de uma bagagem descobre produtos proibidos 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                    Fonte: http://g1.globo.com/ apreensão de drogas em aeroportos. 

http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/escaneres-industriais-saiba-mais-sobre-a-tecnologia
http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/conservacao-de-alimentos-por-irradiacao
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10.5-RADIOGRAFIA NA AVIAÇÃO 

          Na indústria de aviação, os Ensaios Não-destrutivos são fundamentais. A 

fabricação de aeronaves é um processo complicado e caro. A radiografia detecta 

pequenos defeitos, fazendo com que se comercializa peças de melhor qualidade e 

durabilidade e evitando assim possíveis acidentes.  

Figura 10.3- Imagem radiografada de uma peça de avião 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/radiografia-industrial> 15/11/2017                                                                                                                                

                              Figura 10.4: Medição da espessura de um tubo através de radiografia 

                 Fonte: Disponível em:<http://radiografia.blog.br/peças de avião> 15/11/2017 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_n%C3%A3o_destrutivo
http://radiologia.blog.br/radiologia-industrial/radiografia-industrial
http://radiografia.blog.br/peças%20de%20avião
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Figura10.5: Motor na fábrica da Rolls-Royce, para inspeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                     Fonte:<http://radiografia.blog.br/peças de avião > 15/11/2017 

10.6- GAMAGRAFIA 

          O ensaio de gamagrafia pode ser feito no campo, ou seja, em instalações abertas 

como tubulações, torres de processamento de gasolina, de álcool, tanques de 

armazenamento, altos fornos etc. 

          A gamagrafia é uma radiografia obtida através de raios gama. Por meio deste 

processo, pode-se detectar defeitos ou rachaduras no corpo das peças. Na construção do 

gasoduto Brasil-Bolívia, utilizou-se a gamagrafia para garantir a integridade das 

tubulações. A aplicação de radioisótopos mais conhecida na indústria é a radiografia de 

peças metálicas ou gamagrafia industrial. 

http://radiografia.blog.br/peças%20de%20avião
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Figura 10.6 Aparelho de gamagrafia industrial com capacidade de 130 Ci de Ir-192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia industrial> acesso:03/12/2017 

                            Fig.10.7: Aparelho de gamagrafia com fonte radioativa de cobalto-60 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia industrial> acesso:03/12/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia%20industrial%3e%20acesso:03/12/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia%20industrial%3e%20acesso:03/12/2017
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Figura10.8: Gamagrafia de um sistema de tubulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia industrial> acesso:15/11/2017 

Figura 10.9: Tubulação do gasoduto Brasil-Bolívia antes da soldagem. 

               Fonte: Agenciapetrobrás.com.br/gasoduto Brasil-Bolívia. Acesso 15/11/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamagrafia%20industrial%3e%20acesso:15/11/2017
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     Figura 10.10: Tubulação do gasoduto Brasil-Bolívia depois da soldagem qualificada pelo exame de 

gamagrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Agenciapetrobrás.com.br/gasoduto Brasil-Bolívia acesso:15/11/2017 

Fig.10.11: Radiografia de um tubo, para inspeção em solda 

         Fonte: http://bcend.com.br/category/produtos/acessorios/scannersacesso:22/11/2017 

http://bcend.com.br/category/produtos/acessorios/scannersacesso:22/11/2017
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10.7-RAIO X EMPREGADO NA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 

          Uma outra aplicação está na inspeção de segurança não-invasiva, ou seja, a 

utilização dos Raios-X para verificar o interior de bagagens, volumes, cargas e 

containers. Também utilizada para garantir a segurança em presídios, portos, aeroportos, 

alfândegas, eventos, estádios, estradas, rodovias, fronteiras, para combater a sonegação 

fiscal e o tráfico de drogas e armas. 

          Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, foram utilizados aparelhos de 

Raios-x para garantir e evitar que pessoas entrassem nos estádios com armas, produtos 

entorpecentes ou explosivos. 

                                Figura 10.12: Aparelho de raio x utilizado na copa de 2014 

Fonte: http://radiologia.blog.br/radiografia-industrial acesso em 22/11/2017 

http://radiologia.blog.br/radiografia-industrial
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10.8-IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

          O processo de irradiação, quando devidamente controlado, é considerado seguro. 

No Brasil, a Resolução da ANVISA, RDC nº 21 de 26 de janeiro de 2001, e a Instrução 

Normativa nº IN 9 de 24 de fevereiro de 2011 do Ministério da Agricultura tratam do 

assunto. O tratamento é legalizado no Brasil e em muitos países do mundo, sendo usado 

principalmente para frutas, especiarias e temperos, e mais atualmente, para carnes e 

moluscos.  

11-TÉCNICA DE IRRADIAÇÃO NOS ALIMENTOS 

            Essa técnica consiste na exposição de alimentos, já embalados ou a granel, a 

uma quantidade controlada de radiação ionizante, por um tempo determinado e com 

objetivos bem definidos. A irradiação auxilia no retardamento da deterioração do 

alimento, uma vez inibe a multiplicação de microrganismos que atuam sobre eles, como 

bactérias e fungos, alterando sua estrutura molecular. Além disso, contribui para 

desacelerar a maturação e envelhecimento de algumas frutas e legumes, através da 

modificação do processo fisiológico dos tecidos da planta, aumentando sua vida útil. 

          A aplicação desse processo de exposição de alimentos à radiação ionizante serve 

para destruir microrganismos, bactérias, vírus ou insetos que possam estar presentes nos 

alimentos, E a comida irradiada não se torna radioativa, mas em alguns casos pode 

haver sutis mudanças químicas. As formas de radiação utilizadas no processo de 

irradiação do alimento provocam ionização, isto é, criam cargas positivas ou negativas. 

A formação dessas cargas resulta em efeitos químicos e biológicos que impedem a 

divisão celular em bactérias pela ruptura de sua estrutura molecular. Os níveis de 

energia utilizados para se conseguir esse efeito não são suficientes para induzir 

radioatividade nos alimentos. 

Figura 11.1: Irradiador usado para irradiações em produtos alimentícios 

  

 

 

 

Fonte:<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/uso-radiacao-alimentos> 

acesso:22/11/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ionizante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inseto
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/uso-radiacao-alimentos
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11.1-IRRADIAÇÃO POR ELÉTRONS 

          A irradiação por elétrons usa elétrons acelerados a uma velocidade próxima da 

velocidade da luz em um campo elétrico. Elétrons são radiações particulada e, portanto, 

têm secção transversal muitas vezes mais larga que fótons, de forma que não penetram 

no produto além de alguns centímetros, dependendo da densidade do produto. 

11.2-IRRADIAÇÃO GAMA 

          Radiação gama é radiação de fótons no intervalo gama do espectro 

eletromagnético. A radiação é obtida pelo uso de radioisótopos, geralmente cobalto-60 

ou, em teoria, césio-137. Cobalto-60 é criado a partir do cobalto-59 usando irradiação 

de nêutrons em reatores especificamente elaborados. Césio-137 é recuperado durante o 

processamento de combustível nuclear gasto. 

11.3-IRRADIAÇÃO POR RAIOS-X 

          Similar à radiação gama, os Raio x são radiação de fótons de espectro energético 

mais largo, uma alternativa aos sistemas de irradiação baseados em isótopos. Raios-x 

são produzidos ao colidir com os elétrons acelerados com materiais densos como tântalo 

ou tungstênio. Irradiadores de Raio x são escaláveis e têm maior penetração comparados 

aos de cobalto-60. 

12-NEUTRONGRAFIA 

          A neutrografia, semelhantemente a outras técnicas radiográficas, consiste em um 

feixe de radiação (nêutrons, neste caso) que atravessa um dado objeto e sensibiliza um 

sistema de registro de imagem. 

Figura 12.1: Amostras de cocaína em pó ocultas por uma espessura de 10 mm de chumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEN/COOPE/UFRS acesso: 22/11/2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_gama
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobalto-60&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sio-137
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Combust%C3%ADvel_nuclear_gasto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raios-x
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ntalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
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12.1-OBTENÇÃO DE NEUTRONS 

          Os nêutrons podem ser obtidos por fontes naturais como o Califórnio-252 que 

produz nêutrons por processo de fissão e o Amerício-Berílio (Am-Be) que o produz 

através de uma reação nuclear. 

Os nêutrons podem ser obtidos em geradores e reatores nucleares que proporcionam 

maior intensidade e fluxo no feixe de nêutrons. 

 

12.2- INTERAÇÃO DOS NEUTRONS COM A MATÉRIA.  

 

          A forma como nêutrons interagem com a matéria, no entanto, difere totalmente de 

como fótons X ou gama interagem. Enquanto fótons interagem com os elétrons orbitais 

dos átomos, nêutrons o fazem com os núcleos. A neutrografia permite avaliar materiais 

mais leves que não atenuam raio x ou gama como o hidrogênio, o boro, berílio, lítio, 

nitrogênio e o oxigênio, podendo penetrar também outros materiais muito mais pesados.  

Figura 12.2: Método de funcionamento da neutrongrafia 

Fonte: (Luciano Santa Rita) 

           Eis a solução para o problema: submeter os alimentos a uma quantidade 

controlada de radiação ionizante (raios X, raios gama ou feixe de elétrons). O método 

permite um atraso na maturação de algumas frutas e legumes, através de alterações no 

processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. E ainda impede a multiplicação de 

microrganismos que causam a deterioração do alimento, favorecendo sua aparência. 
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Figura 12.3: Alimento tratado por processo de irradiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/alimentos-irradiados.htm>acesso 

em:03/11/2017 

Figura12.4: Selo indicativo de alimentos irradiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/alimentos-irradiados.htm> acesso: 

03/11/2017 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/alimentos-irradiados.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/alimentos-irradiados.htm
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13- CONCLUSÃO 

          Desde a antiguidade já se falava sobre a propagação da luz. Isso foi despertando 

interesses dos futuros estudiosos acerca dos assuntos, onde novas ideias foram surgindo 

e grandes investimentos em experiências foram feitas e os resultados culminaram em 

grandes descobertas que contribuíram para o avanço da tecnologia. O progresso 

industrial também teve seu crescimento histórico em nosso atual século, em 

consequências das aplicações dessas tecnologias em máquinas e equipamentos 

eletrônicos capazes de desenvolver trabalhos com total perfeição, e com mão de obra 

qualificada. O progresso dos aparelhos de raio x vem sendo melhorado desde seu 

descobrimento, tanto na medicina quanto nas indústrias. Nas indústrias ele assume um 

importantíssimo papel na fabricação e inspeção de peças, desde o momento em que 

Röentgen usou em seu rifle e percebeu um pequeno defeito no cano da arma, onde 

chegou à conclusão de que esse mecanismo poderia ser usado para também para 

qualificar peças. 

          O nascimento do raio x assumiu um papel importantíssimo na ascensão industrial, 

porque além de aparelhos cada vez mais elaborados e sofisticados com alta potência e 

resolução, também tem sua participação direta na fabricação de sua própria estrutura, 

pois, suas peças passam por exames radiográficos antes de sua montagem, além de 

investimentos em especialização em técnicos para o seu manuseio. 

           Portanto, as aplicações desta poderosa radiação estão presentes em uma 

infinidade de exames médicos e no controle de qualidade de produtos e peças industriais 

automotivas, industrias navais, indústrias siderúrgicas, aviação e materiais bélicos, 

como explosivos. Também tem ampla aplicação nas indústrias de petróleo como a 

Petrobrás. Os exames radiográficos são para aprimorar a fabricação de peças e corrigir 

possíveis defeitos como: soldas, espessuras dos materiais, densidades, descontinuidades 

etc. A não inspeção de peças pode causar gravíssimos acidentes, principalmente em 

aeronaves que transportam muitos passageiros, e também em navios, que além de 

pessoas, há cargueiro especiais para transportarem grandes quantidades de produtos 

inflamáveis e tóxicos. 

         Contudo para os estudantes que pretendem estudar para determinada área que 

precisamente tem influências de fortes radiações eletromagnéticas, em especial nas 

áreas de radiologia, tanto no setor industrial quanto na medicina, tem que ter 

necessariamente total dedicação e cuidado, pois se trata de algo que exige um bom 

profissional e além de tudo outra pessoa dependem de um bom resultado. Neste trabalho 

apresentei as diferentes formas de aplicações dos raios x, o modo de seu manuseio 

incluindo os tipos aplicados nos setores industriais e seus devidos cuidados que devem 

ser tomados para o operador e quem está por perto. Por isso procurei fazer com um 

vocabulário mais simples, para que os alunos que interessarem possam ser beneficiados 

dos conteúdos abordados e aprofundarem mais nos estudos das propriedades da luz e 

das radiações que provém do uso do aparelho. 
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