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Ondas
Mova uma barra para frente e para trás na água: você produzirá ondas na superfície que 
oscilam da mesma forma que sua mão. Esse é um exemplo de onda mecânica.

Ondas eletromagnéticas
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Imagine agora que em vez da sua mão, tenhamos uma partícula carregada se movimentando no espaço.
Ela gera um campo magnético e elétrico. Se essa partícula ficar balançando para lá e para cá, teremos um
campo oscilante. Esses campos oscilantes formam uma onda eletromagnética.

Maxwell, no fim século XIX, calculou a velocidade dessas ondas, e chegou no
resultado de (mais ou menos) 300.000 km/s. Mas... essa era a velocidade da
luz! Ele descobriu então o que era a luz: uma onda eletromagnética!

A luz é um exemplo... Mas existem outros tipos de onda eletromagnética?



Existem! Mas quais as diferenças entre elas?

Todas as ondas eletromagnéticas se propagam na velocidade da luz... As diferenças entre 
elas estão na energia que elas transportam. A energia que elas transportam depende da 
frequência da onda.

O que é frequência?
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É a quantidade de vezes que a onda oscila por unidade de tempo. Por exemplo, uma onda de 2 Hertz se repete
2 vezes por segundo.
A luz visível (as cores que enxergamos) são ondas eletromagnéticas que vão de 400 até 750 Tera Hertz. Ou seja,
As ondas de luz se repetem até 750 trilhões de vezes por segundo! Consegue contar???



O espectro eletromagnético
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- O que a frequência da onda tem a ver com sua
energia?

- Qual a principal semelhança entre um feixe de
raios-X e um feixe de luz? E qual é a principal
diferença entre eles?

- Discuta quais as aplicações que você conhece para
os raios-X. Você acha que a descoberta dos raios-X foi
algo importante? Por quê?

Física Médica



Então o raio-X é só mais um tipo de onda eletromagnética?

Sim, eles são ondas eletromagnéticas com frequência que vai mais ou menos de 300 
quadrilhões até 60 quintilhões de vezes por segundo! E os raios gama têm frequência 
ainda maior!

Mas...
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Se os raios-X têm a mesma natureza da luz visível, porque os raios-X podem fazer mal e a luz 
não?

Em outras palavras...



Porque em hospitais e clínicas vemos estes avisos?
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Porque, se os raios-X são ondas do mesmo tipo da luz, temos de ter cuidado?



Então, mas o que é Átomo?
É a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação 
química.

E como é Composto?
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Núcleo
Camada no átomo

Elétron

São partículas de massa muito pequena e donos das 
cargas negativas.

Caminho que os elétrons percorrem.
Prótons: 

Nêutrons:

Partículas donos das cargas positivas.

Partículas neutras em cargas e 
constituem o núcleo junto com os prótons.



Nossa!!! E quem descobriu isso?
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Bola de Bilhar - 1803

Eram as menores partículas possíveis
formas esféricas e indivisíveis

Modelo de Dalton Modelo de Thomson

Pudim de Passas - 1897

Era uma esfera de carga elétrica positiva 
cheia de elétrons deixando neutro

Modelo de Rutherford

Orbitais - 1908/1910

Eram constituídos por um núcleo
carregado positivamente e uma 
nuvem eletrônica carregada 
negativamente.
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Como ele descobriu o átomo?

Bloco de chumbo

Polônio

Placa de chumbo 
com um orifício

Placa de chumbo 
com um orifício

Feixe de partículas α

Impressões ou 
manchas fotográficas

Placa ouro
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Peraí! não entendi...

+

-

Emissão radioativa

Campo Elétrico
Radiações α+ (alfa)

Radiações γ (gama)

Radiações β- (beta)

Rutherford conclui que: átomo é formado por um núcleo muito pequeno em relação ao átomo, 

com carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a massa do átomo. 

Ao redor do núcleo localizam-se os elétrons neutralizando a carga positiva.



Vamos entender um pouco mais sobre a emissão radioativa...
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Núcleo

Camada no átomo

Elétron

Ondas gama (γ)

Nêutron

Partícula beta (β) 

Partícula alfa (α)



Vamos entender um pouco mais sobre a emissão radioativa...
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Camada no átomo
Nêutron

Elétron
Partícula Beta β

Ondas Gama γ

Núcleo

Partícula Alfa α

Partículas alfa (α)
I. Possui dois prótons e dois nêutrons (Hélio – He)
II.     Penetram nos corpos menos do que a partícula beta (β)
III.    São pesadas e carga elétrica maior do que as outras radiações
IV. Quando emitida, o núcleo fica desfalcado de 2 prótons e 2 nêutrons
Assim, o átomo fica mais leve em 4 u.m.a. e a carga elétrica diminui em 
2e



Vamos entender um pouco mais sobre a emissão radioativa...
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Núcleo
Camada no átomo

Ondas Gama γ

Nêutron

Partícula Alfa α

Elétron
Partícula Beta β

Partículas beta (β)
I. Partículas com cargas negativas
II. Velocidade muito alta
III. Massa menor que as partículas alfa (α)
IV. Mais penetrante que as partículas alfa (α)



Vamos entender um pouco mais sobre a emissão radioativa...
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Camada no átomo
Nêutron

Partícula Alfa α

Elétron
Partícula Beta β

Ondas gama (γ)
Os raios gama não são desviados por campos
elétricos, porque são ondas eletromagnéticas.

São muito mais penetrantes que as partículas 
alfa e beta; podem atravessar vários metros de 
ar, ou vários centímetros de chumbo.

Quando um átomo emite raio gama, não há 
variação em seu número de massa, nem em 
seu número atômico, porque não sai dele 
nenhuma partícula.

Ondas Gama γ

Núcleo



E por que remetemos emissão radioativa (radiação) ao núcleo?
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Núcleo
Camada no átomo

Elétron

Ondas gama γ

Nêutron

Partícula beta β

Partícula alfa α

A radioatividade está ligada diretamente ao núcleo do átomo. 
Em uma reação nuclear, o átomo emite radiação (alfa ou beta, e gama), o que provoca 
alterações no núcleo, em geral, fazendo com que se transforme em outros elementos.

Prótons: 

Nêutrons:

Partículas donos das cargas positivas.

Partículas neutras em cargas e constituem o núcleo junto com os 
prótons.



- O que o físico Becquerel descobriu acerca do urânio?

- Qual a composição do núcleo atômico?

- É possível um átomo de hidrogênio emitir radiação alfa?

- Imagine que lhe seja dado três biscoitos RADIOATIVOS: Um deles emite
Radiação Alfa, o outro Beta e o outro Gama. Você tem três opções, um
deles você deve comer, o outro colocar no bolso e o outro segurar na mão.
Qual escolha você deve fazer para se proteger ao máximo? Ou seja, qual
deles você segurará, qual você comerá e qual você guardará no bolso?
Porque?
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Os estágios ocorrem em qualquer átomo ou molécula atingidos 
pela radiação.

Estágio Físico:

Estágio Físico-Químico:

Em pouquíssimos segundos, ionização que causam pouco efeitos e a excitações que causam 

desequilíbrio eletrostático das moléculas.  1.
2.

Em pouquíssimos segundos, quebra das ligações moleculares

Estágio Físico-Químico:

3.

Em pouquíssimos segundos, quebra das ligações moleculares

Estágio Químico: Em poucos segundos, ligação moleculares diferentes

Estágio Físico-Químico: Em pouquíssimos segundos, quebra das ligações moleculares4.Estágio Biológico: Duração de dias, semanas ou anos – alterações morfológicas e/ou funcionais dos órgãos
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Mecanismos
Direto Indireto

A radiação ionizante incidente interage numa 
macromolécula (DNA, RNA ou enzima)

A radiação ionizante tem lugar inicial em 
moléculas não criticas à distancia 
Transferência de energia de ionização
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Natureza dos Efeitos Biológicos

Teciduais Estocásticos

Aqueles que podem ocorrer com qualquer 
nível de dose sem nenhuma limiar.
Ex: Hereditários

São aqueles que ocorrem a partir de uma 
limiar de dose.
Ex: Cataratas, danos celulares...

Limites de dose representam um máximo de dose, abaixo do qual os riscos 

decorrentes da exposição à radiação são considerados aceitáveis. 
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E os efeitos benéficos? Existem?











Como saber o que acontece dentro da gente sem ter que abrir o corpo com uma 
cirurgia?

https://www.youtube.com/watch?v=FWnSibyHVNo
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