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2 - INTRODUÇÃO 

 

 Diz-se que durante o século XX, o homem descobriu o poder do átomo. Nós 

produzimos bombas atômicas e eletricidade através da força nuclear. Nós dividimos o átomo 

até mesmo em pedaços menores chamados partículas subatômicas. 

 Mas o que exatamente é um átomo? Do que é feito? Qual o tamanho do átomo? De que 

é constituído? Com o que se parece? A pesquisa da estrutura do átomo em muitas áreas, como 

da química e da física, produziu uma das maiores contribuições à ciência moderna. Como 

resultado desse estudo os cientistas descobriram maneiras de dividir o núcleo do átomo para 

liberar grandes quantidades de energia. 

 Este trabalho pretende mostrar esta história fascinante de como as descobertas e 

intuições de vários gênios dos séculos anteriores até os dias de hoje foram feitas, onde nos 

resumirmos a essa visão moderna do átomo. Além disto, olharemos as conseqüências do 

conhecimento da estrutura do átomo e como esta estrutura nos conduziu as novas tecnologias. 

Ao se partir um núcleo, ele faz com que muitos outros se dividam, numa reação 

nuclear em cadeia. Nas usinas nucleares as reações são controladas e produzem luz e calor 

para nossos lares. Usinas nucleares produzem artificialmente grandes quantidades de energia. 

Outras fontes de energia naturais se baseiam na energia nuclear, por exemplo, o Sol é a 

maior fonte de energia nuclear. A cada segundo no interior do Sol, ocorrem milhões de 

reações nucleares em cadeia, pois, o intenso calor do Sol faz com que seus átomos se 

choquem uns contra os outros e simulam em reações conhecidas como fusão nuclear. O 

núcleo de cada átomo libera energia que sentimos na forma de calor e enxergamos na forma 

luz. Enormes explosões de energias, chamadas de protuberâncias solares, ocorrem 

ocasionalmente na superfície do Sol.  
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3 - INTRODUÇÃO AO ÁTOMO 

 

A procura da substância 

primordial, do elemento comum, da 

matéria prima que compõe o Universo, 

começou há mais de 25 séculos com os 

gregos. O filósofo Tales de Mileto (624 – 

546 a.C.) afirmava que o elemento 

primordial do Universo era a água, “sobre 

a qual a Terra flutua e é o começo de 

todas as coisas”. No entanto para 

Xenófones da Jônia (570 – 460 a.C.) era a 

terra a matéria prima do Universo. Por 

sua vez, o também filósofo Heráclito de 

Éfaso (540-460 a.C.) propôs ser o fogo 

essa matéria. 

 

Fig. 1-O modelo mais simples de um átomo. 

Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/atomo.html

 

Há mais de 2.400 anos, o filósofo grego Anaxágoras de Clazômenas, trabalhando 

somente com o pensamento e a intuição, pois não tinha obviamente nem os instrumentos nem 

os conhecimentos da ciência moderna, afirmou que a matéria poderia ser dividida 

infinitamente. 
 

Sua genial percepção foi, contudo contestada por Leucipo de Mileto (cerca de 475 

a.C.), e Demócrito de Abdera (460 a.C. – 370 a.C.), onde, apresentou uma visão segundo a 

qual todas as coisas no Universo são formadas por um único tipo de partícula, para os quais a 



 14

matéria só poderia ser dividida até certo limite. Existiam então partículas infinitesimais, 

invisíveis, impenetráveis, inseparáveis, indestrutíveis, eterno e imperecível que formariam as 

substâncias e eram portadoras de movimentos próprios. 

A essas partículas, Demócrito deu o nome de átomo (o que não pode ser cortado). A 

maioria dos objetos à nossa volta parecem ser completamente sólidos, na realidade é todo 

composto por minúsculas peças componentes, assim como uma casa é feita de centenas de 

tijolos iguais, quanto como também toda a matéria é constituída por diminutas partículas, 

chamadas átomos. Entretanto, para explicar as diversas propriedades das substâncias, 

admitiam que os átomos se diferenciam geometricamente por sua forma e posição, e que, por 

serem infinitamente pequenos, só poderiam ser percebidos pela razão. 

A polêmica estabeleceu-se na Grécia Antiga. E com os argumentos da lógica e às 

vezes do sofisma (é um raciocínio aparentemente válido, mas inconclusivo, pois é contrário 

às suas próprias leis), o debate prolongou-se até que Aristóteles, um dos maiores pensadores 

gregos, se fixasse na tese de Anaxágoras sobre a divisibilidade infinita da matéria. O conceito 

do átomo, porém estava definitivamente incorporado ao pensamento ocidental. 

Aristóteles estabelecera que fossem quatro os elementos, isto é, as substâncias das 

quais derivavam todas as demais: fogo, água, terra e ar ou nos três elementos hipostáticos 

dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas 

combinações no campo da forma. Aristóteles adotou o modelo de Empédocles e o expandiu 

acrescentando propriedades aos diversos tipos de átomos. Essas propriedades, ou qualidades 

são: quente, frio, seco e úmido. Afirmava Aristóteles que cada tipo de átomo é dotado de duas 

dessas qualidades. Por exemplo: Um átomo tipo fogo seria quente e seco. 

Mas os homens, antes de Aristóteles e depois dele, ainda que sem saber direito o 

porquê, era capaz de combinar o cobre e o estanho fazendo o bronze, sabiam como fabricar o 

vidro e praticavam a metalurgia de ferro. As razões de todos esses feitos, somente a química e 

a física atômica, criações da ciência no século XIX depois de Cristo, poderiam explicar. 

O pai da ciência moderna, Isaac Newton, estabeleceria como Demócrito, serem os 

átomos “a menor parte da matéria”, acrescentando estarem dotados de “certos poderes, 

virtudes e forças” com os quais uns atuavam sobre os outros. Estava aberto o caminho para a 

investigação do átomo. 
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Em sua teoria Demócrito, alegou que: 

• A matéria não é uniformemente cheia, 

• Nem homogênea, 

• Nem contínua esta pode ser dividida nos seus cheios e no seu vazio. A estas 

partes de cheio, os gregos chamar-lhe-ão (átomos). 

• Os corpos duros devem a sua coesão a átomos muito recurvados intimamente 

entrelaçados. 

• Os líquidos são formados por corpúsculos lisos e redondos que não podem 

manter-se unidos e deslizam facilmente. 
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4 – ÁTOMOS: CONCEITO E COMPOSIÇÃO 

 

O significado da palavra átomo é atribuído a menor partícula característica de um 

elemento. Esta definição não é adequada, pois, o que hoje chamamos de átomo é na verdade 

constituído por componentes ainda menores: os elétrons na eletrosfera, os prótons e os 

nêutrons no núcleo e dentro dos quais temos os quarks. 

 

 
Fig. 2 - Um corpo grande como um planeta, por 
exemplo, é composto de átomos, cada qual 

consistindo um núcleo rodeado por uma nuvem 
de elétrons. O núcleo é feito de prótons e 
nêutrons, cada qual consistindo de "quarks" 
virados para cima (up; "u") e para baixo (down; 
“d”). 

Fonte: 
http://www.geocities.com/angolano/Astronomy/Astronomia/Elem
entares.html 

 

Em torno do núcleo, na eletrosfera, 

estão os elétrons (cargas negativas). Os 

elétrons são atraídos pela carga positiva 

dos prótons e então ficam ao seu redor, na 

eletrosfera. 

Havendo dois prótons no núcleo, 

devido à força nuclear forte, haverá dois 

nêutrons, e devido à força eletromagnética 

dois elétrons orbitando este núcleo. 
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Os quarks, por sua vez, são as partículas que compõem a estrutura dos prótons e 

nêutrons. Até o momento não se comprovou a existência de partículas que componham os 

elétrons. 

4.1 - Partículas Fundamentais  

Toda a matéria visível no universo, observável por meios diretos, é feita dos mesmos 

constituintes básicos e é, portanto controlada pelas mesmas forças fundamentais. Os físicos 

dividem as partículas atômicas fundamentais em duas categorias: léptons e bósons. Os léptons 

são partículas leves como o elétron e são as partículas constituintes da matéria. Os bósons são 

partículas responsáveis pela propagação de todas as forças do Universo. O glúon, por 

exemplo, é um bóson que une os quarks e estes formam os prótons e os nêutrons no núcleo 

atômico. O fóton é outro exemplo de bóson. 

Os quarks se combinam para formar as partículas pesadas, como o próton e o nêutron. 

As partículas formadas pelos quarks são chamadas hádrons. Tal como outras partículas têm 

cargas diferentes, tipos diferentes de quarks tem propriedades distintas, chamadas "sabores" e 

"cores", que afetam a forma de como eles se combinam.  

 

Fig. 3 - Esquema do interior de um átomo. 

                                                                     Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/atomo.html 

 

O átomo é composto de um ou mais elétrons, que giram em redor de um núcleo 

central; o que individualiza o átomo e o distingue quimicamente é justamente o número desses 

elétrons que giram em torno do núcleo. Tende assim, 92 espécies naturais de átomos, desde o 
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Hidrogênio (H), que é o mais simples, composto de um próton e de um só elétron que gira em 

torno dele; o Hélio (He), que o segue, composto de 2 prótons e 2 elétrons; o Lítio (Li)  

contendo na sua estrutura 3 prótons e 3 elétrons, e assim por diante até o Urânio (U), 

composto por 92 prótons e 146 nêutrons. 

 

Para se ter uma idéia do tamanho do átomo, observe: 

 

Numa simples gota d’água, existem cerca de  

6.000.000.000.000.000.000.000 de átomos 

4.2 – Propriedades do Átomo 
 

É sabido que o átomo isoladamente não tem: 

• Ponto de fusão; 

• Ponto de ebulição; 

• Volume molar, 

 

Também é sabido que o átomo tem: 

4.2.1 - Raio atômico 

O raio atômico é à distância entre 

centro do átomo e a sua camada de 

valência, que é o nível de energia com 

elétrons mais externos deste átomo. 

Como conseqüência do átomo não 

ser rígido é impossível calcular o seu raio 

atômico exatamente. Deste modo, calcula-

se o seu raio atômico médio. 

 

Fig. 4 - Raio Atômico Médio. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Raio_at%C3%B4mico

 

4.2.2 - Raio Iônico 

Distância entre o centro do núcleo do átomo até o elétron estável mais afastado do 

mesmo. É medido em picômentros {1 pm=10-12 m ou Angstrons (1 Å=10-10 m)}. 
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4.2.3 – Íons 

De maneira simples, os íons são átomos que, por um motivo qualquer, perderam ou 

ganharam elétrons. Quando um átomo perde elétrons se torna um íon positivo ou cátion, 

passando a ter excesso de cargas positivas. Contrariamente, ao ganhar elétrons, torna-se um 

íon negativo ou ânion. Os átomos dos elementos químicos tendem a estabilizar a última 

camada ganhando ou perdendo elétrons, ou seja, para a maioria há necessidade de se 

transformar em íons.  

 

4.3 – Moléculas 

Os átomos podem possuir entre si uma ligação tão forte que para separá-los é 

necessária uma quantidade razoável de energia, portanto, permanecem juntos. Estas 

combinações de átomos são chamadas de moléculas. Uma molécula é um conjunto 

eletricamente neutro de dois ou mais átomos unidos por pares compartilhados de elétrons 

(ligações covalentes) que se comportam como uma única estrutura. 

A molécula é a menor parte de uma substância pura. Pode ser formada por um único 

átomo como o hélio (He), por mais de um átomo do mesmo elemento como o oxigênio (O2), 

ou por átomos de elementos diferentes, por exemplo, a água (H2O). Uma molécula é a menor 

parte indivisa de um composto químico e que possui um conjunto único de propriedades 

químicas. A molécula é constituída de dois ou mais átomos ligados quimicamente. Nem 

sempre dois átomos em contato são suficientes para ter estabilidade, havendo necessidade de 

uma combinação maior para tê-la. Por outro lado, os átomos dos gases nobres já são estáveis e 

não se combinam para formar moléculas. 

4.4 - Matéria 

Os cientistas acreditam que a matéria é feita de moléculas, num sentido mais amplo. 

Suponha que você pudesse quebrar um grão de sal cada vez em pedaços menores. Se você 

pudesse repetir a operação milhões de vezes você finalmente chegaria à menor porção 

possível de sal, uma partícula de comprimento da ordem de alguns centésimos de milionésimo 

do centímetro. Nós a chamamos de molécula. As moléculas são constituídas de partículas 

menores chamadas átomos. O sal contém um átomo de cloro e um átomo de sódio. O cloro e o 
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sódio, isoladamente, são bem diferentes do sal de cozinha, pois ambas são substâncias 

venenosas. Molécula é a menor porção de uma substância que tem as propriedades da 

mesma. Os químicos podem combinar os átomos, de vários modos, para formar moléculas, 

mas os próprios átomos não podem ser alterados por processos químicos. 

As moléculas são tão pequenas que se você colocasse bilhões delas lado a lado você 

formaria uma coluna de apenas um centímetro, ou menos, de comprimento. Há mais 

moléculas num copo de água do que há copos de água no Oceano Atlântico. Suponhamos que 

você tivesse derramado um copo de água no Oceano Atlântico e pudesse esperar até que ela se 

espalhasse pelos sete mares. Se, então, você tivesse um copo de água do mar você recolheria 

milhares das moléculas que você pôs antes. 

4.5 - Forças entre moléculas. 

Gases, líquidos e sólidos. A matéria pode existir em três diferentes estados físicos: 

estado gasoso, líquido e sólido. 

As moléculas se atraem com forças 

que aumentam à medida que diminuem as 

distâncias entre as moléculas. No ar ou em 

qualquer outro gás, as moléculas estão tão 

separadas que elas não se atraem 

fortemente. As moléculas de um gás se 

movem de um lado para outro, em linha 

reta, chocando-se umas com as outras, 

como abelhas numa caixa. Como as 

moléculas de um gás não se prendem umas 

às outras, o gás pode expandir-se 

livremente. Ele sempre enche 

completamente o recipiente que o contém. 

Abra um vidro de amônia. As moléculas de 

amônia escaparão dele de modo que você 

pode sentir o cheiro de amônia em toda 

sala. Um gás não tem superfície própria. 

Um gás não tem forma nem volume 

definidos. 

Fig. 5 . Balão com gás. 

Fonte: http://balonismo.biz/content/view/40/50/
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As moléculas de um líquido 

podem mover-se de um ponto a outro, mas 

elas estão mais juntas que o movimento 

não é tão livre como no gás. Num copo de 

água, cada molécula vai caminhando aos 

encontrões, como um menino que quer 

atravessar uma multidão. Cada molécula é 

tão fortemente atraída pelas suas vizinhas 

que ela não pode escapar facilmente do 

líquido. Todo líquido tem uma superfície. 

Ele tem um volume definido, mas se 

adapta a qualquer recipiente. Um líquido 

tem volume definido, mas não tem forma 

própria. 

 Fig. 6 . Jarro de líquido. 

Fonte: 
HTTP://www.fotosearch.com.br/bigcomp.asp?path=phd/PHD34
9/SS43099.JPG

Nas moléculas de um corpo 

sólido, cada molécula está bem mais 

fortemente ligada à sua vizinha. Ela pode 

vibrar, mas não pode deslocar-se 

livremente. Se você esticar uma mola de 

aço e a soltar, ela voltará à forma e 

tamanho iniciais. Um sólido tem forma e 

volume definidos. 

Fig. 7. Pedaço de madeira. 

Fonte: http://www.iphonefondos.com/img/medias/2136.jpg

 

4.6 – Elétrons. 

 

Partícula elementar que possui uma unidade de carga negativa. Os elétrons são parte 

constituinte de todos os átomos, formando órbitas em volta do núcleo carregado 

positivamente. Num átomo livre, o número de elétrons é igual ao número de cargas positivas 

(prótons) no núcleo, de maneira que em geral o átomo é eletricamente neutro. Quando os 

átomos se combinam para formar moléculas, alguns elétrons da camada de valência são 

transferidos ou compartilhados com um átomo vizinho. Essa é à base da ligação química. 
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Em metais e semicondutores, os elétrons da parte mais exterior da camada de valência 

são capazes de se soltar e ficar livre para se movimentar através do material. Esses elétrons 

são os responsáveis pela condução de eletricidade e de calor. É possível fazer com que um 

filamento aquecido emita elétrons e, se isso se der no vácuo, suas trajetórias podem ser 

controladas por campos magnéticos ou elétricos. Tais feixes de elétrons são usados para 

operar tubos de televisão e microscópios eletrônicos. Os elétrons também são emitidos a alta 

energia a partir dos núcleos de átomos radioativos; neste caso são conhecidos como partículas 

beta. Em algumas circunstâncias, os elétrons se comportam como ondas, isto é, apresentam a 

dualidade onda-partícula. 

 

4.6.1 - Características físicas do elétron 

 

O elétron foi proposto como partícula subatômica por J. J. Thompson em 1897. A 

carga do elétron é de 1,609x10-19 C, e a sua massa é de 9,109x10-31 kg). O elétron é 

geralmente representado como (e-), e é uma partícula subatômica. Num átomo, os elétrons 

rodeiam o núcleo atômico, o qual é composto de prótons e nêutrons. 

O elétron é responsável pelo balanceamento de carga dos átomos. Nas escalas de 

distâncias dos átomos o comportamento da partícula é regido pela mecânica quântica. 

Segundo esta, os elétrons ficam "espalhados" pela maior parte do átomo, o que é às vezes 

descrito como uma "nuvem eletrônica". Por outro lado, o núcleo comporta a carga positiva do 

átomo é bem localizado numa pequena região central do átomo. 

O elétron, além de interagir com outras partículas pela força eletromagnética, também 

interage pela força nuclear fraca (Força nuclear fraca ou interação fraca é uma das quatro 

forças fundamentais da natureza). É comumente vista no decaimento beta. Ela afeta todos os 

léptons e quarks, onde normalmente vem acompanhado do seu neutrino associado. Sua 

antipartícula (conceitua-se que antipartícula é a denominação que se utiliza para partículas 

consideradas pela física elementares e que apresentam a mesma massa, spin e paridade de 

uma partícula. Porém, sua carga elétrica, número bariônico, número leptônico e números 

quânticos de estranheza, charme, beleza e top são opostos. Para cada partícula corresponde 

uma antipartícula) é o pósitron, com a mesma massa, mas carga positiva. 
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4.6.2 – Algumas características energéticas do elétron. 

 

 O elétron ainda possui algumas características energéticas. 

• Os elétrons só podem percorrer determinadas órbitas, não perdendo energia na 

forma de ondas eletromagnéticas nessas órbitas; 

• Os elétrons podem ganhar ou perder energia quando passam de uma orbita para 

outra; 

• O elétron ganha energia quando passa de uma órbita interna para uma órbita externa 

e perde energia quando passa de uma órbita externa para uma órbita interna. 

 

4.7 – Prótons 

Um próton é uma partícula sub-
atómica que faz parte do núcleo de todos 
os elementos. O protão tem carga 
eléctrica positiva. É uma das partículas, 
que junto com o nêutron, formam os 
núcleos atômicos e ambos são chamados 
de nucleons. 

 

Fig. 8 - O próton é composto de dois quarks “u” e 
um quark “ d” . 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Neutrons 

 

Histórico: 

 

 Em 1886, o físico alemão Eugen Brintestain criou um tubo e observou que, quando 

ocorriam descargas elétricas através do tubo contendo um gás rarefeito, surgiam raios que 

apresentavam massa e cargas elétricas positivas. Esses raios foram denominados de raios 

canais. Posteriormente, o inglês Ernest Rutherford verificou que os raios canais originários do 

hidrogênio possuíam a menor carga positiva conhecida até então. A essa unidade 

eletricamente carregada positivamente deu-se o nome de prótons. 
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4.7.1 - Características físicas dos prótons 

A massa real de um próton é de, aproximadamente, 1,6 . 10 -24 gramas. Entretanto, 

atribui-se-lhe uma massa relativa de valor 1. A carga elétrica real do próton é de, 

aproximadamente, 1,6 . 10 -19 Coulombs. Porém, do mesmo modo que à massa, atribuiu-se 

uma carga relativa de +1. O próton é formado de dois quarks up e um down, sendo então 

escrito como: uud. 

4.8 – Nêutrons 

Sua descoberta é atribuída pelo 

físico britânico James Chadwick em 

1932, que por essa descoberta recebeu o 

Prêmio Nobel de Física em 1934. Embora 

essa descoberta tenha sido feita com 

apoio em trabalhos dos físicos Bothe, 

Becker e do casal Irene Curie e Frederic 

Joliot. 

O nêutron é uma das partículas, 

junto com o próton, que formam os 

núcleos atômicos. 

 

Fig. 9 - O Nêutron é composto de um quark 
“u” e  dois quarks “d” 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Neutrons

Fora do núcleo atômico, o nêutron é 

instável e tem uma vida média de cerca de 

15 minutos, emitindo um elétron e um anti-

neutrino para se converter em um próton. 

Sua massa é muito similar à do próton. 
 

Fig. 10 - Nêutron gerando um próton e emitindo 
um elétron e um antineutrino.  

Fonte: 
http://www.astro.iag.usp.br/~ronaldo/intrcosm/Glossario/Neutro

n.html

4.8.1 - Importância do nêutron 

 

O nêutron é necessário para dar estabilidade de quase todos os núcleos atômicos (a 

única exceção é o hidrogênio), já que a força nuclear forte faz com que seja atraído por 

nêutrons e prótons, mas não seja repelido por nenhum, como acontece entre os prótons, que se 

atraem nuclearmente mas se repelem eletrostaticamente. 
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Comparativamente: 

O nêutron não tem carga elétrica e é ligeiramente mais pesado que o próton. O elétron 

apresenta a mesma carga que o próton, porém de sinal contrário. Entretanto, é 1836 vezes 

mais leve. 

4.9 – Quarks. 

 

Um núcleo é constituído de cargas positivas chamadas de prótons e de cargas neutras 

(nenhuma carga) chamadas de nêutrons. Prótons e nêutrons são coletivamente conhecidos por 

núcleons. Os núcleons são formados por quarks, e possuem um raio de cerca de 0.8fm (1fm = 

10-15metros). 

Existe uma força (força nuclear) muito forte e de alcance muito curto que puxa os 

nucleons para perto dos outros, e uma força repulsiva ainda maior que impede com que eles se 

interpenetrem. O resultado é que núcleons se parece com um pacote de esferas que estão 

praticamente se tocando umas com as outras. 

 

4.10 - Afinal qual é a partícula elementar que compõe a matéria? 

 

Tudo que não pode mais ser divisível é considerado constituinte universal da matéria. 

Isto significa que quarks não vivem isolados; eles só existem quando confinados no interior de 

prótons e nêutrons, enquanto os elétrons são partículas solitárias vagando ao redor do núcleo. 

Tal pergunta ainda não tem resposta definitiva. Nota-se que quanto mais energia é 

usada para sondar a estrutura íntima da matéria, mais estrutura é observada. Será que existe 

uma unidade elementar (indivisível) da matéria? 

Atualmente, consideram-se as partículas elementares constituintes da matéria os 

quarks e o elétron. 

Para se ter uma idéia da dimensão do átomo tome como referencial a seguinte relação: 

na extensão de 1 milímetro, algo da ordem de 10.000.000 átomos estão enfileirados, um junto 

ao outro. Se um átomo estivesse 1 km de extensão, o tamanho do seu núcleo seria da ordem de 

10 cm com os elétrons girando ao seu redor há distâncias de no mínimo 500 metros. 
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Fig. 11 - Dimensões do Átomo. 
 

Se você ainda tem dificuldade em aceitar este fato pense como seria se passássemos as 

dimensões do átomo para uma escala na qual pudéssemos visualizá-lo. Para exemplificar 

vamos assumir que o elétron é da ordem de um grão de areia (~3 mm); nesse caso, teríamos a 

seguinte situação: 

 

 

4.12 – Quanto pesa o átomo? 

 

É intuitiva a idéia de que a massa do átomo deve ser igual à soma de seus 

constituintes, isto é: 

 

Massa do átomo = massa do núcleo + massa dos elétrons 

Errado!!!!  

Na realidade, a massa do átomo é menor que a soma da massa dos seus constituintes. 

~1Km 

~0,1m 

~0,0001m Núcleo 

500m 
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Por quê? 

Quando prótons e nêutrons se unem para formar um núcleo eles transformam parte de 

sua massa em energia e, desta forma, a massa do átomo é dada por: 

 

Como a massa do próton é praticamente igual à do nêutron e a massa do elétron é 

1.836 vezes menor que massa do próton, pode-se considerar que a massa do átomo está 

concentrada praticamente na região do núcleo. 

 

Isto significa que o núcleo deve ser muito denso!! 

 

Realmente, a matéria nuclear tem densidade INIMAGINÁVEL: 
só para dar idéia da ordem de grandeza da densidade nuclear 

uma colher cheia de matéria nuclear pesaria ~ 1 bilhão de toneladas!!! 
 

4.13 - Exemplo de átomo 

1. Pegue uma pilha de clipes (todos do mesmo tamanho e cor). 

2. Divida a pilha em duas pilhas iguais. 

3. Divida cada das pilhas menores em duas pilhas iguais. 

4. Repita passo 3 até que você tenha uma pilha que contenha apenas um clipe. Aquele 

clipe ainda faz o trabalho de um clipe, i.e., (une documentos soltos). 

5. Agora, pegue um par de tesouras e corte pela metade aquele clipe. 

A metade do clipe de papel pode fazer o mesmo trabalho como o único clipe de papel? 

Se você fizer a mesma coisa com qualquer elemento, você alcançará uma parte indivisível que 

tem as mesmas propriedades do elemento, como o único clipe de papel. Esta parte indivisível 

é chamada de Átomo. 
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4.14 - Analogia com a Teoria Atômica de Dalton. 

Em 1808, o professor inglês e cientista John Dalton propôs a teoria atômica moderna. 

A teoria atômica moderna simplesmente estabelece o seguinte: 

• Todo elemento é feito de átomos - pilhas de clipes. 

• Todos os átomos de qualquer elemento são os mesmos - todos os clipes na pilha têm 

o mesmo tamanho e cor. 

• Os átomos de elementos diferentes são diferentes (tamanho, propriedades) - tal quais 

os tamanhos diferentes e cores dos clipes. 

• Os átomos de elementos diferentes podem se combinar para formarem compostos - 

podemos conectar diferentes cores e tamanhos de clipes para criar novas estruturas. 

• Nas reações químicas, não são criados átomos, nem destruídos ou mudados - nenhum 

clipe novo aparece, nenhum clipe se perde e nenhum clipe mudou de tamanho ou cor. 

• Em qualquer composto ou combinação, o número e tipos de átomos permanecem os 

mesmos - o número total e tipos de clipes de papel com os quais você começou são 

os mesmos quando você terminou. 
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5 - REPRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 

 
Representação de elementos químicos. 

Elemento Químico: ASbz  , onde: 

• A = número de Massa = número de (prótons + nêutrons) no núcleo; 

• Sb = Símbolo químico do elemento 

• Z = número atômico = número de prótons no núcleo 

Um átomo representado desta forma é também chamado de nuclídeos. 

 

5.1 - Isótopos 

São átomos com o mesmo número de prótons no núcleo e diferente número de 

nêutrons. 

Exemplos: 

 1H1 Hidrogênio (1 próton) 

  
Fig. 12a- Hidrogênio com 1 próton. 

 

Fonte: http://www.guia.heu.nom.br/atomos.htm 

 2H1 Deutério (1 próton e 1 nêutron) 

  
Fig. 12b- Deutério com 1 próton e 1 nêutron. 
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3H1 Trício (Trítio) (1 próton e 2 nêutrons) 

  
� Fig. 12c- Trício com 1 próton e 2 nêutrons. 

Fonte: http://www.guia.heu.nom.br/atomos.htm 

5.2 - Isótonos 

São átomos com o mesmo número de nêutrons e diferente número de prótons. 

 56Mn25 = Manganês (31 nêutrons) 

 57Fe26  = Ferro (31 nêutrons) 

 58Co27 = Cobalto (31 nêutrons) 

 

5.3 - Isóbaros 

São átomos de elemento químico diferentes com o mesmo número de massa e 

diferente número de prótons. 

 14C6 = Carbono (6 prótons) 

 14N7 = Nitrogênio (7 prótons) 

 

Resumindo: 

 PRÓTONS MASSA NEUTRONS 

ISÓTOPOS = ≠ ≠ 

ISÓBAROS ≠ = ≠ 

ISÓTONOS ≠ ≠ = 
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6 - OS PRIMEIROS MODELOS ATÔMICOS 

 

Alguns filósofos da Grécia Antiga já admitiam que toda e qualquer matéria fosse 

formada por minúsculas partículas indivisíveis, que foram denominadas átomos (a palavra 

átomo, em grego, significa indivisível). 

 

6.1 – Modelo atômico de John Dalton 

 

Na era moderna, foi somente em 

1803 que o cientista inglês John Dalton, 

com base em inúmeras experiências, 

conseguiu construir um modelo mais 

realista sobre o átomo. Surgia então a 

teoria atômica clássica da matéria. 

Segundo essa teoria, quando olhamos, por 

exemplo, para um grãozinho de ferro, 

devemos imaginá-lo como sendo formado 

por um aglomerado de um número enorme 

de átomos. 

 
Fig. 13 – Segundo teoria de Dalton.  

Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/modelos-

atomicos.html

 

Os principais postulados da Teoria Atômica de Dalton são: 

• A matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos; 

• Os elementos químicos consistem de partículas discretas de matéria, os átomos 

são esferas maciças, indestrutíveis, intransformáveis e indivisíveis por qualquer 

processo químico conhecido e que preservam sua individualidade nas reações 

químicas; 
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• Átomos que apresentam mesmas propriedades (tamanho, massa e forma) 

constituem um elemento químico; 

• Átomos de elementos químicos diferentes possuem propriedades físicas e 

químicas diferentes; 

• Reunindo átomos iguais ou diferentes nas variadas proporções, podemos 

formar todas as matérias do universo conhecidas; 

• Os átomos não se transformam uns nos outros; 

• Os átomos não podem ser criados nem destruídos; 

• Uma reação química nada mais é do que a união e separação de átomos, e 

• O peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o 

constituem. 

6.2 - Modelo Atômico de J. J. Thomson  

O primeiro modelo detalhado do átomo, proposto por J. J. Thomson em 1898 baseava-

se na idéia de que o átomo era uma esfera de eletricidade positiva, onde estavam submersas 

partículas negativas denominadas elétrons. Foi Thomson que lançou a idéia de que o átomo 

era um sistema descontínuo, portanto, divisível. Mas sua descrição não era satisfatória porque 

não permitia explicar as propriedades químicas do átomo. 

Na verdade, Lord Thomson, estava 

mesmo era envolvido na descoberta do 

elétron onde deu sua maior contribuição. 

Por se tratar de uma pessoa de alta 

influência na época, Thomson tratou de 

propor alguma explicação para o átomo. 

Seu modelo conhecido como pudim de 

ameixa, já que o átomo seria uma massa 

compacta com cargas alternadas em seu 

interior, foi muito infeliz mesmo para sua 

época e não teve muita contribuição como 

modelo atômico propriamente.  

 
Fig. 14 – Modelo do átomo segundo J. J. 

Thomson. 

Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/modelos-

atomicos.html
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6.3 –Modelo Atômico de Rutherford 

 

O físico neozelandês Ernest Rutherford nascido em Spring Grove na Nova Zelândia, 

realizou em 1911 um célebre conjunto de experiências, utilizando os fenômenos radiativos no 

estudo da estrutura atômica, concluindo que o átomo não seria uma esfera maciça, mas sim 

formado por grandes vazios nos quais havia regiões centrais, chamadas núcleo atômico, onde, 

estariam às partículas positivas, os prótons, e na eletrosfera as partículas negativas, os 

elétrons. 

A experiência mais relevante consistiu em lançar contra uma finíssima lâmina de ouro 

um feixe de partículas de carga positiva emitidas por uma fonte radiativa. 

As partículas utilizadas por Rutherford, conhecidas como partículas alfa α (2 prótons e 

2 nêutrons), que têm massa quase 10.000 vezes maior do que a dos elétrons, e sua velocidade 

são da ordem de 1/10 da velocidade da luz. Quase todas as partículas alfa conseguiam 

atravessar a lâmina, como se ela fosse transparente, sendo interceptadas mais à frente por uma 

placa fluorescente. A chegada de cada partícula alfa à placa provoca um curtíssimo lampejo de 

luz. 

 

Fig. 15 - Experimento de Rutherford. 

Fonte: http://www.cursodefisica.com.br/Experimentos/Grandesexperimentos/experienciaderutherford.htm 
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Medindo os ângulos de espalhamento das partículas alfa α que foram desviados pela 

lâmina de ouro, obtemos informações sobre a estrutura dos alvos contra os quais elas 

colidiram ao atravessar a placa de ouro, sendo assim os alvos exatamente os átomos de ouro. 

Uma partícula alfa, ao atravessar uma lâmina de 10-7 m de espessura, encontra cerca de mil 

deles. 

Rutherford ficou bastante surpreso ao descobrir que algumas das partículas alfa 

retornavam, ou seja, eram refletidas pela lâmina. Para explicar os resultados, Rutherford supôs 

o átomo constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno (com raio da ordem de 10-

14 m) localizado no centro de uma esfera muito maior (com raio da ordem de 10-10 m), na qual 

a carga negativa dos elétrons se acha mais ou menos uniformemente distribuída. 

As partículas alfa que retornam são as que chegam tão próximas do núcleo que sofrem 

a ação de sua intensa força coulombiana repulsiva. Quase todas as demais partículas são 

apenas ligeiramente desviadas (ou prosseguem sem desvios), porque ao atravessar o átomo, 

passam longe do núcleo, em regiões onde a força repulsiva é menor. E como a maior parte do 

átomo é vazia, explica a grande quantidade de partículas alfa não desviadas. 

6.4 - Modelo Planetário 

Os desvios sofridos pelas 

partículas α eram devidos às repulsões 

elétricas entre o núcleo (positivo) e as 

partículas α, também positivas, que a ele 

se dirigiam. O modelo de Rutherford 

ficou conhecido como “modelo 

planetário”. Assim, o modelo atômico de 

Rutherford se assemelhava a uma versão 

microscópica do modelo planetário, mas 

ao invés da força gravitacional, a força 

elétrica é a principal responsável pela 

atração elétron-núcleo. Este é o modelo 

atômico mais comumente encontrado na 

literatura moderna. Entretanto, se verifica 

ser incompleto com o surgimento da 

física quântica. 

 

Fig. 16 - Modelo atômico de Rutherford 

Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/modelos-
atomicos.html
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6.5 –Modelo Atômico de Niels Bohr 

 O átomo é constituído de uma região central pequena, densa e carregada positivamente 

chamada de núcleo, em volta da qual estão circulando os elétrons em órbitas estacionarias, 

circulares e constantes e sendo maior quanto mais afastado do núcleo for a camada.  

A teoria de Bohr fundamenta-se nos seguintes postulados: 

6.5.1 - 1º Postulado:  

A eletrosfera do átomo está dividida 

em regiões denominadas níveis ou 

camadas, onde os elétrons descrevem 

órbitas circulares estacionárias, de modo a 

ter uma energia constante, ou seja, sem 

emitirem nem absorverem energia.  

 

 

Fig. 17 - Divisão das regiões de energia. 

Fonte: http://www.rossetti.eti.br/aula-menu.asp

6.5.2 - 2º Postulado:  

Os elétrons quando absorvem energia “pulam” para uma camada superior afastada do 

núcleo e quando voltam para o seu nível de energia original liberam a energia recebida na 

forma de onda eletromagnética (luz). 

 

Fig. 18 – Elétron em seu nível de energia. 

Fonte: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/modelos-atomicos/modelos-atomicos-4.php 
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Os elétrons estão distribuídos em 

camadas ao redor do núcleo. Existem 7 

camadas eletrônicas: K, L, M, N, O, P e Q. 

À medida que as camadas se afastam do 

núcleo, aumenta a energia dos elétrons 

nelas localizados. 

 

 

 

Fig. 19 - Camadas Eletrônicas. 

Fonte: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/modelos-

atomicos/modelos-atomicos-4.ph
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7 - O MOVIMENTO BROWNIANO 

 

Examinadas ao microscópio, as partículas em suspensão num líquido oferecem uma 

surpresa: elas não ficam imóveis, mas se agitam incessantemente, em um desordenado 

movimento de vaivém. O botânico e físico Robert Brown (Montrose, Angus, Escócia, 1773-

1858) descreveu esse fenômeno pela primeira vez em 1827, ao estudar as células masculinas 

de fecundação das plantas – os grãos de pólen. 

Imergindo minúsculos grãos de pólen numa gota de água, nós os observamos se 

deslocando ao longo de trajetórias em ziguezague. Esse movimento extremamente irregular e 

ininterrupto foi designado de movimento browniano. 

O fenômeno se explica considerando que as moléculas de água, estando em contínuo 

movimento dentro da gota, golpeiam repetidamente os grãos de pólen. Pelo fato de esse 

bombardeamento não ser uniforme, as moléculas que golpeiam o grão de um lado o 

impulsionam diferentemente das que o atingem do lado oposto. Assim, o grão é deslocado ora 

numa direção ora noutra, e segue numa trajetória irregular. Tal explicação para o movimento 

browniano foi feita por Einstein. 

As partículas de pólen, embora sejam pequeníssimas, são muito grandes se 

comparadas às dimensões das moléculas. Seu diâmetro é de cerca de 10-6m, enquanto o das 

moléculas é de 10-10m. Os grãos são, portanto, dez mil vezes maiores que as moléculas que os 

golpeiam. 

O movimento browniano é a primeira evidência experimental da existência do átomo 

que é aceita pela comunidade científica. Assim, considerá-lo um forte indício de sua presença. 

O movimento de partículas visíveis revela o movimento de partículas que são invisíveis. 



 38

Einstein provou que o movimento browniano devia ser mais intenso para partículas 

menores, e estudou também os diversos outros fatores que nele intervém, como, por exemplo, 

a viscosidade do líquido. 

Os trabalhos teóricos de Einstein permitiram que os trabalhos experimentais de Jean 

Baptiste Perrin (1870-1942) prêmio Nobel de Física em 1926, por estudos sobre a estrutura 

descontínua da matéria e, em especial, pela descoberta do equilíbrio na sedimentação. Ao 

analisar o movimento browniano de partículas de uma resina em suspensão, Perrin conseguiu 

medir o número de moléculas presentes em dada massa de água, e conseguiu resultados 

coincidentes com os já conhecidos por outro método fortalecendo assim a hipótese atômica da 

constituição da matéria. 

É importante destacar que as partículas gasosas, ao contrário do que muita gente 

acredita, não possuem movimento Browniano, pois este se caracteriza como um movimento 

caótico e lento, ao contrário das partículas de um gás, que possuem movimento caótico, porém 

rápido e agitado. 

 
Fig. 20 - Trajetória da partícula do Movimento Browniano. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_browniano 
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8 - RADIAÇÃO  

A Radioatividade está ligada diretamente ao núcleo, sendo um fenômeno pelo quais os 

núcleos atômicos sofrem transformações e emitem radiações, podendo, nesse processo, formar 

novos elementos químicos e emitirem partículas alfa α e beta β e raios gama γ. 

A radioatividade foi descoberta pelos cientistas no final do século XIX. Naquela época 

predominava a idéia de que os átomos eram as menores partículas de qualquer matéria e 

semelhantes a esferas sólidas. A descoberta da radioatividade revelou a existência de 

partículas menores que o átomo: os prótons e os nêutrons, que compõem o núcleo do átomo, e 

os elétrons, que giram em torno do núcleo. Essas partículas, chamadas de subatômicas, 

movimentam-se com altíssimas velocidades. 

Descobriu-se também que os átomos não são todos iguais. O átomo de hidrogênio, por 

exemplo, o mais simples de todos, possui 1 próton e 1 elétron (e nenhum nêutron). Já o átomo 

de urânio-235 conta com 92 prótons e 143 nêutrons. 

 

Fig. 21 - Átomos de Hidrogênio, Hélio, Lítio e Urânio. Exemplo de átomos diferentes. 

Fonte: http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=23&id=250 
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8.1 - Emissão de Radiação 

Existem na Natureza alguns elementos fisicamente instáveis, cujos átomos, ao se 

desintegrarem, emitem energia sob forma de radiação. Dá-se o nome radioatividade 

justamente a essa propriedade que tais átomos têm de emitir radiação, visando buscar estados 

mais estáveis. 

 

Fig. 22 - Átomo emitindo energia. 

Fonte: http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/ms2&i=23&id=250 

 
Conforme a radiação e/ou partícula emitida, há 3 tipos básicos de radioatividade: 

alfa, beta e gama. 

 

 

Fig. 23 - Raios  α β γ   Raios β γ  Raios γ   Raios γ  

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/energia-nuclear/radioatividade-3.php 
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8.2 - Emissão de partículas 

 

8.2.1 - Partículas alfa (α) 

Núcleos atômicos instáveis, geralmente, de elevada massa atômica, emitem radiação 

alfa, que é constituída por dois prótons e dois nêutrons. Assim, a partícula α é nada mais que o 

núcleo do elemento Hélio. O átomo do qual a partícula alfa sai também sofre uma alteração 

significativa. Isso porque as propriedades químicas dos átomos são determinadas pelo número 

de prótons existentes no núcleo. Dessa forma, ao emitir uma partícula alfa, o átomo perde dois 

prótons, e assim passa a se comportar de forma diferente em termos químicos, ou seja, de suas 

combinações com outros átomos para formar compostos. 

As partículas alfa são lançadas com altíssima energia do interior de determinados 

núcleos atômicos, causando efeitos de ionização em outros átomos que venha a atingir. Essa 

ionização (que nada mais é do que o arrancamento de elétrons ou a quebra de moléculas) irá 

provocar alterações químicas na matéria atingida. Se a partícula alfa atingir um tecido vivo, 

por exemplo, causará danos à sua estrutura molecular, podendo destruir células vivas e causar 

lesões. 

As partículas alfa, por terem massa e carga elétrica relativamente maior que as outras 

citadas, podem ser facilmente detidas, até mesmo por uma folha de papel; elas em geral não 

conseguem ultrapassar as camadas externas de células mortas da pele de uma pessoa, sendo 

assim praticamente inofensivas. 

Possuem as seguintes características: 

� Velocidade inicial variando de 

3000 a 30 000 km/s (velocidade média em 

torno de 20 000 km/s ou 5% da velocidade 

da luz) 

� Pequeno poder de penetração. 

São detidas por uma camada de 7 cm de ar, 

uma folha de papel ou uma chapa de 

alumínio, com 0,06 milímetros de 

espessura. Ao incidir sobre o corpo 

humano, são detidas pela camada de 

células mortas da pele, podendo, no 

máximo, causar queimaduras. 

 

Fig. 24 - Emissão de partículas α. 

Fonte: 
http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/

ms2&i=23&id=250
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8.2.2 - Partículas beta (β) 

Outra forma de um núcleo atômico se estabilizar é quando existe um número bem 

maior de nêutrons do que de prótons. Nesse caso poderá ocorrer a transformação de um 

nêutron em um próton. Ocorrendo esta transformação, a quantidade de prótons aumenta em 

relação à de nêutrons, e com isso ocorre à liberação de um elétron pelo núcleo atômico. Ou 

seja, o núcleo atômico irá liberar um “elétron”, a qual é conhecida neste contexto de partícula 

beta. 

É importante que a atenção seja voltada para o fato do “elétron” (partícula β -) ser 

criado no processo, ou seja, não tem nada a ver com os elétrons da eletrosfera. 

Por outro lado, quando o número de nêutrons for insuficiente para estabilizar a 

quantidade de prótons presentes no núcleo atômico, poderá ocorrer a transformação de um 

próton em um nêutron. Para esta transformação ocorrer, será necessária a liberação de uma 

sub-partícula positiva do núcleo atômico. Será emitida uma partícula beta positiva, β+, 

também, conhecida, como pósitron. 

A partícula beta possui alta energia cinética e poder de penetração superior ao das 

partículas alfa. O seu poder de penetração superior é devido ao fato da partícula possuir massa 

muito inferior à da partícula alfa. Mesmo que a partícula beta possua carga elétrica, ela irá ter 

maior penetração, pois é mais leve e terá menor perda de energia. Entretanto, a sua penetração 

não será considerada, ainda, muito alta. O seu poder de ionização também será considerável, 

no entanto, menor que o das partículas alfa, visto que a quantidade de cargas das partículas 

beta é inferior ao das partículas alfa.  

A partícula beta é capaz de penetrar cerca de um centímetro nos tecidos, dando 

ocasionalmente danos à pele, mas nenhum dano aos órgãos internos, a não ser que sejam 

engolidas ou aspiradas. 

Possuem as seguintes características: 

� Velocidade inicial variando entre 100 000 e 290 000 km/s, ou seja, até 95% da 

velocidade da luz. 
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� Médio poder de penetração. 

São de 50 e 100 vezes mais penetrantes 

que as partículas alfa. Atravessam alguns 

metros de ar e até 16 mm de madeira. São 

detidas por lâminas de alumínio com 1 cm 

de espessura ou por lâminas de chumbo 

com espessura maior que 2mm.  Ao 

incidirem sobre o corpo humano, podem 

penetrar até 2 cm e causar sérios danos. 

 

Fig. 25 - Emissão de partículas β. 

Fonte: 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?acao=quimica/

ms2&i=23&id=250 

 

8.2.3 - Raios γ 

 

De uma forma geral, a radiação gama é emitida por um núcleo atômico, quando este 

emite outros tipos de radiação, seja ela alfa ou beta. A liberação de radiação gama é uma 

forma encontrada pelo núcleo para se “estabilizar” liberando o excesso de energia no núcleo 

atômico. A forma encontrada pelo núcleo para liberar esta energia é a partir de radiação 

eletromagnética que neste contexto é chamada de radiação gama. 

Esta radiação é altamente penetrante, ou seja, o seu poder de penetração é muito 

elevado, pois ela não possui massa de repouso e é eletricamente neutra. 

O poder de ionização desta radiação pode ser inferior ao das partículas beta e alfa. Isso 

irá depender da sua quantidade de energia. Por sua vez, o dano causado pela radiação gama 

pode, muitas vezes, ser bem maior do que os causados pelas radiações de partículas, pois, 

como já foi dito, ela pode possui alta energia, o que lhe confere alto poder de ionização. Isso é 

devido ao fato das moléculas e átomos possuírem elétrons, os quais podem ser retirados. No 

entanto, para serem retirados é necessária uma quantidade de energia tal (energia quantizada) 

que possibilite a ionização do composto (átomo ou molécula). E é aí que a radiação gama 

pode agir, ou seja, ela irá quebrar a molécula, pois ela retirará os elétrons da ligação química. 

Logo, a sua capacidade de provocar danos é maior. 

Os raios gama e os raios X são exemplos de radiação gama, e são extremamente 

penetrantes, podendo atravessar os corpos humanos, sendo detido somente por uma parede 

grossa de concreto ou metal. São as formas mais energéticas de radiação gama. 
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Possuem as seguintes características: 

� Velocidade igual à velocidade da luz, ou aproximadamente 300 000 km/s no 

vácuo. 

� Alto poder de penetração. 

Os raios gama são mais penetrantes que os 

raios X, pois possuem comprimentos de 

onda bem menores, variando entre 0,1 e 

0,001 angstroms. Atravessam milhares de 

metros de ar, até 25 cm de madeira ou 15 

cm de espessura de aço. São detidos por 

placas de chumbo com mais de 5 cm de 

espessura ou por grossas paredes de 

concreto. Podem atravessar completamente 

o corpo humano causando danos 

irreparáveis. 

 
Fig. 26 - Emissão de raios γ. 

Fonte: http://www.quiprocura.net/radianuclear.htm
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9 - A DESCOBERTA DOS RAIOS-X 

No final da última década do século XIX, a discussão dos cientistas centrava-se em 

torno da natureza dos “misteriosos” raios-X. Em 8 de novembro de 1895, o professor e físico 

alemão Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) trabalhava em seu escuro laboratório de 

Wurzburg (Alemanha). Seus experimentos focavam o fenômeno da luz. A ampola de Edison, 

que ficou conhecida como lâmpada incandescente, depois de aperfeiçoada, deu origem à 

ampola de Crookes, usada por Roentgen. Atualmente, a ampola mais famosa é o tubo de 

televisão. 

Roentgen estava interessado nos 

raios catódicos (que são na realidade 

minúsculas partículas de matéria que vêm 

do interior do átomo) e analisava o alcance 

desses raios no lado de fora da ampola. 

Durante uma descarga elétrica num tubo 

(uma espécie de ampola construída 

especialmente para esse fim, contendo um 

gás altamente rarefeito), notou algo 

estranho. 

 

Fig. 27 - Tubo de vidro com os eletrodos 
positivos e negativos, evacuados do ar, que 
indica um fulgor fluorescente quando uma 
corrente de alta tensão lhe é passada. 

Fonte: 

http://www.cefetsc.edu.br/~radiologia/hst_radiologia.html

Quando protegeu o tubo com cartão preto pesado, notou os ossos de sua mão 

vividamente presentes na tela, dessa maneira surgiram os raios-X (como desconhecia a 

natureza destes raios, Roentgen os denominou de raios X). A pressão interna no tubo tem de 
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ser da ordem de uma milionésima parte da pressão atmosférica e a descarga aplicada aos 

eletrodos tem de ser centenas de vezes maiores que os 220 volts de uso comum. Nessas 

condições se produzem os raios-X, independentemente da natureza do gás existente no tubo 

ou das substâncias da qual estejam feitos os eletrodos. 

Os raios passam através de a 

maioria de substâncias, incluindo os 

tecidos macios do corpo. Uma placa 

fotográfica obtida em suas experiências era 

uma película da mão de sua esposa, 

produzida em novembro de 1895. 
 

Fig. 28- Imagem de raios-X da mão de Bertha. 

Fonte: 
http://gl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen

9.1 – O que são Raios X 

  

Raios X são basicamente o mesmo que os raios de luz visíveis. Ambos são formas de 

ondas de energia eletromagnética carregadas por partículas chamadas fótons. A diferença 

entre raios X e raios de luz visível é a energia dos fótons individualmente. Esta diferença 

também é expressa no comprimento de onda dos raios. 

 Nossos olhos são sensíveis ao comprimento de onda da luz visível, mas não ao 

comprimento de onda mais curto. Das ondas de maior energia como os raios X ou ao 

comprimento de onda mais longo de menor energia das ondas de rádio. 

Os fótons da luz visível e os fótons dos raios X são produzidos pelo movimento dos 

elétrons nos átomos. Os elétrons ocupam diferentes níveis de energia diferentes ou orbitais, ao 

redor do núcleo do átomo. Quando um elétron passa para orbital menor precisa liberar 

energia, e ela é liberada na forma de um fóton. A energia do fóton depende da diferença de 

energia entre os orbitais. Conforme a intensidade de tal energia, o fóton pode ser um fóton de 

raio X. 

Quando um fóton colide com outro 

átomo, esse átomo pode absorver a energia 

do fóton promovendo o elétron para um 

nível de energia mais alto. 
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Para isto acontecer, a energia do 

fóton tem que coincidir exatamente com a 

diferença de energia entre os dois níveis de 

energia. 

 
Fig. 29 - Emissão de Luz por um átomo. 

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/raios-x1.htm

9.2 - A máquina de raios X 

O coração de uma máquina de raios X é um par de eletrodos, um cátodo e um ânodo, 

que ficam dentro de um tubo de vidro a vácuo. O cátodo é um filamento aquecido, como o que 

você vê em uma lâmpada fluorescente. A máquina passa corrente pelo filamento, aquecendo-

o. O calor expulsa os elétrons da superfície do filamento. O ânodo positivamente carregado é 

um disco achatado feito de tungstênio, que atrai os elétrons através do tubo. 

 

Fig. 30 - Interior de uma máquina de raio-X. 

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/raios-x2.htm 
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A diferença de voltagem entre o cátodo e o ânodo é extremamente alta; então, os 

elétrons movimentam-se pelo tubo com bastante força. Quando um elétron, em alta 

velocidade, choca-se com um átomo de tungstênio, um elétron que está em uma camada mais 

interna do átomo é liberado. Com isso, um elétron que está em um orbital com energia 

imediatamente mais alto (mais externo) migra para aquele nível de energia mais baixo (mais 

interno), liberando sua energia extra na forma de um fóton. Assim um fóton de raios X é a 

energia liberada num choque de elétrons.  

 
Fig. 31 - O elétron livre colide com o átomo de tungstênio, tirando um elétron de um 
orbital mais baixo. Um elétron de um orbital mais alto preenche a posição vazia, 
liberando seu excesso de energia como um fóton. 

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/raios-x2.htm 

Elétrons livres também podem gerar fótons sem atingir um átomo. O núcleo de um 

átomo pode atrair um elétron e com uma velocidade que apenas altere seu curso. Como um 

cometa girando ao redor do Sol, o elétron diminui a velocidade e muda de direção à medida 

que passa pelo átomo. Essa ação de "freio" faz o elétron emitir excesso de energia na forma de 

um fóton de raios X.  
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Fig. 32 - O elétron livre é atraído para o núcleo do átomo de 
tungstênio. À medida que o elétron passa, o núcleo altera seu curso. O 
elétron perde energia, que é liberada como um fóton de raio-X. 

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/raios-x2.htm 

As colisões de alto impacto envolvido na produção dos raios X geram muito calor. No 

choque, cerca de 1% do feixe de elétrons transforma-se em radiação X, que escapa do tubo 

através de uma janela. Os 99% restantes convertem-se em calor, motivo que explica o sistema 

de resfriamento a água de que é dotado o cátodo. Um motor gira o ânodo para que ele não 

derreta (o feixe de elétrons não está sempre focalizado na mesma área). Uma camada de óleo 

frio ao redor da ampola também absorve calor.  

Todo o mecanismo é protegido por uma blindagem grossa de chumbo. Ela evita que os 

raios X escapem em todas as direções. Uma pequena abertura na blindagem permite que 

alguns dos fótons de raios X escapem em um pequeno feixe. Esse feixe passa por uma série de 

filtros até chegar ao paciente.  

Uma câmera no outro lado do paciente grava o padrão de raios X que passam através 

de seu corpo. A câmera de raios X usa a mesma tecnologia de filmes que uma câmera comum, 

mas a reação química é acionada por luz de raios X em vez de luz visível. 

Geralmente, os médicos deixam a imagem no filme como um negativo. Isso quer dizer 

que as áreas que são expostas a mais luz ficam mais escuras e as áreas expostas a menos luz 

aparecem mais claras. Materiais duros, como ossos, aparecem em branco e materiais mais 
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macios aparecem em preto ou cinza. Os médicos podem visualizar materiais diferentes 

variando a intensidade do feixe de raios X.  

9.3 - Como é a interação dos raios-X com a matéria? 
 

Na obtenção da imagem por raios-X dois tipos de interação entre os raios-X e a 

matéria são importantes: o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Aqui, diferente da produção 

de raios-X vista acima, é o fóton que vai interagir com o átomo do organismo que se quer 

estudar (ou melhor, produzir uma imagem). 

O efeito fotoelétrico ocorre quando um fóton de raios-X choca-se com um elétron de 

um átomo e desloca-o de sua camada orbitária no átomo. Com a perda do elétron, o átomo fica 

ionizado. Nesta situação toda a energia do fóton de raios-X é utilizada para deslocar o elétron. 

Este efeito é muito acentuado nos materiais muito densos como, por exemplo, no chumbo e 

depende do número atômico do elemento (na verdade, é proporcional ao cubo desse número). 

O efeito Compton: neste caso o fóton aproxima-se do átomo, choca-se com um elétron 

orbitário pode ou não arrancá-lo da camada orbitária, dependendo da energia envolvida, mas o 

que é fundamental: não cede toda a sua energia e neste caso o fóton do raio-x é desviado de 

sua trajetória. Nesta nova trajetória ele pode interagir com outros átomos e sofrer de novo 

desvio de sua trajetória. No final, a trajetória deste fóton não é retilínea. Com a obtenção das 

imagens de raios-X depende da diferença de densidade entre as diversas estruturas, e do 

arranjo linear entre a fonte e o local de detecção (como a sombra de uma lâmpada), uma 

trajetória não retilínea resulta em um prejuízo na interpretação das diferenças de densidade e 

borramento do contorno (imagine que mais que uma lâmpada ilumine um objeto, de forma a 

produzir mais que um limite da sua sombra). 

 

9.4 - Como são obtidas as imagens de raios-X? 
 

A imagem de radiografia convencional depende dos fótons resultantes da interação 

com o objeto que dependem por sua vez da espessura do objeto e da capacidade deste de 

absorver raios-X. 

A detecção dos raios-X é feita através de um filme semelhante ao filme fotográfico. 

Este filme é composto de sais de prata: Brometo de Prata (AgBr) e o Iodeto de Prata (AgI). 

Quando sensibilizado por um fóton de raios-X ou pela luz visível, o cátion de prata (íon 
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positivo) acaba sendo neutralizado e vira metal (Ag), e escurece. Por outro lado, o sal de prata 

que não foi sensibilizado pelos raios-X ou pela luz fica transparente. 

Os filmes normalmente são compostos de camadas de plástico (poliéster) protegidas da 

luz. O uso de camadas de prata recobrindo as duas superfícies do plástico aumenta a 

sensibilidade do filme aos raios-x. 

As imagens radiográficas: o feixe de raios-X piramidal vai atravessar o objeto que no 

nosso caso é o paciente. De acordo com as densidades das diversas estruturas que foram 

atravessadas pelos raios-X, haverá maior ou menor absorção destes raios. A resultante após a 

interação dos raios-X com o paciente é que irá sensibilizar o filme radiográfico, que dará a 

imagem final. É importante saber que as diferenças de densidade determinam as 

características radiológicas dos diferentes materiais e estruturas. Assim materiais densos como 

os metais absorvem muito os raios-X, pois tem um número atômico muito alto. Por outro lado, 

o ar, com densidade atômica e número atômico baixos não absorve os raios-x. Assim, temos 

em ordem crescente 5 densidades radiológicas básicas: ar, gordura, água, cálcio e metal. 

 

9.5 - O Terrível Poder da Radiação – X 

 

Em fevereiro de 1896, o reitor da escola médica se submeteu a uma radiografia 

experimental do crânio. Três semanas depois os cabelos do reitor começaram a cair. Isso foi 

só um início, já que desta data em diante ocorreram várias experiências e também começaram 

aparecer várias conseqüências no ser humano decorrentes das exposições aos raios – X. 

Foi somente com a morte de Clarence Dally (1865-1904), assistente de Edison na 

fabricação de aparelhos de raios – X, e o registro de sua luta, com queda de cabelos, úlceras 

que se transformaram em câncer, tendo antes submetido a várias amputações dos membros 

superiores. Sendo assim, então, os médicos passariam a considerar seriamente a idéia de que 

os raios-X poderiam ser muito nocivos ao ser humano. 

Algumas vezes já era tarde demais para muitos dos pioneiros dos raios-X. Mihran 

Kassabian (1870-1910), por exemplo, meticulosamente observava e fotografava suas mãos 

durante a necrose progressiva e as amputações em série, na esperança de que os dados 

registrados pudessem ser úteis após sua morte. 
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10 – OS EFEITOS DA RADIAÇÃO 

 

Ser atingido por radiação é algo sutil e impossível de ser percebido imediatamente, já 

que no momento do impacto não ocorre dor ou lesão visível. Bem diferente de ser atingido por 

uma bala de revólver, por exemplo, cujo efeito destrutivo é sentido na hora. 

 

10.1 - A Radiação no Homem 

 

As partículas alfa, beta, os raios gama, possuem a propriedade de ionizar as moléculas 

que encontram em seu caminho, isto é, arrancar elétrons delas, originando íons. 

Ao atravessar tecidos biológicos, as partículas radioativas provocam a ionização das 

moléculas presentes nas células. Essa ionização pode conduzir a reações químicas anormais e 

à destruição da célula ou alteração das suas funções. Isso é particularmente preocupante no 

caso de lesões no material genético, o que pode causar uma reprodução celular descontrolada, 

provocando o câncer. 

A alteração do material genético das células reprodutivas (espermatozóide e óvulo) 

pode causar doenças hereditárias nos filhos que o indivíduo possa vir a gerar. Os raios gama 

são geralmente os mais perigosos em virtude de seu elevado poder de penetração. 

A humanidade convive no seu dia-a-dia com a radioatividade, seja através de fontes 

naturais de radiação (os elementos radioativos que existem na superfície da Terra ou os raios 

cósmicos que vêm do espaço), ou seja, pelas fontes artificiais, criadas pelo próprio homem: o 

uso dos raios – X na medicina, as chuvas de partículas radioativas produzidas pelos testes de 

armas nucleares, etc. 
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Os efeitos da radioatividade no ser humano dependem da quantidade acumulada no 

organismo e do tipo de radiação. A radioatividade é inofensiva para a vida humana em 

pequenas doses, mas, se a dose for excessiva, pode provocar lesões no sistema nervoso, no 

aparelho gastrintestinal, na medula óssea, etc., ocasionando por vezes a morte (em poucos dias 

ou num espaço de dez a quarenta anos, através de leucemia ou outro tipo de câncer). 

A exposição de um ser humano a uma alta dose de radiação pode dar origem a 

inúmeros efeitos imediatos. Alguns deles aparecem abaixo: 

• Cérebro: Danos cerebrais podem causar delírio, convulsões e morte. 

• Olhos: Danos que podem provocar catarata. 

• Boca: Lesões à boca podem incluir úlceras bucais. 

• Estômago e Intestino: Estômago e intestino quando lesados, provocam náuseas 

e vômitos. Infecções intestinais podem levar à morte. 

• Fetos: Danos à criança em gestação podem incluir retardo mental, 

particularmente se a exposição à radiação ocorrer no início da gravidez. 

• Ovários e Testículos: Danos aos ovários (ou testículos) provocam esterilidade 

ou afetam os filhos que o indivíduo possa vir a ter. 

• Medula Óssea: Lesões na medula óssea podem conduzir a hemorragias ou 

comprometer o sistema imunológico. 

• Vasos Sangüíneos: Ruptura dos vasos sangüíneos leva à formação de 

hematomas. 

Nos primórdios de sua utilização, os efeitos nocivos que são naturais às radiações 

ionizantes, foram multiplicados pela precariedade dos aparelhos, pela falta de proteção 

adequada e pelo total desconhecimento das doses que estavam sendo ministradas e dos seus 

efeitos. Uma coisa era conhecer a tecnologia da confecção de tubos de vácuo para a produção 

e investigação de raios X em laboratórios de pesquisas físicas, atividade que já apresenta 

riscos, outra era a sua utilização desta tecnologia para a exposição deliberada de seres 

humanos à radiação. Além dos pacientes, radiologistas e fabricantes de aparelhos, também 

sofriam exposições exageradas e danosas. 
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Ao final de 1896, 23 casos de danos severos causados por raios X haviam sido 

registrados em revistas científicas. Mesmo assim, o entusiasmo pela nova tecnologia fez com 

que muitos atribuíssem os danos a outras causas (eletricidade, ozônio, equipamento 

defeituoso) que não aos próprios raios X. 

A ampla divulgação do experimento de Thomson levou muitos radiologistas a se 

preocuparem de forma mais efetiva com a proteção, tanto de si próprios como de seus 

pacientes, e as primeiras medidas neste sentido passaram a ser tomadas, tais como a utilização 

de escudos de chumbo e o uso de filtros e diagramas para limitar a intensidade e a área 

atingida pelo feixe.  

10.2 - Alguns Benefícios da Radiação 

 

Os elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis aos seres 

humanos. Vejamos alguns exemplos do Césio: 

• A aplicação mais notável do césio é o seu uso como medida de tempo em relógios 

atômicos, que são exatos aos segundos durante milhares de anos. 

• O Césio-134 foi usado na hidrologia (é a ciência que estuda a ocorrência, distribuição e 

movimentação da água no planeta Terra) como medida de determinação da produção de césio 

nas indústrias de energia nuclear. Este isótopo de césio e usado com essa finalidade porque, 

apesar de ser menos comum que o césio-133 ou o césio-137, é produzido unicamente por 

reações nucleares. O Césio-135 também foi usado com essa função. 

• Este metal também é usado em células fotoelétricas porque se ioniza quando exposto a 

luz. 

• É usado como catalisador na hidrogenação de certos compostos orgânicos. 

• Isótopos radioativos de Césio-137 são utilizados em tratamento de tumores cancerosos. 

• Uma das utilizações benéficas da radioatividade é a conservação de alimentos. Os 

alimentos são irradiados e conservam por muito mais tempo as suas propriedades nutricionais, 

matando as bactérias e possíveis fungos existentes. 

• Fósseis de madeira, papiros e animais contêm C-14, cuja meia-vida é de 5.600 anos. 

Isso significa que, a cada 5.600 anos, a atividade do C-14 é reduzida pela metade. Medindo-se 
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a proporção de C-14 que ainda existe nesses materiais é possível saber a “idade” deles. Foi 

assim, por exemplo, que se estimou o tempo de existência do Santo Sudário. 

• As empresas de aviação fazem inspeções freqüentes nos aviões, para verificar se há 

“fadiga” nas partes metálicas e soldas essenciais, sujeitas ao maior esforço (por exemplo, nas 

asas e nas turbinas) usando a gama grafia (propriedade de penetração da radiação na matéria, 

para examinar o interior de materiais). 

• A radioterapia consiste na utilização da radiação gama, raios X ou feixes de elétrons 

para tratamento de tumores, eliminando células cancerígenas e impedindo o seu crescimento. 

O tratamento consiste na aplicação programada de doses elevadas de radiação, com a 

finalidade de atingir as células cancerígenas, causando o menor dano possível aos tecidos 

intermediários ou adjacentes. 

• Tomografia: consiste em ligar um tubo de raios X a um filme radiográfico por um 

braço rígido que gira ao redor de um determinado ponto, situado num plano paralelo à 

película. Assim, durante a rotação do braço, produz-se a translação simultânea do foco (alvo) 

e do filme. Obtêm-se imagens de planos de cortes sucessivos, como se observássemos fatias 

seccionadas, por exemplo, do cérebro. Não apresenta riscos de acidente, pois é operada por 

eletricidade, e o nível de exposição à radiação é similar. Não se devem realizar exames 

tomográficos sem necessidade, devido à acumulação de dose de radiação. 

• A braquiterapia refere-se a radioterapia localizada para tipos específicos de tumores e 

em locais específicos do corpo humano. Para isso são utilizadas fontes radioativas emissoras 

de radiação gama de baixa e média energia, encapsuladas em aço inox ou em platina, com 

atividade da ordem das dezenas de Curies. A principal vantagem é devido à proximidade da 

fonte radiativa afetar mais precisamente as células cancerígenas e danificar menos os tecidos e 

órgãos próximos. 

• Aplicadores: são fontes radiativas de emissão beta distribuídas numa superfície, cuja 

geometria depende do objeto do aplicador. Muito usado em aplicadores dermatológicos e 

oftalmológicos. O princípio da operação é a aceleração do processo de cicatrização de tecidos 

submetidos a cirurgias, evitando sangramentos e quelóides, de modo semelhante a uma 

cauterização superficial. A atividade das fontes radiativas é baixa e não oferece risco de 

acidente significativo sob o ponto de vista radiológico. O importante é o controle do tempo de 
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aplicação no tratamento, a manutenção da sua integridade física e armazenamento adequado 

dos aplicadores. 

• Radioisótopos: existem terapias medicamentosas que contêm radioisótopos que são 

administrados ao paciente por meio de ingestão ou injeção, com a garantia da sua deposição 

preferencial em determinado órgão ou tecido do corpo humano. Por exemplo, isótopos de iodo 

para o tratamento do cancro na tiróide. 

• Foi na medicina que imediatamente 

reconheceu a extraordinária importância de 

tal descoberta. Poucos meses após o 

anúncio da descoberta, foi usado como 

auxílio no diagnóstico de fraturas e cálculos 

renais, projéteis de arma de fogo e de ossos 

quebrados, análises das condições dos 

órgãos internos, tratamento de tumores, 

câncer, etc. 

 
Fig. 33 - Chapa de raio-X mostrando uma 

fratura. 

Fonte: http://radilogiaifpr.blogspot.com/2009/05/tipos-

de-fraturas.html 

 

• Angiografia é utilizada para a 

visualização dos vasos sanguíneos que 

através da injeção de contraste por dentro 

desses vasos e a utilização de radiação são 

possíveis as possibilidades de se detectar 

anomalias, como estenoses, aneurismas, 

etc. 

 
Fig. 34 - Exame dos vasos sanguíneos do olho. 

Fonte: 

http://www.saojoaodedeus.pt/detalhe.php?idCategoria=5075

• A erradicação de certos insetos já foi feita com sucesso, irradiando os machos até a 

esterilização, conseguindo eliminar com sucesso a peste. Os insetos foram irradiados com 

Cobalto-60 e soltos de avião, à razão de 400 machos estéreis por milha quadrada por semana. 

A total erradicação foi conseguida após a quarta geração. Esse método é valido em áreas 

fechadas como é o caso de ilhas ou áreas limitadas por desertos, oceanos e montanhas. 
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• Na indústria alimentícia a radiação é utilizada para evitar que raízes ou tubérculos 

brotem durante o armazenamento (como é o caso de cebolas e batatas); para eliminar insetos 

dos grãos antes do armazenamento, ou ainda para preservar alimentos, inibindo ou destruindo 

as bactérias e outros microorganismos. A radiação atuando sobre as substâncias alimentícias 

vai ionizar alguns átomos e alterar a estrutura de moléculas vitais, provocando a morte de 

bactérias e microorganismos. 
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11 – DESINTEGRAÇÃO OU TRANSMUTAÇÃO RADIOATIVA 

 

Como foi visto um núcleo radioativo possui excesso de energia que tende a estabilizar-

se, emitindo partículas alfa (α) e beta (β) ou raios (γ). 

Em cada emissão de uma dessas partículas, há uma variação do número de prótons 

e/ou de nêutron no núcleo, isto é, o elemento químico se transforma ou se transmuta em outro. 

Essa transmutação também é conhecida como desintegração radioativa, designação 

não muito adequada, porque dá a idéia de desagregação total do átomo e não somente da sua 

transformação. Um termo mais apropriado é o decaimento radioativo, que sugere a diminuição 

gradual de massa e atividade. 

 

11.1 – Atividade de uma Amostra. 

 

Os núcleos instáveis de uma mesma espécie (mesmo elemento químico) e de massas 

diferentes, denominados radioisótopos, não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo. 

As emissões de radiação são feitas de modo imprevisto e não se pode adivinhar o 

momento em que um determinado núcleo irá emitir radiação. 

Entretanto, para a grande quantidade de átomos existente em uma amostra é razoável 

esperar-se certo número de emissões ou transformações em cada segundo. Essa “taxa” de 

transformações é denominada atividade da amostra. 
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11.2 - Meia Vida 

 

Cada elemento radioativo seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta (se 

desintegra ou decai) a uma frequência que lhe é característica. 

Para se acompanhar a duração (ou a vida) de um elemento radioativo foi preciso 

estabelecer uma forma de comparação. Por exemplo, quanto tempo leva para um elemento ter 

sua atividade reduzida à metade da inicial? Esse tempo foi denominado Meia-Vida do 

elemento. 

Meia Vida, portanto, é o tempo necessário para a atividade de um 
elemento radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial. Alguns 
elementos possuem meia-vida de milionésimos de segundos e outros, de 

bilhões de anos. 

O conceito de meia-vida é útil e de fácil compreensão. Sabe-se que um isótopo emite 

continuamente radiação tentando alcançar a estabilidade. A sua atividade vai caindo, 

exponencialmente. A cada período de tempo de meia vida, a atividade cai pela metade.  

Assim, meia-vida é o tempo T necessário para que a atividade do radioisótopo fique 

reduzida à metade. Desta forma, tem-se uma curva de decaimento como esta. 

 

 

Fig. 35 - Curva de decaimento do elemento 210Bi 
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Isso significa que, para cada meia-vida que passe, a atividade vai sendo reduzida á 

metade do valor anterior, até que esta atinja um valor insignificante que não permite mais 

distinguir suas radiações das do meio-ambiente. Dependendo do valor inicial, em muitas das 

fontes radioativas utilizadas em laboratórios de análises e pesquisas, após 10 meias-vidas, 

atingem esse nível. Entretanto, não se pode confiar totalmente nessa “receita” e sim numa 

medida com um detector, pois nas fontes usadas na indústria e na medicina, após 10 meias-

vidas, a atividade da fonte ainda é geralmente muito alta. 

 

11.3 – Um Exemplo Doméstico 

 

Um exemplo “caseiro” pode mostrar bem o conceito de meia-vida. 

Uma família de 4 pessoas tinha 4kg de açúcar para o consumo normal. Logicamente, a 

função é adoçar o café, o refresco, bolos e suco. Adoçar é a atividade do açúcar, assim como a 

emissão de radiação é a atividade dos elementos radioativos. 

Por haver falta de açúcar no supermercado, foi preciso fazer um racionamento, até a 

situação ser normalizada, da seguinte forma: 

• Na primeira semana, foram consumidas 2kg, metades da quantidade inicial, e 

conseguiram fazer dois bolos, um pudim, refrescos, sucos, além de adoçar o 

café da manhã. 

• Na segunda semana, foi consumida 1kg, metade da quantidade anterior. Aí, já 

não deu para fazer os bolos. 

• Na terceira semana, só foi possível adoçar os refrescos, sucos e café. 

Procedendo da mesma forma, na décima semana restaram cerca de 4gramas de açúcar, 

que não dariam para adoçar um cafezinho. Essa quantidade de açúcar não faria mais o efeito 

de adoçar e nem seria percebida. 

No final, a meia-vida do açúcar, ou melhor, a atividade adoçante do açúcar não seria 

notada. No entanto, se, ao invés de 4kg, a família tivesse feito um estoque de 200kg, após 10 

meias-vida, ainda restaria uma quantidade considerável de açúcar. 

Se o racionamento fosse de sal, a meia-vida do sal seria maior, porque a quantidade de 

sal que se usa na cozinha é muito menor do que a de açúcar. De fato, leva-se muito mais 

tempo para gastar 4kg de sal do que 4kg de açúcar. 
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11.4 - Um Exemplo Prático 

 

Vejamos o caso do iodo-131, utilizado em medicina nuclear para exames de tireóide 

que é uma importante glândula do nosso organismo e produz hormônios que tem como uma 

das suas principais funções regular o metabolismo. Quando ela não funciona adequadamente 

pode levar a repercussão em todo o corpo em graus variáveis de severidade, desde sintomas 

que muitas vezes podem passar despercebidos até formas extremamente graves que podem 

trazer risco de vida. O iodo-131 possui a meia-vida de 8 dias. Isso significa que, decorridos 8 

dias, a atividade ingerida pelo paciente será reduzida à metade. Passados mais 8 dias, cairão à 

metade deste valor, ou seja, ¼ da atividade inicial e assim sucessivamente. Após 80 dias (10 

meias-vida), atingirá um valor cerca de 1.000 vezes menor. 

Entretanto, se for necessário aplicar-se uma quantidade mais elevada de iodo-131 no 

paciente, não se poderia esperar por 10 meias-vida (cerca de 80 dias), para que a atividade na 

tireóide tivesse seu valor desprezível. Isso inviabilizaria os diagnósticos que utilizam material 

radioativo, já que o paciente seria uma fonte de radiação ambulante e não poderia ficar 

confinado durante todo esse período. 

Para a felicidade nossa, o organismo humano elimina de maneira rápida e natural, via 

fezes, urina e suor e muitas outras substâncias ingeridas. Dessa forma, após algumas horas, o 

paciente poderá ir para casa, sem causar problemas para si e para seus familiares. Assim ele 

fica liberado, mas o iodo-131 continua se decaindo normalmente na urina armazenada no 

depósito de rejeito hospitalar até que possa ser liberado para o esgoto comum. 

 

11.5 - Reações Nucleares Artificiais 

 
O lançamento de partículas contra o núcleo de um átomo, realizado em condições 

controladas de laboratório provoca uma reação nuclear, transformando um átomo em outro. 

Esta transformação recebe o nome de transmutação artificial. 

Em 1919, Rutherford conseguiu transformar nitrogênio em oxigênio. Ele colocou uma 

amostra de um material contendo polônio em um recipiente com nitrogênio e, após algum 

tempo verificou que parte do nitrogênio tinha se transformado em oxigênio. 
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Fig. 36 - Transformação de Nitrogênio em Oxigênio. 

A reação nuclear que ocorre é: 

 

Fig. 37 - Reação ocorrida na transformação. 

 

11.6 - As Famílias Radioativas 

 

Na natureza existem elementos químicos radioativos que realizam transmutações ou 

“desintegrações” sucessivas, até que o núcleo atinja uma configuração estável. Isso significa 

que, após um decaimento radioativo, o núcleo irá possuir uma organização interna mais 

estável e, assim, ele executa outra transmutação para melhorá-la e, ainda não conseguindo, 

prossegue até atingir a configuração de equilíbrio. 

Todos os elementos com número atômico igual ou superior a 84 são radioativos. 

Os elementos de número atômico superior ao do urânio são todos artificiais, isto é, 

foram obtidos pelos físicos nucleares. 

Em cada decaimento, os núcleos emitem radiações dos tipos alfa (α), beta (β) e gama 

(γ) e cada um deles é mais organizado que o núcleo anterior. Essas seqüências de núcleos são 

obtidas sucessivamente denominadas Séries Radioativas ou Famílias Radiativas Naturais. 

No estudo da radioatividade constatou-se que existem apenas 3 séries ou famílias 

radioativas naturais, conhecidas como Série do Urânio, Série do Actínio e Série do Tório, 

que veremos a seguir: 

• Série do Urânio: Nesta série o elemento inicial é o U238. Quando um átomo de 

U238 emite partícula α transforma-se em Th234. O núcleo do 234Th, por outro 

lado, é capaz de emitir partícula β , transformando-se em Pa234, e assim por 

diante. 
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• Série do Actínio: Nesta série o elemento inicial é o U235. Na realidade, se 

inicia com Urânio 235 e tem esse nome porque se pensava que ela começava 

pelo actínio-227. 

• Série do Tório: Nesta série o elemento inicial é o Th232. 

Nas três séries radioativas naturais, todos os átomos participantes diferem um múltiplo 

de 4 unidades de número de massa do elemento-pai, pois temos emissões de partículas α e de 

partículas β . 

Com isso, podemos fazer a generalização:  

• Série do tório - série 4n  

• Série do urânio - série 4n + 2  

• Série do actínio - série 4n + 3  

As três séries naturais terminam em isótopos estáveis do chumbo, respectivamente, 

chumbo-206, chumbo-207 e chumbo-208. 

Alguns elementos radioativos têm meia-vida muito longa, como os elementos iniciais 

de cada série radioativa natural (urânio-235, urânio-238 e tório-232). Dessa forma, é possível 

explicar, porque há uma porcentagem tão baixa de urânio-235 em relação à de urânio-238. 

Como a meia-vida do urânio-235 é de 713 milhões de anos e a do urânio-238 é de 4,5 bilhões 

de anos. 

Com o desenvolvimento de reatores nucleares e máquinas aceleradoras de partículas, 

muitos radioisótopos puderam ser “fabricados” utilizando-se como matéria-prima isótopos 

estáveis. Com isso, surgiram as Séries Radioativas Artificiais, algumas de curta duração. 
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12 – SOMENTE O URÂNIO QUE EMITE RADIAÇÃO? 

O físico francês Henri Becquerel, em 1896 desenvolvendo suas pesquisas em materiais 

fluorescentes, menos de um ano depois da descoberta dos raios-X, Becquerel pensou que tinha 

encontrado uma fonte natural de raios-X: o sulfato potássio e urânio, K2UO2(SO4)2.2H2O, que 

emitia uma fluorescência verde-amarelada. 

Becquerel embrulhou com cuidado uma placa fotográfica com papel preto, que não 

permitia a passagem da luz visível. Logo colocou sobre o papel o sulfato de potássio e urânio 

e submeteu o sal à luz do sol. Horas depois revelou a placa e verificou a existência de uma 

mancha preta cuja forma era semelhante à do sal de urânio. Ele não teve dúvidas: o 

escurecimento da placa era proveniente da ação, sobre a placa fotográfica, dos raios emitidos 

pelos cristais do sal de urânio, que atravessavam os papéis pretos, impenetráveis à luz do sol. 

Supôs que se tratava de raios-X. Mas o acaso fez logo ele perceber que os raios emanados dos 

compostos de urânio eram diferentes dos raios-X de Röentgen. 

Durante os experimentos, um dos dias amanheceu nublado e o sal de urânio não exibiu 

fluorescência. Supondo que o experimento não teria êxito, guardou a placa com o sal de 

urânio numa gaveta na qual permaneceu por vários dias. Antes de começar o experimento 

seguinte revelou a placa e com surpresa observou nela uma mancha preta que era a imagem do 

sal de urânio e cuja intensidade era excepcionalmente grande! Mas na gaveta, às escuras, o sal 

não tinha emitido fluorescência! Portanto, existia "outra coisa" que afetava a placa que não era 

a fluorescência. Becquerel tinha encontrado um novo tipo de raios. Logo se estabeleceu que 

esse raio proviesse do urânio. 
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Os raios descobertos por Becquerel tinham certa semelhança com os raios-X: atuavam 

sobre uma placa fotográfica, atravessavam o papel preto e finas camadas de metal. Mas 

também diferiam grandemente: os raios de Becquerel não exigiam nenhuma descarga elétrica 

para serem produzidos, nem tampouco nenhum gás rarefeito. Eram emitidos continuamente, 

pelo urânio ou seus compostos. Era então o urânio a única substância capaz de produzi-los? 

Essa foi à pergunta que se fez Maria Sklodowska Curie. 

12.1 - Marie e Pierre Curie. 

Marie Slodowska-Curie (nasceu em Varsóvia, na Polônia, 7 de novembro de 1867) foi 

uma das primeiras mulheres cientistas a ganhar fama no mundo, e certamente, uma das 

grandes cientistas deste século. Graduou-se em matemática e física. Foi a primeira mulher a 

ganhar um prêmio Nobel de Física (1903), pela descoberta da Radioatividade, conjuntamente 

com Pierre Curie (seu marido) e Henri Becquerel. Foi também a primeira mulher a lecionar 

como professora e líder de grupo em laboratório na Universidade de Sorbonne em Paris 

(1906). Ganhou um segundo prêmio Nobel de Química (1911), por suas descobertas e 

isolamento do Rádio puro e de seus compostos. Sendo assim, a primeira pessoa a receber dois 

prêmios Nobel. Recebeu 15 medalhas de ouro, 19 graus, e muitas outras honras. Foi também a 

primeira mãe de uma ganhadora do premio Nobel, que também tinha ganhado o mesmo 

prêmio. Sua filha mais velha Irene Joliot-Curie ganhou um prêmio Nobel de Química (1935). 

É a primeira mulher sepultada sob a abóbada do Pantheon em Paris por seus próprios méritos.  

Interessada nos minerais, sua atenção foi direcionada para a pech-blenda, um mineral 

cuja atividade, superior àquela do urânio puro, poderia somente ser explicada pela presença no 

minério de quantidades pequenas de uma substância desconhecida da atividade muito elevada. 

Pierre Curie juntou-se a Marie então no trabalho que tinha empreendido para resolver este 

problema. Este trabalho os conduziu à descoberta de novos elementos, Polônio e Radio. 

Enquanto Pierre Curie se dedicou principalmente ao estudo físico das novas radiações, Marie 

empenhou-se em obter o Radio puro conseguido com a ajuda do químico André-Louis 

Debierne (14/07/1874 – 31/08/1949). Como resultado destes trabalhos Maria Curie recebeu 

seu Doutorado em Ciências em junho 1903 e, com Pierre, foi concedido a medalha de Davy 
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da Royal Society. Também em 1903 compartilharam com o Becquerel o prêmio Nobel de 

Física pela descoberta da radioatividade. 

Durante a primeira guerra mundial, Marie Curie, com a ajuda de sua filha Irene, 

dedicou-se ao desenvolvimento do uso dos raios-X. Em 1918 o Instituto do Radio começou a 

funcionar completamente, o qual viria a transformar-se num centro universal para a Física e a 

Química nucleares. Marie Curie estava agora no auge da fama, e, em 1922, como membro da 

Academia da Medicina, dedicou suas pesquisas ao estudo da química de substâncias 

radioativas e das aplicações médicas destas substâncias. 

Em 4 de Julho de 1934, perto de Sallanches (France), Marie Sklodowska-Curie faleceu 

de leucemia, como conseqüências de sua exposição ao Radio, o mesmo que a fez famosa. O 

reconhecimento póstumo de Marie Sklodowska-Curie, talvez o mais importante, em 1995 o 

governo francês transferiu suas cinzas, junto com aquelas de Pierre, ao Pantheon em Paris, 

fazendo lhe a única mulher a ser reconhecida desta maneira por suas próprias realizações. 
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13 - A BOMBA ATÔMICA 

 

13.1 - Massa Crítica 

 

A reação em cadeia abre a possibilidade teórica da construção de explosivos nucleares, 

mas era necessário investir recursos em pesquisa para que isso de fato ocorresse. Havia uma 

série de problemas a serem equacionadas, e um dos mais complexos referia-se à própria 

substância a ser usada na bomba atômica. 

As pesquisas até então realizadas indicavam ser o urânio o elemento adequado para 

desencadear a reação em cadeia: seus átomos não só podia ser partido como liberavam 

nêutrons, condição para que novos átomos fossem divididos. Contudo, uma etapa 

particularmente importante consistia em calcular o quanto de urânio seria necessário para 

sustentar a reação. Se essa quantidade fosse pequena demais, supunha-se que os nêutrons 

liberados não encontrariam quantidade suficiente de novos átomos de urânio, falhando em 

provocar a reação em cadeia. Essa quantidade mínima de urânio necessária tornou-se 

conhecida como massa crítica. 

 

13.2 – U-235. 

 

Ocorre que o urânio extraído das minas aparece em formas diferentes, ou seja, com 

isótopos distintos. Dois desses isótopos vêm misturados no urânio natural; eles são descritos 

quimicamente como U-238 e U-235. Apenas o U-235 tem propriedades adequadas para gerar 

uma reação em cadeia, já que ele se divide imediatamente quando seu núcleo é bombardeado 

por nêutrons. Mas 99% do urânio natural é constituído pelo U-238, incapaz de ser usado para 
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gerar uma reação nuclear. Como provocar a reação em cadeia, se apenas 1% do urânio pode 

ser dividido? 

Imaginava-se que seria preciso reunir uma quantidade enorme de urânio natural para 

constituir a massa crítica – por volta de 40 toneladas, segundo os primeiros cálculos. Ora, uma 

bomba com essas proporções era um artefato militar praticamente inútil, pois seria pesado 

demais para ser levado de avião e usado em bombardeiros aéreos. 

A solução para o que parecia um impasse veio através de uma abordagem inteiramente 

nova do problema. E veio de dois cientistas alemães. Otto Frisch e Rudolph Peirls 

trabalhavam na Inglaterra quando a guerra estourou. Assustados com o nazismo, eles haviam 

decidido não voltar para seu país, fixando-se na universidade inglesa de Birmingham. Partiu 

deles a sugestão de que, em vez de reunir quantidades enormes de urânio natural para 

sustentar a reação em cadeia, a melhor solução seria simplesmente separar o U-235 do U-238. 

Livre do peso do U-238, o U-235 puro constituiria uma massa crítica leve o suficiente para ser 

colocada dentro de uma bomba relativamente pequena, facilmente transportável por via aérea. 

É verdade que seria necessário desenvolver métodos de refinamento do urânio, uma tarefa 

difícil e cara. Mas valeria a pena: segundo seus cálculos, uma reação de fissão nuclear em 

cadeia desencadeada em apenas cinco quilos de U-235 teria um poder explosivo equivalente a 

milhares de toneladas de dinamite convencional. 
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14 - FISSÃO NUCLEAR 

Há dois tipos de reação nuclear: a Fissão Nuclear e a Fusão Nuclear. As usinas 

nucleares usam a fissão para produzir sua energia. Partículas atômicas que se movem com 

grande rapidez, chamadas nêutrons, são atiradas contra o núcleo do átomo para dividi-lo. Essa 

divisão é chamada Fissão Nuclear, e faz com que os outros átomos também se dividam, numa 

reação em cadeia. Nesse processo, um pouco da massa (o número de partículas pesadas dentro 

do átomo) se perde, convertendo-se em imensas quantidades de energia.  

Ao se iniciar uma reação de fissão 

nuclear, uma partícula rápida chamada 

nêutron é disparada contra o núcleo de um 

átomo de Urânio 235, já que o isótopo de 

Urânio 235 possui três nêutrons a menos, 

que o torna mais instável tendo um poder 

maior de captura de nêutrons livres. Esses 

três nêutrons tendem a romper outros três 

núcleos, os quais libertarão nove nêutrons, 

que libertarão 27 e, assim, sucessivamente 

e exponencialmente. Se essa reação for 

muito rápida, ocorre uma grande explosão. 

O nêutron de alta velocidade tem potência 

suficiente para penetrar no interior do 

núcleo onde é absorvido, em seguida, o 

núcleo se divide em duas partes num 

processo chamado fissão. Essa fissão 

produz mais dois ou três nêutrons que vão 

dividir mais núcleos numa reação em 

cadeia. Cada vez que um átomo sofre uma 

fissão, libera grande quantidade de energia. 

 

Fig. 38 - Nêutron colide com um átomo de 
Urânio235, dividindo em duas partes. 

Fonte: http://www.algosobre.com.br/física/átomo.html 
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14.1 - Reações Nucleares em Cadeia  

Urânio-235 é uma forma de urânio utilizada em reações nucleares em cadeia, por que 

seus átomos instáveis se desintegram facilmente. Se o fragmento de urânio ultrapassar certo 

tamanho (conhecido como massa crítica), seus átomos se desintegram automaticamente.  

A massa crítica de urânio-235 

equivale a mais ou menos o tamanho de 

uma bola de tênis. Se for maior, os átomos 

automaticamente se desintegram e cada 

um, por sua vez, libera dois ou três 

nêutrons. Cada nêutron desintegra o núcleo 

de dois ou três átomos. A cada vez que um 

átomo se desintegra, enorme quantidade de 

energia é liberada. A energia liberada num 

processo deste tipo é extraordinária, e, nem 

sempre foi possível controlá-la. Enquanto 

restarem núcleos desse elemento químico, 

eles continuarão se separando em dois. Eis 

um exemplo de reação em cadeia, como 

mostra a figura ao lado. Tais reações em 

cadeia formam a base de funcionamento 

das bombas atômicas. 

 

Fig. 39 - Reação em Cadeia do Urânio-235. 

Fonte: http://www.algosobre.com.br/física/átomo.html 

14.2 - Bombas de Fissão Nuclear 

As bombas nucleares utilizam-se das forças, fortes e fracas, que mantêm o núcleo do 

átomo unido, em especial os átomos com núcleos instáveis. Há dois modos básicos de a 

energia nuclear ser liberada a partir de um átomo: 

• Fissão nuclear: o núcleo de um átomo pode se fissionar em dois fragmentos menores 

contendo nêutrons. Este método geralmente envolve isótopos de urânio (urânio-235, 

urânio-233) ou Plutônio-239; 
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• Fusão nuclear: a partir de dois átomos menores, normalmente hidrogênio ou isótopos 

de hidrogênio (deutério, trítio), é possível formar um átomo maior (hélio ou isótopos 

de hélio); de maneira análoga, o sol produz energia. 

Em ambos os processos, fissão ou fusão, uma grande quantidade de energia será 

emitida. 

Para construir uma bomba atômica é preciso: 

• Uma fonte combustível físsil ou fusível; 

• Um dispositivo de ativação; 

• Um modo que faça que a maior parte do combustível entre em fissão ou fusão antes da 

explosão da bomba (ou o disparo da bomba irá fracassar). 

• As primeiras bombas nucleares usavam dispositivo de fissão, e as mais recentes 

bombas de fusão exigem ativação por meio de bomba de fissão. 

A bomba de fissão utiliza um elemento como o urânio-235 para causar uma explosão 

nuclear. O urânio-235 possui uma propriedade extra que o habilita tanto para geração de 

energia nuclear como para a bomba nuclear. O U-235 é um dos poucos materiais que 

suportam a fissão induzida. Caso um nêutron livre adentre um núcleo de U-235, ele será 

absorvido imediatamente, tornando o núcleo instável e levando-o a fissurar. 

No núcleo do elemento urânio-235, ocorrendo uma aproximação de um nêutron, 

ocorrerá que tão logo o núcleo capture o nêutron, ele será fissurado em dois átomos menores e 

expelirá dois ou três novos nêutrons (o número de nêutrons ejetados dependerá de como o 

átomo U-235 foi fissurado). Os dois novos átomos emitirão uma radiação gama conforme eles 

se ajustam a seus novos estados. Há três aspectos sobre o processo de fissão que o tornam 

interessante: 

• A probabilidade de um átomo U-235 capturar um nêutron conforme este transita é 

muito grande. Em uma bomba operando devidamente, nêutrons ejetados da fissão 

poderão ocasionar outras fissões. Essa condição é conhecida como supercriticalidade; 
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• O processo de captura e fissão de um nêutron acontece muito rapidamente, na ordem 

de picossegundos (um trilionésimo de segundo); 

• Uma quantidade incrível de energia será liberada, na forma de calor e radiação gama, 

durante a explosão de um átomo. 

No caso de 450g de urânio altamente enriquecido, como se usa numa bomba nuclear, 

será igual a 1 milhão de galões de gasolina ou 3.785.412 litros. Ao considerar que 450g de 

urânio ocupam menos volume que uma bola de beisebol e que 1 milhão de galões de gasolina 

enchem um cubo de 15,24 metros de aresta (15,24 metros é a altura de um prédio de cinco 

andares), pode-se ter uma idéia da quantidade de energia disponível em apenas um pouco de 

U-235. 
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15 - FUSÃO NUCLEAR 

 

A energia nuclear não é liberada apenas por fissão. A fusão nuclear também pode 

liberar grandes quantidades de energia. A fusão nuclear é, de certa forma um processo inverso 

à fissão nuclear. 

Fusão Nuclear é o processo de formação de um núcleo a partir da colisão de dois ou 

mais núcleos atômicos que se juntam e forma outro núcleo de maior número atômico. 

Os núcleos que colidem devem ter, inicialmente, uma energia cinética que lhes permita 

vencer a repulsão coulombiana se aproximando o suficiente para que a interação nuclear forte 

passe a ser efetiva e mais importante. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer, e 

geralmente libera muito mais energia que consome. 

 

 

Fig. 40 - Colisões entre núcleos para formar outros núcleos com mais energia. 

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node10.htm 
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Como a repulsão coulombiana é tanto mais forte quanto maior a carga elétrica dos 

núcleos em colisão, a fusão nuclear pode ser provocada com mais facilidade entre núcleos 

com número pequeno de prótons. 

A energia cinética mínima dos núcleos para que ocorra a fusão pode ser estimada 

supondo que a interação nuclear se torna efetiva para uni-los quando eles entram em contato. 

Então, a energia cinética mínima dos núcleos, supostos esféricos, deve ser igual à energia 

potencial de repulsão coulombiana entre eles quando estão em contato. 

 

15.2 - Bombas de Fusão Nuclear 

 

 
Fig. 41 - Reação de implosão no núcleo de uma Bomba atômica 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica 

Baseiam-se na chamada fusão nuclear, onde núcleos leves de hidrogênio e hélio 

combina-se para formar elementos mais pesados e liberam neste processo enormes 

quantidades de energia. Bombas que utilizam à fusão são também chamadas bombas-H, 

bombas de hidrogênio ou bombas termonucleares, pois a fusão requer uma altíssima 

temperatura para que a sua reação em cadeia ocorra. 
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16 - ENERGIA NUCLEAR 

 

Para a utilização prática da energia nuclear, recorre-se a fissão nuclear. A energia 

nuclear é a energia que mantém unidas as partículas constituintes do núcleo atômico. Assim, a 

energia nuclear pode ser liberada, quebrando-se o núcleo de um átomo. Ela é provocada por 

um nêutron, quando este é capturado por um núcleo de grande massa atômica, como o do 

isótopo 235 do urânio. Depois da captura do nêutron, o núcleo se divide em dois outros, cada 

um com cerca da metade da massa original, com emissão de dois ou três nêutrons e liberação 

de uma grande quantidade de energia. São esses nêutrons que, capturados por outros núcleos, 

produzem a reação em cadeia, que, uma vez iniciada, se mantém no interior de um reator 

nuclear a fissão. 

Numa central nuclear os átomos do 

urânio são separados. Este metal raro é 

extraído do subsolo através de minas. O 

urânio é trabalhado e repartido por 

pequenas balas colocadas num longo 

varão. Nessas usinas termonucleares, a 

energia térmica que vaporiza a água da 

caldeira é conseguida através da fissão 

controlada do urânio 238 e do urânio 235, 

dependendo do tipo de reator da usina. 

O vapor quente e a alta pressão 

produzida fazem girar as turbinas da usina 

produzindo energia elétrica. Depois de 

passar pela turbina, o vapor é resfriado 

com água fria. O vapor frio resultante sai 

pela chaminé da torre de resfriamento. 

Para controlar a reação em cadeia, 

barras de boro e cádmio serve para atrair os 

nêutrons produzidos no reator. Não tendo 

mais nêutrons, a reação cessa. 

 

Fig. 42 - Uma usina de energia nuclear. Vapor 
não-radioativo sai das torres de resfriamento. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear
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A reação também gera radiação nuclear sendo mortal para a vida humana. Por este 

motivo, o reator é isolado com uma espessa camada de betão. Na fissão nuclear, a reação em 

cadeia é um processo extremamente rápido, quando não controlado. As explosões de bombas 

atômicas acontecem por fissão nuclear não controlada. 

16.1 - Vantagens e desvantagens do uso da Energia Nuclear. 

 

16.1.1 - Vantagens do uso da Energia Nuclear 

• Não contribui para o efeito estufa; 

• Não polui o ar com gases de enxofre, nitrogênio, etc; 

• Não utiliza grandes áreas de terreno; 

• Não depende da sazonalidade climática; 

• Pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera; 

• Grande disponibilidade de combustível; 

• É a fonte mais concentrada de geração de energia; 

• A quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta; 

• A tecnologia do processo é bastante conhecida; 

•  O risco de transporte do combustível é significativamente menor quando comparado 

ao gás e ao óleo das termoelétricas; 

• Não necessita de armazenamento da energia produzida em baterias. 

 

16.1.2 - Desvantagens do uso da Energia Nuclear 

• Necessidade de armazenar o resíduo nuclear em locais isolados e protegidos; 

• Necessidade de isolar a centra após o seu encerramento; 

• É mais cara quando comparada às demais fontes de energia; 

• Os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos; 

• Dificuldades no armazenamento dos resíduos, principalmente em questões de 

localização e segurança; 

• Pode interferir com ecossistemas; 

• Grande risco de acidente na central nuclear. 
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17 - LIXO ATÔMICO 
 

Os materiais radioativos produzidos em Instalações Nucleares (Reatores Nucleares, 

Usinas de Beneficiamento de Minério e Tório, Unidades do Ciclo do Combustível Nuclear), 

Laboratórios e Hospitais, nas formas sólida, líquida e gasosa que não têm utilidade, e não 

podem ser simplesmente “jogados fora” ou “no lixo”, por causa das radiações que emitem 

constituem o lixo atômico. Esses materiais, que não são utilizados por causa dos riscos que 

apresentam, são “rejeitados” por isso chamamos de Rejeitos Radioativos. 

Na realidade, a expressão lixo atômico é um pleonasmo, porque qualquer lixo é 

formado por átomos e, portanto, é atômico. Ele passa a ter essa denominação popular, quando 

é radioativo. 

 

17.1  - Tratamento dos Rejeitos Radioativos 

 

Os rejeitos radioativos precisam ser tratados, antes de serem liberados para o meio 

ambiente, se for o caso. Eles podem ser liberados, quando o nível de radiação é igual ao do 

meio ambiente e quando não apresentam toxidez química. 

Existem três categorias de lixo atômico: resíduo de alto nível (HLW, de high level 

waste); resíduo de nível intermediário (ILW, intermediate level waste); e resíduo de baixo 

nível (LLW, de low level waste), indicando o grau de nocividade de cada resíduo atômico. 

Rejeitos sólidos de baixa atividade, como parte de maquinaria contaminada, luvas 

usadas, sapatilhas e aventais contaminados, são colocados em sacos plásticos e guardados em 

tambores ou em caixa de aço, após identificação, classificação e etiquetagem. 
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Os produtos de fissão, resultantes do combustível nos reatores nucleares, sofrem 

tratamento especial em Usinas de Reprocessamento, onde são separados e comercializados 

para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. Os materiais radioativos restantes, 

que não têm justificativa econômica para serem utilizados, sofrem tratamento químico 

especial e são verificados, guardados em sistemas de contenção e armazenados em Depósitos 

de Rejeitos Radioativos. 

Os problemas relacionados com os rejeitos radioativos não são somente técnicos e tem 

na sua maioria, políticos, particularmente no que diz respeito seleção de locais para 

estocagem. 

A grande questão é onde depositar o lixo atômico, já que a radioatividade desses 

rejeitos se prolonga por milhares de anos e é extremamente nociva aos seres vivos. 

Geralmente o lixo atômico é colocado em grossas caixas de concreto e jogado no mar, 

porém é impossível garantir que as proteções ao conteúdo radioativo não venham a se 

deteriorar com o tempo, provocando a preocupação dos especialistas em relação às gerações 

futuras e a vida na Terra. 

 

17.2 - Classificação dos Níveis de Radiação do Lixo Atômico 

17.2.1 - Lixo de baixo nível de radiação  

 Esse é um lixo de vida curta, que tem baixo teor de radioatividade. Inclui a roupa 

protetora contaminada e alguns equipamentos de hospitais, fábricas, universidades e de 

indústrias de energia nuclear. 

  Métodos de descarte: enterrar em fossos; jogar no mar, dentro de tambores de aço (isso 

não é mais permitido em alguns países); certos lixos líquidos são lançados no mar e o gasoso é 

descarregado na atmosfera.  

17.2.2 - Lixo de nível intermediário de radiação  

 É constituído por lixo sólido de maior volume, como equipamentos usados, frascos de 

transporte e lama radioativa de usinas atômicas, de fábricas de processamento de combustível 

e unidades de fabricação de armas nucleares. 
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 Método de descarte: envolver em concreto e armazenar em locais especiais, 

geralmente em usinas atômicas. Pesquisadores estão procurando métodos de descarte em 

armazéns subterrâneos, ou nas partes mais profundas do mar. 

17.2.3 - Lixo de alto nível de radiação  

Esse tipo de lixo inclui combustíveis sólidos e líquidos usados em indústrias de energia 

nuclear.  

Métodos de descarte: os líquidos são estocados em tanques de aço inoxidável, envoltos 

em concreto, num local apropriado. Podem também ser solidificados em vidros e armazenados 

em containeres de aço dentro de construções de concreto ou em armazéns subterrâneos. 

Pesquisadores estudam a possibilidade de serem depositados nas profundezas dos oceanos. 

Dispor seguramente do lixo radioativo é um problema controverso. Muitas pessoas 

estão preocupadas com a radioatividade, principalmente porque não pode ser vista tocada, 

cheirada ou experimentada. Um grande número de grupos locais tem batalhado contra o 

descarte de lixo em suas regiões. Grupos de defesa ambiental têm, também, empreendidos 

longas campanhas para acabar com os depósitos de lixo radioativo.  

A energia nuclear é muito importante, mas seu lixo é perigoso. Além do problema do 

lixo radioativo, tem havido também vários incidentes nucleares. Em 1957, um incêndio em 

Windscale, na Inglaterra, resultou na contaminação radioativa das terras vizinhas. Em 1979, 

na usina Three Mile Island, Estados Unidos, um acidente no reator nuclear contaminou o local 

e sua limpeza custou 1 bilhão de dólares.  

O mais grave acidente nuclear ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 

1986. Uma explosão, seguida de incêndio, jogou materiais radioativos nas redondezas, o que 

causou 32 mortes e obrigou a retirada de moradores das cidades e vilarejos próximos. A área 

possui altos índices de radioatividade e ficará assim por muitos anos. As partículas radioativas 

foram levadas pelos ventos a outros países, incluindo Suécia, Alemanha e Grã-Bretanha. 

Mesmo depois de alguns anos, terras e vegetação de algumas áreas da Grã-Bretanha ainda 

apresentam radioatividade e as pastagens, também contaminadas, afetam carneiros que se 
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tornaram impróprios para o consumo humano. A pior contaminação de todas foi a que atingiu 

as manadas de renas e os lapões – povo do norte da Suécia. Os animais silvestres e algumas 

manadas ficaram contaminados. 
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18 – APLICAÇÕES E CONSEQUENCIAS DO USO DO URÂNIO 

A principal finalidade comercial do urânio é a geração de energia elétrica. Quando 

transformado em metal, o urânio torna-se mais pesado que o chumbo, pouco menos duro que 

o aço e se incendeia com muita facilidade. O urânio empobrecido (U238 ou DU de "depleted 

uran") é 2,5 vezes mais denso que o aço e 1,7 vezes mais denso que o chumbo. O urânio 

possui 92 prótons no núcleo, existe na natureza na forma de 3 isótopos: U234, com 142 

nêutrons (em quantidade desprezível); U235, com 143 nêutrons, usado em reatores PWR 

(Reatores a água pressurizada), depois de enriquecido; U238, com 146 nêutrons no núcleo. Seu 

ponto de ebulição é de 1.132 °C. 

Depois do processo de 

enriquecimento para reatores nucleares ou 

ogivas militares, o que sobra do metal é 

chamado de urânio empobrecido. 

Comparado ao urânio natural que têm 

0,7% de U235, o teor de U235 no DU é 

depreciado a até um terço do seu valor 

original (0,2%). Na indústria aeronáutica 

é usado como revestimento em Boeing 

747 e quilhas de iates, contrabalançando 

peso. Pode-se empregar o tungstênio com 

o mesmo objetivo. O uso de urânio 

empobrecido na indústria bélica alia os 

aspectos mecânicos e radioativos, pode 

ser disparado de mísseis, granadas de 

artilharia, canhões e ogiva de foguetes. O 

tungstênio como munição é 20% menos 

eficaz além de mais caro e venenoso. 

Fig. 43 – Projétil revestido 
com urânio empobrecido, dureza para 
perfurar a blindagem dos tanques. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/170101/p_053.html
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Como queima no impacto, liberando partículas, o urânio produz envenenamento de 

baixa intensidade. 

18.1 – Outras aplicações 

(1) O metal é usado em projéteis 

por poder perfurar material blindado. 

(2) Viajando a uma velocidade 

supersônica de 1.150 m/s e com poder de 

alcance de até 3 km. 

(3) Ele penetra na blindagem do 

alvo. 

 

Fig. 44 - Projétil com flecha de Urânio. 

Fonte: 

http://www.bf2brasil.com/forum/showthread.php?t=25530

(4) O projétil com a flecha de urânio gera no choque uma temperatura de 1.800°C 

(70% de sua massa é vaporizada no choque), suficiente para derreter o aço, queimar o 

combustível e munição inimiga e pulverizar a tripulação de um tanque. 
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19 – CONCLUSÃO 

 

Desde os tempos primórdios, aproximadamente há 25 séculos que o homem procura 

definir o elemento comum da matéria prima a qual se dá origem das coisas/objetos do 

Universo, já que naquela época não havia instrumentos, então, usavam apenas o pensamento e 

a intuição para dar opiniões a respeito da matéria. Dessa maneira, eram várias as teorias, uns 

alegavam que a matéria poderia ser dividida infinitamente, e outras que essas partículas não 

poderiam ser cortadas/divididas. Demócrito na época deu o nome de átomo à matéria que só 

poderia ser dividida até certo ponto. Apenas em 1803 que John Dalton com base em inúmeras 

experiências conseguiu provar cientificamente a idéia do átomo. 

Hoje, os denominados átomos, são na realidade elementos constituídos por 

componentes ainda menores: os elétrons, prótons e nêutrons. Onde que o elétron foi proposto 

como uma partícula por J. J. Thompson em 1897, sendo uma partícula subatômica de carga 

elétrica negativa responsável pelo balanceamento de carga dos átomos. E onde temos também 

o próton que também é uma partícula subatômica de carga elétrica positiva, já os nêutrons são 

importantes para dar estabilidade de quase todos os núcleos atômicos. 

Experiências utilizando fenômenos radioativos em 1911 por Ernest Rutherford pôde 

concluiu que o átomo seria formadas por grandes vazios nos quais haveria regiões centrais 

chamadas núcleo atômico formadas por partículas positivas (nêutrons e prótons), e na 

eletrosfera as partículas negativas (elétrons). 

Radioatividade é fenômeno pelo quais os núcleos atômicos buscam estabilidade e 

acabam sofrendo algumas transformações e emitem radiações, podendo, nesse processo, 

formar novos elementos químicos e emitir raios alfa, beta e gama – X. A ação desses raios no 

homem age ionizando as moléculas que encontram em seu caminho e arrastam elétrons delas 

originando íons, conduzindo reações químicas anormais e à destruição da célula ou alteração 
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das suas funções, podendo causar modificações genéticas. Os elementos radiativos quando 

bem manipulados podem ser úteis aos seres humanos, como o Césio-134 usado na hidrologia, 

o Césio-137 em tratamento de tumores cancerosos, etc. 

Cada elemento radioativo seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta a uma 

velocidade que lhe é característica, esses elementos emitem radiações continuamente tentadas 

alcançar a estabilidade, e assim, sua atividade vai decaindo. Assim, meia-vida é o tempo 

necessário para que a atividade do radioisótopo fique reduzida à metade. 

Os objetos radiativos produzidos pelos diversos estabelecimentos precisam ser tratados 

antes de serem liberados, quando o nível de radiação chegar ao mesmo nível do ambiente. 

A energia obtida de elementos radioativos é obtida através de dois processos, da fissão 

nuclear (partículas atômicas que se movem com grande rapidez chamada nêutrons, são 

atiradas contra o núcleo do átomo para dividí-lo, essa fissão produz mais dois ou três nêutrons 

que vão dividir mais núcleos numa reação em cadeia, e cada vez um átomo sofre uma fissão, 

libera grande quantidade de energia) e a fusão nuclear (processo de formação de um núcleo a 

partir da colisão de dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior 

número atômico). 

Assim, o homem passou mais de 2.000 anos para descobrir de que é formado/feito 

tudo que existe ao nosso redor, mas, com muito pouco tempo ele conseguiu avançar tanto 

nessa área, que hoje acabou por ter muitos problemas com todo aprimoramento feito não 

existe ainda soluções sólidas quanto aos dejetos nucleares, e o uso em armamentos por 

algumas nações acabam preocupando tanto grandes nações e todo o mundo. E não podemos 

negar que no momento não conseguimos imaginar outra forma de substituição deste método. 
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