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Conceitos Básicos 

 A Física Clássica aborda partículas e 

ondas como componentes separadas; 
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Conceitos Básicos 

 A Física Clássica aborda partículas e 

ondas como componentes separadas; 

 Uma pedra lançada em um lago será 

sempre uma partícula; 
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Conceitos Básicos 

 A Física Clássica aborda partículas e 

ondas como componentes separadas; 

 Uma pedra lançada em um lago será 

sempre uma partícula; 

 Enquanto as ondas produzidas por ela se 

espalham, transportam energia e 

momento de um local a outro.  
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Conceitos Básicos 

 Contudo, no mundo microscópico, dos 

átomos e moléculas os conceitos de onda 

e partículas são reversíveis; 

 Hora uma partícula, se comporta como 

partícula hora se comporta como onda.  
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Conceitos Básicos 

 Elétrons são partículas quando sua massa 

e carga se comportam de acordo com as 

leis da mecânica clássica; 
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Conceitos Básicos 

 Elétrons são partículas quando sua massa 

e carga se comportam de acordo com as 

leis da mecânica clássica; 

 Contudo, há situações que evidenciam a 

manifestação ondulatória deste mesmo 

elétron. 
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Conceitos Básicos 

 As ondas eletromagnéticas apresentam 

difração, interferência e polarização; 
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Conceitos Básicos 

 As ondas eletromagnéticas apresentam 

difração, interferência e polarização; 

 Em outras circunstâncias, comportam-se 

como constituídas por fluxo de partículas. 
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Conceitos Básicos 

 A dualidade onda-partícula é o 

conhecimento central para o 

entendimento da física moderna e de suas 

aplicações no campo da biologia e da 

medicina. 
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Conceitos Básicos 

 Assista o vídeo sobre o comportamento 

dual de um elétron: 

 

https://youtu.be/lytd7B0WRM8 
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https://youtu.be/lytd7B0WRM8


Radiação 

 Designa a emissão de energia, seja ela por 

meio de ondas ou por meio de partículas; 
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Radiação 

 Designa a emissão de energia, seja ela por 

meio de ondas ou por meio de partículas; 

 Tipos de fontes de radiação: 

 Naturais: reações nucleares no sol. 

 Artificiais: reações no tubo de raios  

                    catódicos. 
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Radiação  

 Divisão do estudo da radiação: 

 Radiação Corpuscular; 

 Radiação eletromagnética. 
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Radiação  

 Divisão do estudo da radiação: 

 Radiação Corpuscular; 

 Radiação eletromagnética. 

 Ambos os tipos, quando possuem energia 

suficiente, atravessam a matéria ionizando 

átomos e moléculas. 
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Radiação 

 A ionização, ou remoção de elétrons, 

modifica o comportamento químico de 

átomos e moléculas; 
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Radiação 

 A ionização, ou remoção de elétrons, 

modifica o comportamento químico de 

átomos e moléculas; 

 Em consequência, podem ocorrer 

modificações na morfologia e fisiologia 

das células vivas; 
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Radiação 

 A ionização, ou remoção de elétrons, 

modifica o comportamento químico de 

átomos e moléculas; 

 Em consequência, podem ocorrer 

modificações na morfologia e fisiologia 

das células vivas; 

 Por outro lado, a ação da radiação pode 

ser usada para diagnóstico e tratamento. 
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Conceitos Básicos 

 Até o início do século XIX a luz (radiação 

eletromagnética) era, segunda a teoria 

de Isaac Newton, um feixe de partículas; 
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Conceitos Básicos 

 Até o início do século XIX a luz (radiação 

eletromagnética) era, segunda a teoria 

de Isaac Newton, um feixe de partículas; 

 Mas o experimento de Thomas Young, em 

1803 mudou esse entendimento; 

 Assista ao vídeo sobre o experimento de 

Young da fenda dupla: 

https://www.youtube.com/watch?v=J2YB9OZzxPw 
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https://www.youtube.com/watch?v=J2YB9OZzxPw


Teoria dos Quanta de Energia 

 Elaborada inicialmente por Max Planck 

(1901) e Albert Einstein (1905); 
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Teoria dos Quanta de Energia 

 Elaborada inicialmente por Max Planck 

(1901) e Albert Einstein (1905); 

 Segundo essa teoria a radiação 

eletromagnética é emitida e se propaga 

em pequenos pacotes de energia 

chamados quanta ou fótons; 
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Teoria dos Quanta de Energia 

 Elaborada inicialmente por Max Planck 

(1901) e Albert Einstein (1905); 

 Segundo essa teoria a radiação 

eletromagnética é emitida e se propaga 

em pequenos pacotes de energia 

chamados quanta ou fótons; 

 Neste novo conceito a onda 

eletromagnética apresenta também 

caráter corpuscular. 
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  𝑬 = 𝒉𝒇 

Teoria dos Quanta de Energia 

 Max Planck postulou que fótons, partículas 

sem carga e massa de repouso nula, possuem 

energia proporcional à frequência da luz: 
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  𝑬 = 𝒉𝒇 

Teoria dos Quanta de Energia 

 Max Planck postulou que fótons, partículas 

sem carga e massa de repouso nula, possuem 

energia proporcional à frequência da luz: 

 

  𝑬 = 𝒉
𝒄

𝝀
 como:  𝒇 =

𝒄

𝝀
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  𝑬 = 𝒉𝒇 

𝑬: energia do fóton; 

𝒉 = 𝟔, 𝟔𝟑. 𝟏𝟎;𝟑𝟒 𝑱. 𝒔 : constante de Planck; 

𝒇: frequência da luz; 

𝒄 = 𝟐, 𝟗𝟗. 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔: velocidade da luz no vácuo; 

𝝀: comprimento de onda. 

Teoria dos Quanta de Energia 

 Max Planck postulou que fótons, partículas 

sem carga e massa de repouso nula, possuem 

energia proporcional à frequência da luz: 

 

  𝑬 = 𝒉
𝒄

𝝀
 como:  𝒇 =

𝒄

𝝀
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Exemplo 1.1 
Compare a energia de um fóton de luz com 

𝝀 = 𝟓𝟎𝟎 𝒏𝒎 (luz amarela) com a energia de uma 

bola de futebol de 𝟎, 𝟓 𝒌𝒈  com velocidade de 

𝟏𝟎 𝒎/𝒔 e a energia necessária para uma pessoa de 

𝟓𝟎 𝒌𝒈 saltar 𝟎, 𝟓 𝒎.  

prof. Henrique Faria 



  

C - Salto 

𝑈 = 𝑚𝑔ℎ = 50𝑥10𝑥0,5 =   250  [ J ] 

Exemplo - solução 

  

A - Fóton 

𝐸 = ℎ
𝑐

𝜆
 =  

6,63. 10;34 𝑥 2,99. 108

500. 10;9
 =   4, 00. 10;19[ J ] 

  

B - Bola 

𝑘 =
𝑚𝑣2

2
 =  

0,5 𝑥 102

2 
 =   25 [ J ]        
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Efeito Fotoelétrico 

 Albert Einstein, em 1905, através do efeito 

fotoelétrico, comprovou as propriedades 

corpusculares da onda; (Nobel de 1921). 
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Efeito Fotoelétrico 

 Albert Einstein, em 1905, através do efeito 

fotoelétrico, comprovou as propriedades 

corpusculares da onda; (Nobel de 1921). 

 No efeito fotoelétrico um fóton incidente 

em um átomo é absorvido e tem a 

possibilidade de arrancar um elétron da 

nuvem eletrônica de átomos; 
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Efeito Fotoelétrico 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/photoelectric 

prof. Henrique Faria 

Acesse o simulador: 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/photoelectric


Efeito Fotoelétrico 

 O elétron ejetado possui energia cinética 

(𝑬𝒆) dada pela equação de Einstein: 

 

  

 

  𝑬𝒆 = 𝒉𝒇 − 𝑾  
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Efeito Fotoelétrico 

 O elétron ejetado possui energia cinética 

(𝑬𝒆) dada pela equação de Einstein: 

 

  

 

  𝑬𝒆 = 𝒉𝒇 − 𝑾  

𝑬𝒆: energia cinética do elétron ejetado; 

𝒉 = 𝟔, 𝟔𝟑. 𝟏𝟎;𝟑𝟒 𝑱. 𝒔 : constante de Planck; 

𝒇: frequência do fóton incidente; 

𝑾: função trabalho do material. 
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Efeito Fotoelétrico 

 A equação do efeito fotoelétrico exprime 

a lei de conservação da energia; 

 A energia total do fóton (𝒉𝒇) é em parte 

usada para romper a energia de ligação 

(𝑾) e outra parte para ejetar o elétron 

com energia cinética (𝑬𝒆); 
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Se a onda tem característica de 

partícula porque não a partícula 

apresentar comportamento 

ondulatório?   



Dualidade onda-partícula 
  Passaram-se vinte anos desde a descoberta 

das propriedade corpusculares da onda por 

Einstein, em 1905; 
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Dualidade onda-partícula 
  Passaram-se vinte anos desde a descoberta 

das propriedade corpusculares da onda por 

Einstein, em 1905; 

 Então, em 1924, Louis de Broglie apresentou a 

teoria de que a matéria possuía tanto 

característica ondulatória como corpuscular; 
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Dualidade onda-partícula 
  Passaram-se vinte anos desde a descoberta 

das propriedade corpusculares da onda por 

Einstein, em 1905; 

 Então, em 1924, Louis de Broglie apresentou a 

teoria de que a matéria possuía tanto 

característica ondulatória como corpuscular; 

 A proposição de de Broglie foi confirmada 

três anos depois pelo experimento da dupla 

fenda com partículas visto anteriormente. 
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Dualidade onda-partícula 

  Matematicamente de Broglie expressou as 

ondas de matéria como: 

 

  𝒎𝒗 =
𝒉

𝝀
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Dualidade onda-partícula 

  Matematicamente de Broglie expressou as 

ondas de matéria como: 

 

  𝒎𝒗 =
𝒉

𝝀
  

𝝀: comprimento de onda de de Broglie; 

𝒎𝒗: caráter corpuscular (𝒎: massa e 𝒗: velocidade); 

𝒉/𝝀: caráter ondulatório; 

𝒉 = 𝟔, 𝟔𝟑. 𝟏𝟎;𝟑𝟒 𝑱. 𝒔 : constante de Planck. 
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Dualidade onda-partícula 

 Como as energias envolvidas na Física 

Moderna são muito pequenas em relação 

a Física Clássica uma nova unidade é 

utilizada, o elétron-volt (𝒆𝑽); 
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Dualidade onda-partícula 

 Como as energias envolvidas na Física 

Moderna são muito pequenas em relação 

a Física Clássica uma nova unidade é 

utilizada, o elétron-volt (𝒆𝑽); 

 Um 𝒆𝑽  é a energia adquirida por um 

elétron ao atravessar, no vácuo, um 

diferença de potencial igual a um volt. 
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Dualidade onda-partícula 

 Como o valor da carga do elétron é 

𝟏, 𝟔𝟎𝟐. 𝟏𝟎;𝟏𝟗 𝑪  a energia em joules 

equivalente ao elétron-volt (eV) será: 

 

 
𝟏 𝒆𝑽 = 1,602. 10;19𝐶 𝑥 1 𝑉 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟐. 𝟏𝟎;𝟏𝟗𝑱     
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Dualidade onda-partícula 

 Como o valor da carga do elétron é 

𝟏, 𝟔𝟎𝟐. 𝟏𝟎;𝟏𝟗 𝑪  a energia em joules 

equivalente ao elétron-volt (eV) será: 

 

 

 A constante de Planck (𝒉) assume então: 

𝟏 𝒆𝑽 = 1,602. 10;19𝐶 𝑥 1 𝑉 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟐. 𝟏𝟎;𝟏𝟗𝑱 

𝒉 = 6,63. 10;34𝐽. 𝑠 =
6,63. 10;34 𝐽. 𝑠

1,60. 10;19 𝐽
=  𝟒, 𝟏𝟒. 𝟏𝟎;𝟏𝟓𝒆𝑽. 𝒔 
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Exemplo 1.2 
Determine o comprimento de onda de de Broglie 

dos seguintes corpos: 

a) Um elétrons, massa igual a 𝟗, 𝟏𝟏. 𝟏𝟎;𝟑𝟏𝒌𝒈 com 

uma velocidade de 𝟓, 𝟎. 𝟏𝟎𝟕 𝒎

𝒔
; 

b) Uma bola de massa 𝟏, 𝟎 𝒌𝒈 com velocidade de 

𝟏, 𝟎 
𝒎

𝒔
; 
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Exemplo - solução 

A - elétron 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
 =  

6,63. 10;34

9,11. 10;31𝑥 5,0. 107
 =   0, 015. 10;9[𝑚 ] 

B – Bola 

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑣
 =  

6,63. 10;34

1,0 𝑥 1,0
 = 6,63. 10;34[𝑚 ] 
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Por isso o componente ondulatório é de  

difícil detecção em corpos macroscópicos. 



Radiação corpuscular 

 Constituída de um feixe de partículas 

elementares, ou núcleos atômicos, tais 

como: 
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Radiação corpuscular 

 Constituída de um feixe de partículas 

elementares, ou núcleos atômicos, tais 

como: 

 Elétrons, prótons e nêutrons; 

 Dêuteron (n+p); 

 Partículas alfa (2n + 2p). 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 As partículas alfa são núcleos do átomo de 

hélio, constituídos de dois prótons e dois 

nêutrons; 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 As partículas alfa são núcleos do átomo de 

hélio, constituídos de dois prótons e dois 

nêutrons; 

 A massa de uma partícula 𝜶  é 

aproximadamente 𝟕𝟑𝟓𝟎  vezes maior do 

que a massa do elétron; 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 As partículas alfa são núcleos do átomo de 

hélio, constituídos de dois prótons e dois 

nêutrons; 

 A massa de uma partícula 𝜶  é 

aproximadamente 𝟕𝟑𝟓𝟎  vezes maior do 

que a massa do elétron; 

 Sua trajetória em um meio material é 

retilínea. 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 A distância que uma partícula percorre 

em um meio antes de parar é chamada 

alcance; 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 A distância que uma partícula percorre 

em um meio antes de parar é chamada 

alcance; 

 Em um mesmo meio o aumento do 

alcance é diretamente proporcional à 

energia da partícula; 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 A distância que uma partícula percorre 

em um meio antes de parar é chamada 

alcance; 

 Em um mesmo meio o aumento do 

alcance é diretamente proporcional à 

energia da partícula; 

 Por outro lado, fixando-se a energia da 

partícula alfa, o alcance diminui se a 

densidade do meio aumenta. 
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Alcance da partícula 𝜶 em algumas situações: 

 

 

 

 

Energia da 
partícula 𝜶 [𝐌𝐞𝐕] 

Alcance (cm) 

Ar 
Tecido 

humano 
Alumínio 

1,0 0,55 O,33.10-2 O,32.10-3 

3,0 1,67 1,00.10-2 O,98.10-3 

5,0 3,50 2,10.10-2 2,06.10-3 

Fonte: Okuno, 1982, p. 8.   
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Radiação Alfa (𝜶) 

 Uma folha de alumínio com 𝟐𝟏 𝝁𝒎 barra 

completamente um feixe de partículas alfa 

com 𝟓, 𝟎 𝑴𝒆𝑽; 
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Radiação Alfa (𝜶) 

 Uma folha de alumínio com 𝟐𝟏 𝝁𝒎 barra 

completamente um feixe de partículas alfa 

com 𝟓, 𝟎 𝑴𝒆𝑽; 

 Mesmo sem blindagem, uma partícula alfa 

não consegue atravessar a pele humana; 

prof. Henrique Faria 



Radiação Alfa (𝜶) 

 Uma folha de alumínio com 𝟐𝟏 𝝁𝒎 barra 

completamente um feixe de partículas alfa 

com 𝟓, 𝟎 𝑴𝒆𝑽; 

 Mesmo sem blindagem, uma partícula alfa 

não consegue atravessar a pele humana; 

 Contudo, a ingestão de uma fonte 

emissora de partículas alfa poderá causar 

danos em órgãos internos. 
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Partículas Beta (𝜷) 

 São elétrons (𝑒;)ou pósitrons (𝑒:); 

 A radiação 𝜷 , ao passar por um meio 

material, também perde energia ionizando 

os átomos que encontra no caminho; 
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Partículas Beta (𝜷) 

 São elétrons (𝑒;)ou pósitrons (𝑒:); 

 A radiação 𝜷 , ao passar por um meio 

material, também perde energia ionizando 

os átomos que encontra no caminho; 

 As partículas 𝜷 tem maior alcance do que 

as partículas 𝜶, como ilustrado na tabela; 
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Partículas Beta (𝜷) 

 São elétrons (𝑒;)ou pósitrons (𝑒:); 

 A radiação 𝜷 , ao passar por um meio 

material, também perde energia ionizando 

os átomos que encontra no caminho; 

 As partículas 𝜷 tem maior alcance do que 

as partículas 𝜶, como ilustrado na tabela; 

 Para blindar partículas 𝜷 utiliza-se polímero 

ou alumínio. 
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Alcance da partícula 𝜷 em algumas situações: 

 

 

 

 

Partícula 𝜷 

energia da [𝐌𝐞𝐕] 

Alcance (cm) 

Ar 
Tecido 

humano 
Alumínio 

0,5 150 0,18 5,9.10-2 

1,0 420 0,50 0,15 

3,0 1260 1,50 0,56 

Fonte: Okuno, 1982, p. 8.   

prof. Henrique Faria 

Energia da 
partícula 𝜶 [𝐌𝐞𝐕] 

Alcance (cm) 

Ar 
Tecido 

humano 
Alumínio 

1,0 0,55 O,33.10-2 O,32.10-3 

3,0 1,67 1,00.10-2 O,98.10-3 

5,0 3,50 2,10.10-2 2,06.10-3 



Nêutrons (𝒏) 

 São partículas sem carga e de massa 1838 

vezes maior do que a massa do elétron; 

 Produzem ionização de maneira indireta; 
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Nêutrons (𝒏) 

 São partículas sem carga e de massa 1838 

vezes maior do que a massa do elétron; 

 Produzem ionização de maneira indireta; 

 Os nêutrons percorrem grandes distâncias 

no meio até a interação com um núcleo 

atômico; 
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Nêutrons (𝒏) 

 São partículas sem carga e de massa 1838 

vezes maior do que a massa do elétron; 

 Produzem ionização de maneira indireta; 

 Os nêutrons percorrem grandes distâncias 

no meio até a interação com um núcleo 

atômico; 

 Podem ser blindados por materiais ricos em 

hidrogênio como parafina ou água. 
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As características das radiações corpusculares e 
alcance no tecido humano são mostradas na 
tabela: 

 

 

 

 Partícula 

Característica 

Carga 
Massa 

(kg) 

Alcance 

no tecido 

humano 

Alfa (1,0 MeV) +2e 6,644.10-27 0,33.10-2 cm 

Beta (1,0 MeV) +e ou -e 9,109.10-31 0,15 cm 

Nêutron (1,0 MeV) 
0 1,675.10-27  

- 

Fonte: Okuno, 1982, p. 9.   
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Radiação 

eletromagnética 



Radiação eletromagnética 

 As ondas eletromagnéticas são 

constituídas de campos elétricos e 

magnéticos oscilantes; 
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Radiação eletromagnética 

 As ondas eletromagnéticas são 

constituídas de campos elétricos e 

magnéticos oscilantes; 

 Se propagam com velocidade constante 

no vácuo, a mesma da velocidade da luz 

(𝒄 = 𝟐, 𝟗𝟗. 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔 ); 
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Radiação eletromagnética 

 As grandezas usadas para a 

caracterização de uma onda 

eletromagnética são o comprimento de 

onda (𝝀) a velocidade (𝒄) e a frequência 

(𝒇) ; 
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Radiação eletromagnética 

 As grandezas usadas para a 

caracterização de uma onda 

eletromagnética são o comprimento de 

onda (𝝀) a velocidade (𝒄) e a frequência 

(𝒇) ; 

 Vale a relação: 

 

 

 

 

𝝀𝒇 = 𝒄 = 𝟐, 𝟗𝟗. 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔   
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Radiação eletromagnética 

 Ondas de rádio, ondas luminosas, raios 

infravermelhos, raios ultravioletas, raios x e 

raios gama são exemplos de radiação 

eletromagnética; 
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Radiação eletromagnética 

 Ondas de rádio, ondas luminosas, raios 

infravermelhos, raios ultravioletas, raios x e 

raios gama são exemplos de radiação 

eletromagnética; 

 O espectro eletromagnético com relação 

à radiação pode ser subdividido em duas 

partes:  
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Radiação eletromagnética 

 Ondas de rádio, ondas luminosas, raios 

infravermelhos, raios ultravioletas, raios x e 

raios gama são exemplos de radiação 

eletromagnética; 

 O espectro eletromagnético com relação 

à radiação pode ser subdividido em duas 

partes:  

 Radiação não ionizante; 

 Radiação ionizante. 
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f 

Espectro eletromagnético - Fonte: Duran, 2011, p. 364.   

f (Hz) 
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Espectro eletromagnético - Fonte: Duran, 2011, p. 364.   
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Radiação eletromagnética 

 Fontes de geração de radiação 

eletromagnética: 
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Radiação eletromagnética 

 Fontes de geração de radiação 

eletromagnética: 

  Até 1012 Hz  -  métodos eletrônicos; 

 1012 a 1020 Hz  -  radiação atômica; 

  > 1020 Hz  -  interior de núcleos ou  

                     partículas de alta energia; 
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Raios Gama (𝜸) 

 São ondas eletromagnéticas que 

interagem com a matéria pelo efeito 

fotoelétrico, efeito Compton ou pela 

produção de pares; 
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Raios Gama (𝜸) 

 São ondas eletromagnéticas que 

interagem com a matéria pelo efeito 

fotoelétrico, efeito Compton ou pela 

produção de pares; 

 Nesses efeito são emitidos elétrons, ou 

pares elétron-pósitron, que ionizam a 

matéria; 
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Raios Gama (𝜸) 

 São ondas eletromagnéticas que 

interagem com a matéria pelo efeito 

fotoelétrico, efeito Compton ou pela 

produção de pares; 

 Nesses efeito são emitidos elétrons, ou 

pares elétron-pósitron, que ionizam a 

matéria; 

 Um fóton de radiação gama pode perder 

toda energia em uma única interação. 
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Raios Gama (𝜸) 

 O que se pode prever é a distância em 

que um raio gama tem 50% de 

probabilidade de interagir; 

 Essa distância provável de interação se 

chama camada semirredutora; 
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Raios Gama (𝜸) 

 O que se pode prever é a distância em 

que um raio gama tem 50% de 

probabilidade de interagir; 

 Essa distância provável de interação se 

chama camada semirredutora; 

 Raios gama se originam dentro do núcleo 

atômico, enquanto raios X tem origem 

fora do núcleo, no freamento dos elétrons. 
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Camada semirredutora para raios X e gama 

para algumas energias. 

 

 

 

 

Energia (MeV) 

Raios X ou Gama 

Camada semirredutora (cm) 

Tecido humano Chumbo 

0,01 0,13 4,5.10-4 

0,5 7,23 0,38 

1,0 9,91 0,86 

5,0 23,10 
 

1,44 
 

Fonte: Okuno, 1982, p. 10.   
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Para depois desta aula 

 Completar estudo com a leitura do capítulo 1 

e 4 do livro texto (Okuno); 

 Acessar Lista 10 no site: 

 

profhenriquefaria.com 
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