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Revisão da aula passadaRevisão da aula passada



  

A hipótese dos A hipótese dos quantaquanta de Planck de Planck

● Max Planck (1900): a Max Planck (1900): a 
energia dos osciladores de energia dos osciladores de 
cavidade de corpo negro cavidade de corpo negro 
somente pode ter valores somente pode ter valores 
múltiplos de um múltiplos de um quantumquantum  
de energiade energia

                  E = n h E = n h ν ν 

ν: frequência da oscilaçãoν: frequência da oscilação
● n = 1, 2, 3,…n = 1, 2, 3,…
● h = 6,63 x 10h = 6,63 x 10-34-34 J.s:  J.s: 

constante de Planckconstante de Planck



  

A hipótese do fóton, de EinsteinA hipótese do fóton, de Einstein

● 1905: A energia de um feixe de 1905: A energia de um feixe de 
luz é quantizada: os quanta de luz é quantizada: os quanta de 
luz (fótons) tem energialuz (fótons) tem energia

                          E = h E = h ν ν 

● São partículas com massa de São partículas com massa de 
repouso nula (mrepouso nula (m

00
 = 0) = 0)

● Relação entre energia e Relação entre energia e 
momentum: E = p cmomentum: E = p c

● Momentum do fótonMomentum do fóton

p = h p = h ν / c = h / λν / c = h / λ



  

O efeito fotoelétricoO efeito fotoelétrico

● fótons incidem sobre fótons incidem sobre 
uma superfície e uma superfície e 
arrancam elétrons do arrancam elétrons do 
material material 

hhν = ν = φφ + K + K
mm

● hν: energia de um fótonhν: energia de um fóton
● φ: função trabalhoφ: função trabalho

● KK
mm
: energia cinética : energia cinética 

máxima dos elétrons máxima dos elétrons 
emitidosemitidos



  

Raios-XRaios-X

● ondas eletromagnéticas ondas eletromagnéticas 
com comprimentos de com comprimentos de 
onda de 10onda de 10-11-11 a 10 a 10-8-8 m m

● geradas em tubos de geradas em tubos de 
vácuo: elétrons são vácuo: elétrons são 
acelerados por uma alta acelerados por uma alta 
ddp (kV)ddp (kV)

● radiação de frenagem: radiação de frenagem: 
elétrons perdem energia elétrons perdem energia 
e criam fótonse criam fótons



  

Intensidade das ondas eletromagnéticasIntensidade das ondas eletromagnéticas

● um feixe de ondas EM é um feixe de ondas EM é 
composto de fótons à composto de fótons à 
velocidade cvelocidade c

● intensidade = (energia intensidade = (energia 
de um fóton) x (número de um fóton) x (número 
de fótons) / área x de fótons) / área x 
tempotempo

● absorção de raios-X: absorção de raios-X: 
intensidade cai intensidade cai 
exponencialmente com exponencialmente com 
a distância percorrida a distância percorrida 



  

Sumário da aulaSumário da aula

● Revisão sobre difraçãoRevisão sobre difração
● Difração de raios-XDifração de raios-X
● Efeito ComptonEfeito Compton
● Produção de paresProdução de pares
● Interação da radiação com a matériaInteração da radiação com a matéria
● Dosimetria de radiação ionizanteDosimetria de radiação ionizante



  

DifraçãoDifração
● Desvio da propagação Desvio da propagação 

retilínea da luzretilínea da luz
● Fenômeno da ótica física Fenômeno da ótica física 

(luz como ondas eletro-(luz como ondas eletro-
magnética)magnética)

● Passagem das ondas por Passagem das ondas por 
obstáculos (fendas, obstáculos (fendas, 
orifícios, etc.)orifícios, etc.)

● O comprimento de onda O comprimento de onda 
deve ser comparável ao deve ser comparável ao 
tamanho do obstáculotamanho do obstáculo



  

Princípio de HuyghensPrincípio de Huyghens

● Cada ponto da frente de Cada ponto da frente de 
onda é uma fonte de onda é uma fonte de 
ondas esféricas ondas esféricas 
secundáriassecundárias

● A nova frente de onda é A nova frente de onda é 
a envoltória das ondas a envoltória das ondas 
esféricasesféricas

● Difração: cada ponto da Difração: cada ponto da 
onda na abertura é fonte onda na abertura é fonte 
das ondas esféricasdas ondas esféricas



  

Difração por uma fenda Difração por uma fenda 

● As ondas esféricas As ondas esféricas 
produzidas por cada produzidas por cada 
ponto da frente de onda ponto da frente de onda 
sofrem interferênciasofrem interferência

● Padrão de interferência Padrão de interferência 
num anteparo: máximos num anteparo: máximos 
(franjas claras) e (franjas claras) e 
mínimos (escuras)mínimos (escuras)



  

Rede cristalinaRede cristalina

● Cristal: filas regulares Cristal: filas regulares 
de átomos separadas de átomos separadas 
por uma distância da por uma distância da 
ordem de 10 nmordem de 10 nm

● Há vários planos Há vários planos 
atômicos numa dada atômicos numa dada 
rede cristalinarede cristalina

● Os planos atômicos Os planos atômicos 
podem difratar raios-X podem difratar raios-X 
produzindo máximos e produzindo máximos e 
mínimosmínimos



  

Difração de raios-XDifração de raios-X

● Feixe monocromático Feixe monocromático 
de raios-X incide sobre de raios-X incide sobre 
a superfície de um a superfície de um 
cristalcristal

● Os raios-X são Os raios-X são 
difratados pelos planos difratados pelos planos 
cristalinos e interferem cristalinos e interferem 
no detector (placa no detector (placa 
fotográfica) fotográfica) 



  

Lei de BraggLei de Bragg

● Máximos de difraçãoMáximos de difração
● Interferência constru-Interferência constru-

tiva ocorre quando os tiva ocorre quando os 
raios difratados são raios difratados são 
paralelos e as suas paralelos e as suas 
trajetórias diferem de   trajetórias diferem de   
n n λ (n é um inteiro)λ (n é um inteiro)

● Diferença de caminhoDiferença de caminho

      2 d sen θ = n λ2 d sen θ = n λ



  

Distância entre planos atômicos no Distância entre planos atômicos no 
cloreto de sódio (NaCl)cloreto de sódio (NaCl)

● Peso molecular = 58,5Peso molecular = 58,5
● Densidade = 2,16 g/cmDensidade = 2,16 g/cm33

● Número de Avogadro = Número de Avogadro = 
6,02 x 106,02 x 102323 mol mol-1-1

● Há dois átomos em cada Há dois átomos em cada 
molécula de NaClmolécula de NaCl

● Relação entre densidade de Relação entre densidade de 
átomos e distância entre átomos e distância entre 
planos: n = dplanos: n = d-3-3 d = 28,2 nm



  

Problema propostoProblema proposto

● A distância entre planos A distância entre planos 
atômicos adjacentes no atômicos adjacentes no 
cristal de calcita cristal de calcita 
(CaCO(CaCO

33
) é de 30 nm. ) é de 30 nm. 

Qual o menor ângulo Qual o menor ângulo 
entre estes planos e um entre estes planos e um 
feixe incidente de raios-feixe incidente de raios-
X de X de λ = 30 nm, para o λ = 30 nm, para o 
qual estes raios-X qual estes raios-X 
podem ser detectados?podem ser detectados?



  

Problema para casaProblema para casa
● Um feixe de raios-X é Um feixe de raios-X é 

difratado por um cristal. difratado por um cristal. 
O primeiro máximo de O primeiro máximo de 
difração é obtido difração é obtido 
quando o ângulo entre o quando o ângulo entre o 
feixe de raios-X e a face feixe de raios-X e a face 
do cristal é de 6do cristal é de 60050'. 50'. 
Dado que a distância Dado que a distância 
entre planos atômicos entre planos atômicos 
no cristal é de 28 nm, no cristal é de 28 nm, 
ache o comprimento de ache o comprimento de 
onda dos raios-X. onda dos raios-X. 
Resposta: 6,66 nmResposta: 6,66 nm



  

Efeito ComptonEfeito Compton

● Espalhamento de raios-Espalhamento de raios-
X por elétrons de um X por elétrons de um 
alvo metálicoalvo metálico

● Colisão entre fótons e Colisão entre fótons e 
elétrons inicialmente elétrons inicialmente 
em repousoem repouso

● Problema de colisão Problema de colisão 
elástica de partículas elástica de partículas 
(pois raios-X são muito (pois raios-X são muito 
energéticos)energéticos)



  

Colisões entre fótons e elétronsColisões entre fótons e elétrons

● Fóton incidente: Fóton incidente: 

E = h E = h ν, p = hν/cν, p = hν/c
● Elétron-alvoElétron-alvo

E = mcE = mc22, p = 0, p = 0
● Fóton espalhadoFóton espalhado

E = h ν', p = hν'/cE = h ν', p = hν'/c
● Elétron espalhadoElétron espalhado

EE22=m=m22cc44+p+p22cc2 2 , p, p



  

Deslocamento Compton
● Aplicando as leis de 

conservação de energia e 
momentum obtemos o 
deslocamento Compton

● λ’ - λ = (h/mc)(1- cos Φ)
● λ: comprimento de onda 

do fóton incidente
● λ’: comprimento de onda 

do fóton espalhado
● Φ: direção de 

espalhamento do fóton



  

Comprimento de onda Compton

● Para o elétron (m = 9,1 x 
10-31 kg)

● λc = h / mc = 2,43 x 10-12 m

● λ’ - λ = λc (1- cos Φ)

● se Φ=0o , λ’ = λ: não há 
variação no comprimento 
de onda do fóton

● se Φ=180o , λ’ = λ + 2 λc : 
aumento máximo para o 
comprimento de onda do 
fóton espalhado 



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● Um feixe de raios-X de comprimento de onda 22 pm Um feixe de raios-X de comprimento de onda 22 pm 
é espalhado por um alvo de carbono, e a radiação é espalhado por um alvo de carbono, e a radiação 
desviada é observada sob o ângulo de 85desviada é observada sob o ângulo de 8500 em  em 
relação à direção do feixe incidente. (a) Determine a relação à direção do feixe incidente. (a) Determine a 
energia do fóton incidente, (b) Calcule o energia do fóton incidente, (b) Calcule o 
comprimento de onda do fóton espalhado, (c) que comprimento de onda do fóton espalhado, (c) que 
porcentagem da sua energia inicial é perdida pelo porcentagem da sua energia inicial é perdida pelo 
fóton do raio-X incidente? fóton do raio-X incidente? 



  

ProblemasProblemas
● PropostoProposto: Um feixe de raios-X de comprimento de onda : Um feixe de raios-X de comprimento de onda 

0,03 nm sofre espalhamento Compton a um ângulo de 600,03 nm sofre espalhamento Compton a um ângulo de 60oo. . 
Ache o comprimento de onda do fóton espalhado, a sua Ache o comprimento de onda do fóton espalhado, a sua 
energia, e a energia cinética do elétron após o espalhamento. energia, e a energia cinética do elétron após o espalhamento. 

● Para casa:Para casa: 1. Um fóton de raios-X de 0,3 MeV colide  1. Um fóton de raios-X de 0,3 MeV colide 
frontalmente com um elétron inicialmente em repouso. frontalmente com um elétron inicialmente em repouso. 
Usando conservação de energia e momentum ache a Usando conservação de energia e momentum ache a 
velocidade de recuo do elétron. Resposta: 0,65 cvelocidade de recuo do elétron. Resposta: 0,65 c

● 2. Se a energia máxima transferida a um elétron é 45  keV, 2. Se a energia máxima transferida a um elétron é 45  keV, 
determine o comprimento de onda do fóton incidente. determine o comprimento de onda do fóton incidente. 
Resposta: 9,39 pmResposta: 9,39 pm



  

Produção de paresProdução de pares

● Criação de um par Criação de um par 
partícula-antipartículapartícula-antipartícula

● Fóton energético produz Fóton energético produz 
um par elétron pósitron um par elétron pósitron 
na presença de um na presença de um 
núcleo atômiconúcleo atômico

● O pósitron tem a mesma O pósitron tem a mesma 
massa e a carga oposta massa e a carga oposta 
do elétron (mesma do elétron (mesma 
energia de repouso Eenergia de repouso E

00
))

● Energia mínima do fóton para 
produzir um par
E = hν = 2E

0 
=2 m

0
c2

● E
0
 = 0,511 MeV, então E = 1,022 MeV



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● Um fóton de comprimento de onda 0,0003 nm na Um fóton de comprimento de onda 0,0003 nm na 
vizinhança de um núcleo pesado produz um par vizinhança de um núcleo pesado produz um par 
elétron-pósitron. Determine a energia cinética de elétron-pósitron. Determine a energia cinética de 
cada uma das partículas se a energia cinética do cada uma das partículas se a energia cinética do 
pósitron é o dobro do elétron.pósitron é o dobro do elétron.



  

Problema propostoProblema proposto

● Quantos pósitrons pode produzir um fóton de 200 Quantos pósitrons pode produzir um fóton de 200 
MeV?MeV?



  

Aniquilação de paresAniquilação de pares

● Um elétron e um Um elétron e um 
pósitron aniquilam-se pósitron aniquilam-se 
mutuamente produzindo mutuamente produzindo 
dois fótons em direções dois fótons em direções 
opostasopostas

● Energia dos fótonsEnergia dos fótons

hhν = Eν = E
0 0 
= m= m

00
cc22

● EE
00
 = 0,511 MeV, então  = 0,511 MeV, então 

λ=1,21 pm (fóton de λ=1,21 pm (fóton de 
raios gama)raios gama)



  

Problema resolvidoProblema resolvido

● Um elétron e um pósitron colidem frontalmente Um elétron e um pósitron colidem frontalmente 
levando à aniquilação do par e à produção de dois levando à aniquilação do par e à produção de dois 
fótons de 2,0 MeV que propagam-se em direções fótons de 2,0 MeV que propagam-se em direções 
opostas. Ache as energias cinéticas do elétron e do opostas. Ache as energias cinéticas do elétron e do 
próton antes da colisão.próton antes da colisão.



  

Problema propostoProblema proposto

● A aniquilação de um par elétron-pósitron produz três A aniquilação de um par elétron-pósitron produz três 
fótons. Se as energias de dois dos fótons são iguais a fótons. Se as energias de dois dos fótons são iguais a 
0,20 MeV e 0,30 MeV, ache a energia do terceiro 0,20 MeV e 0,30 MeV, ache a energia do terceiro 
fóton.fóton.



  

Raios gamaRaios gama

● Radiação Radiação 
eletromagnética muito eletromagnética muito 
energética produzida energética produzida 
em processos de em processos de 
desintegração nuclear desintegração nuclear 
(átomos radioativos)(átomos radioativos)

● Comprimentos de onda Comprimentos de onda 
menores que 10menores que 10-11-11 m m



  

      Interação da radiação com a matériaInteração da radiação com a matéria

● Radiação ionizante: Radiação ionizante: 
fótons de alta energia fótons de alta energia 
produzem elétrons por produzem elétrons por 
ionização dos átomosionização dos átomos

● Elétrons podem Elétrons podem 
produzir mudanças nas produzir mudanças nas 
moléculasmoléculas

● Ultra-violetaUltra-violeta
● Raios-XRaios-X
● Raios gamaRaios gama



  

Processos de interaçãoProcessos de interação
● Processo dominante depende Processo dominante depende 

da energia do fóton e do da energia do fóton e do 
número atômico do número atômico do 
absorvedorabsorvedor

● Efeito fotoelétrico: fótons de Efeito fotoelétrico: fótons de 
1 keV a 0,5 MeV (UV e raios-1 keV a 0,5 MeV (UV e raios-
X moles)X moles)

● Efeito Compton: domina Efeito Compton: domina 
entre 0,5 MeV a 10 Mev entre 0,5 MeV a 10 Mev 
(raios-X duros)(raios-X duros)

● Produção de pares: domina a Produção de pares: domina a 
partir de 10 MeV (raios-partir de 10 MeV (raios-γγ))



  

Outras radiações ionizantesOutras radiações ionizantes

● Partículas alfa: núcleos Partículas alfa: núcleos 
de Hélio (2p+2n) – de Hélio (2p+2n) – 
pouco energéticaspouco energéticas

● Partículas beta: elétrons Partículas beta: elétrons 
produzidos no núcleo a produzidos no núcleo a 
partir de um nêutron – partir de um nêutron – 
mais energéticasmais energéticas



  

Interação da radiação com materiais Interação da radiação com materiais 
biológicosbiológicos

● Rota indireta: radiação Rota indireta: radiação 
ionizante interage com ionizante interage com 
moléculas de água moléculas de água 
produzindo elétrons produzindo elétrons 
secundários e radicais secundários e radicais 
livres que podem afetar livres que podem afetar 
o DNA o DNA 

● Rota direta: o DNA é Rota direta: o DNA é 
afetado diretamente afetado diretamente 
pela radiação ionizantepela radiação ionizante



  

Efeitos biológicos da radiaçãoEfeitos biológicos da radiação

● Câncer (divisão celular Câncer (divisão celular 
descontrolada)descontrolada)

● LeucemiaLeucemia
● Efeitos genéticos Efeitos genéticos 

(mutações)(mutações)
● CatarataCatarata
● Envenenamento por Envenenamento por 

radiação (aguda)radiação (aguda)



  

Fatores que influenciam efeitos Fatores que influenciam efeitos 
biológicosbiológicos

● Tipo de radiação Tipo de radiação 
ionizanteionizante

● Dose recebidaDose recebida
● Tempo de exposiçãoTempo de exposição
● Parte do corpo expostaParte do corpo exposta
● IdadeIdade
● Diferenças biológicasDiferenças biológicas



  

Efeitos biológicos estocásticosEfeitos biológicos estocásticos
● Produzidos por acasoProduzidos por acaso
● Quanto maior a dose de Quanto maior a dose de 

radiação recebida, radiação recebida, 
maior a probabilidade maior a probabilidade 
de desenvolver efeitos de desenvolver efeitos 
como câncercomo câncer

● Não existe uma dose Não existe uma dose 
máxima fixa para máxima fixa para 
efeitos biológicos, efeitos biológicos, 
devido ao efeito ser devido ao efeito ser 
estocásticoestocástico



  

Medida da exposição à radiação Medida da exposição à radiação 
ionizante ionizante 

● Capacidade de um feixe Capacidade de um feixe 
de radiação de ceder de radiação de ceder 
energia ao material energia ao material 
atravessadoatravessado

● Unidade: RoentgenUnidade: Roentgen
● 1 R é a capacidade de 1 R é a capacidade de 

ceder 8,78 mJ de ceder 8,78 mJ de 
energia a 1 kg de ar energia a 1 kg de ar 
seco nas CNTPseco nas CNTP

● Não é necessário ter um Não é necessário ter um 
objeto absorvendo objeto absorvendo 
radiaçãoradiação



  

Medidores de radiaçãoMedidores de radiação

● Medem a exposição à Medem a exposição à 
radiação ionizanteradiação ionizante

● Detectores a gás: a Detectores a gás: a 
radiação incidente no radiação incidente no 
gás cria pares de íons gás cria pares de íons 
que podem ser contados que podem ser contados 
num dispositivo de num dispositivo de 
medida elétrica medida elétrica 
(eletrômetro)(eletrômetro)



  

Dose de radiação absorvidaDose de radiação absorvida
● Medida da energia Medida da energia 

absorvida por um objeto absorvida por um objeto 
específicoespecífico

● Unidades: rad ou graysUnidades: rad ou grays
● 1 rad é a dose absorvida 1 rad é a dose absorvida 

quando a energia cedida quando a energia cedida 
pela radiação ionizante é de pela radiação ionizante é de 
10 mJ/kg10 mJ/kg

● Fontes de radiação natural Fontes de radiação natural 
e humana = 0,2 rad por anoe humana = 0,2 rad por ano



  

Dose de radiação equivalenteDose de radiação equivalente
● Medida que leva em conta os Medida que leva em conta os 

efeitos biológicos da radiação efeitos biológicos da radiação 
absorvidaabsorvida

● Dose de radiação absorvida Dose de radiação absorvida 
vezes o fator de efetividade vezes o fator de efetividade 
biológica (RBE)biológica (RBE)

● Para fótons (raios-X e Para fótons (raios-X e γ)γ)    
RBE RBE ≈ ≈ 11

● Unidades: rem (ou Sieverts:  Unidades: rem (ou Sieverts:  
1 Sv = 100 rem, 1mSv = 0,1 1 Sv = 100 rem, 1mSv = 0,1 
rem)rem)



  

Dosímetro de bolsoDosímetro de bolso

● Medem a dose de Medem a dose de 
radiação equivalenteradiação equivalente

● Permanecem fixadas no Permanecem fixadas no 
corpo do usuáriocorpo do usuário

● Material sólido sensível Material sólido sensível 
à passagem de radiação à passagem de radiação 
ionizante, provocando ionizante, provocando 
liberação de fótonsliberação de fótons



  

Tempo de exposiçãoTempo de exposição

● Os efeitos biológicos Os efeitos biológicos 
dependem não só da dependem não só da 
dose equivalente como dose equivalente como 
também do tempo de também do tempo de 
exposiçãoexposição

● Uma certa dose Uma certa dose 
absorvida em um tempo absorvida em um tempo 
curto provoca  efeitos curto provoca  efeitos 
diferentes de uma diferentes de uma 
exposição prolongadaexposição prolongada



  

Efeitos de doses equivalentesEfeitos de doses equivalentes

1 mSv = 0,1 rem



  

Limites de dose equivalente anual Limites de dose equivalente anual 
(CNEN)(CNEN)

Dose equivalente Profissionais que 
trabalham com 
radiação

Público em geral

corpo inteiro 20 mSv = 2 rem 1 mSv = 0,1 rem

cristalino 20 mSv = 2 rem 15 mSv = 1,5 rem

pele 500 mSv = 50 rem 50 mSv = 5 rem

mãos e pés 500 mSv = 50 rem ------------------



  

Problemas resolvidosProblemas resolvidos

● Um técnico permanece numa certa área e a leitura Um técnico permanece numa certa área e a leitura 
do seu medidor de radiação é 5 mR/hora. Qual a do seu medidor de radiação é 5 mR/hora. Qual a 
dose de radiação absorvida?dose de radiação absorvida?

● O técnico deseja receber uma dose máxima de 1,2 O técnico deseja receber uma dose máxima de 1,2 
mR enquanto está nessa área. Por quanto tempo ele mR enquanto está nessa área. Por quanto tempo ele 
pode permanecer nela?pode permanecer nela?



  

Problemas propostosProblemas propostos

● A intensidade de radiação é 530 R/hora a 2 m de A intensidade de radiação é 530 R/hora a 2 m de 
uma fonte de raios gama. Qual a intensidade a 4 m uma fonte de raios gama. Qual a intensidade a 4 m 
da fonte?da fonte?

● Uma fonte radioativa tem intensidade medida de Uma fonte radioativa tem intensidade medida de 
456 R/h a uma distância 30 cm. A que distâncias da 456 R/h a uma distância 30 cm. A que distâncias da 
fonte estarão as fronteiras de 100, 5 e 2 mR/h?fonte estarão as fronteiras de 100, 5 e 2 mR/h?



  

Doses de raios-X em exames médicosDoses de raios-X em exames médicos
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