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Raios X 

 Descoberto em 1895 por Wilhelm Conrad 

Röntgen, tem sido amplamente utilizado 

na medicina, indústria e pesquisas 

científicas; 

 São produzidos quando um elétron com 

alta velocidade colide e parte ou a 

totalidade da energia é convertida em 

fótons de raios X. 
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Raios X 

Sistema de produção de raios X. Fonte: Okuno, 1982, p. 49.   

 O fóton de raios X é produzido quando um 

elétron sofre uma desaceleração brusca 

ou freamento; 
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Raios X 

 Em um feixe de elétrons haverá um 

espectro contínuo de raios X, com várias 

energias; 

 Admitindo-se que a energia cinética do 

elétron (𝑬𝒆)acelerado pela alta voltagem 

(𝑽)do tubo seja: 

 

 

 

𝑬𝒆 = 𝒆𝑽  

𝒆 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟐. 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪: carga do elétron. 
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Raios X 

 Se toda energia cinética for convertida 

em um fóton teremos a energia máxima: 

 

 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
ℎ𝑐

𝜆𝑚í𝑛
= 𝑒𝑉  

𝜆𝑚í𝑛 =
ℎ𝑐

𝑒𝑉
=

6,63. 10−34𝐽. 𝑠 𝑥(2,99. 108𝑚/𝑠)

1,602. 10−19𝐶  𝑥 𝑉
 

𝜆𝑚í𝑛 =
1,24. 10−6

𝑉
[𝑉. 𝑚] 
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Exemplo 6.1 
Calcule a energia máxima e o comprimento de 

onda mínimo de um fóton produzido em um tubo 

de raios X quando a diferença de potencial entre 

seus eletrodos for de 𝟒𝟎 𝒌𝑽. 
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Exemplo - solução 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑒𝑉 = 1,602. 10−19𝐶  𝑥 40 𝑘𝑉 = 𝟒𝟎 𝒌𝒆𝑽 = 𝟔, 𝟒. 𝟏𝟎−𝟏𝟓𝑱 

𝜆𝑚í𝑛 =
ℎ𝑐

𝐸𝑚𝑎𝑥
=

6,63. 10−34𝐽. 𝑠 𝑥(2,99. 108𝑚/𝑠)

6,4. 10−15𝐽  
 

𝝀𝒎í𝒏 = 3,1. 10−11𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟏 𝒏𝒎    

(10.000 vezes menor que o comprimento 

de onda ultravioleta de 310 nm) 
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Atenuação de raios X 

 Elementos pesados como cálcio e bário 

são melhores absorvedores de raios X do 

que elementos leves como hidrogênio, 

carbono e oxigênio; 

 Estruturas como ossos absorvem mais os 

raios X e por isso aparecem como áreas 

brancas nas radiografias; 
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Atenuação de raios X 

 Para um feixe monoenergético a 

atenuação dos raios X e gama pode ser 

descrita pela expressão exponencial: 

𝑰 = 𝑰𝒐 𝒆−𝝁𝒙  

𝑰: intensidade do feixe após passar pela espessura 𝒙; 

𝑰𝒐: intensidade inicial do feixe [J/m2.s]; 

𝝁: coeficiente de atenuação linear do meio; 
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Exemplo 6.2 
Qual é a porcentagem de raios X transmitida 

através de um material com  𝟏𝟎 𝒄𝒎 de espessura 

sendo 𝝁 = 0,2 𝑐𝑚−1. 
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Exemplo - solução 

𝐼 = 𝐼𝑜 𝑒−𝜇𝑥        →           
𝐼

𝐼𝑜
= 𝑒−𝜇𝑥 

𝐼

𝐼𝑜
= 𝑒−0,2.10 = 0,135 

𝑰

𝑰𝒐
% = 0,135𝑥100 = 𝟏𝟑, 𝟓 % 
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Exemplo 2 

A camada semirredutora (𝑿𝟏/𝟐) para um raios X 

de 𝟏, 𝟎 𝑴𝒆𝑽 é de 𝟎, 𝟖𝟔 𝒄𝒎. Que espessura de 

chumbo é necessária para frear 𝟗𝟔, 𝟖𝟕𝟓 % 

dessa radiação?  

 

Dado: a expressão para camada semirredutora 
(𝑿𝟏/𝟐) é dada por: 

𝑿𝟏/𝟐 =
0,693 

𝜇
 

Quando: 𝐼 = 𝐼0/2 

Ela representa a medida da penetrabilidade 

da radiação. 
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Exemplo 2 - solução 

𝑿𝟏/𝟐 =
0,693 

𝜇
         →          𝜇 =

0,693 

𝑿𝟏/𝟐
 

𝜇 =
0,693 

0,86
= 0,806 𝑐𝑚−1 

% 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 =
𝐼

𝐼𝑜
= 1 − 0,96875 = 0,03125 

𝐼 = 𝐼𝑜 𝑒−𝜇𝑥        →           𝑙𝑛
𝐼

𝐼𝑜
= 𝑙𝑛𝑒−𝜇𝑥 

ln 0,03125 = −𝜇𝑥    →     𝒙 =
𝑙𝑛 0,03125

−0,806
= 𝟒, 𝟐𝟗  𝒄𝒎 
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Efeitos biológicos da radiação 



Efeitos biológicos da radiação 

 Os danos causados pela exposição à 

radiação aos seres vivos  se devem a 

fatores como a dose absorvida pelo corpo 

ou partes dele expostos e de outros fatores; 
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Efeitos biológicos da radiação 

 Os danos causados pela exposição à 

radiação aos seres vivos  se devem a 

fatores como a dose absorvida pelo corpo 

ou partes dele expostos e de outros fatores; 

 Foram estabelecidos limites máximos 

permissíveis de dose;  
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Efeitos biológicos da radiação 

 Os danos causados pela exposição à 

radiação aos seres vivos  se devem a 

fatores como a dose absorvida pelo corpo 

ou partes dele expostos e de outros fatores; 

 Foram estabelecidos limites máximos 

permissíveis de dose;  

 No Brasil, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) é o órgão responsável pela 

legislação e fiscalização do uso da 

radiação. 
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Unidades de radiação 

 Tendo o ar como meio de interação e é 

definida para raios X e gama como: 

 

 

 

𝑿 =  
∆𝑸

∆𝒎
   𝑅 (𝑅ö𝑛𝑡𝑔𝑒𝑛) 

Exposição (X) 
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Unidades de radiação 

 Tendo o ar como meio de interação e é 

definida para raios X e gama como: 

 

 

 

𝑿 =  
∆𝑸

∆𝒎
   𝑅 (𝑅ö𝑛𝑡𝑔𝑒𝑛) 

∆𝑸: soma das cargas elétricas de todos os íons de  

      mesmo sinal, produzidos no ar, na condição de  

      que todos os fótons foram freados; 

∆𝒎: massa do volume de ar considerado.  

Exposição (X) 
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Unidades de radiação 

 É a razão entre a energia absorvida pela 

massa do absorvedor: 

 

𝑫 =  
𝑬

𝒎
        𝐺𝑦 (𝐺𝑟𝑎𝑦) 

Dose absorvida (D) 
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Unidades de radiação 

 É a razão entre a energia absorvida pela 

massa do absorvedor: 

 

𝑫 =  
𝑬

𝒎
        𝐺𝑦 (𝐺𝑟𝑎𝑦) 

𝑬: Energia absorvida da radiação; 

𝒎: massa do absorvedor. 

Dose absorvida (D) 

1 𝐺𝑦 = 1 
𝐽

𝐾𝑔
= 100 𝑟𝑎𝑑 
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 Os efeitos químicos e biológicos que 

ocorrem num meio exposto à radiação 

dependem: 

 Da energia absorvida; 

 Do tipo da radiação; 

 Da distribuição da energia. 

 

Unidades de radiação 

Dose equivalente (H) 
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Unidades de radiação 

 Para levar em conta esses três fatores foi 

definida a dose equivalente: 

 
𝑯 = 𝑫 𝑸 𝑵        𝑆𝑣 (𝑆𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡) 

Dose equivalente (H) 
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Unidades de radiação 

 Para levar em conta esses três fatores foi 

definida a dose equivalente: 

 
𝑯 = 𝑫 𝑸 𝑵        𝑆𝑣 (𝑆𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡) 

𝑫: Dose absorvida; 

𝑸: fator de qualidade, que considera a relação  

     entre ionização e dano biológico; 

𝑵: fixado como sendo a unidade. 

Dose equivalente (H) 

1 𝑆𝑣 = 1 𝐺𝑦. 𝑄. 𝑁 
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Dose equivalente (H) 

Tipo da radiação Fator de qualidade (Q) 

Raios X, raios gama e 
elétrons 

1 

Nêutrons e prótons 10 

Partículas alfa 20 
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Dose equivalente (H) 

Tipo da radiação Fator de qualidade (Q) 

Raios X, raios gama e 
elétrons 

1 

Nêutrons e prótons 10 

Partículas alfa 20 
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Para fótons de Raios X e Gama: 𝑄 = 1.  

𝐷 = 𝐻    ⟹    𝟏 𝑺𝒗 = 𝟏 𝑮𝒚 



 Os limites de radiação são estabelecidos 

de forma a se evitar efeitos somáticos nos 

indivíduos, na sua descendência direta e 

na população; 

 

Limites máximos permissíveis 
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 Os limites de radiação são estabelecidos 

de forma a se evitar efeitos somáticos nos 

indivíduos, na sua descendência direta e 

na população; 

 O CNEN recomenda para limite máximo de 

radiação: 

 50 𝒎𝑺𝒗 de dose equivalente anual para 

os profissionais; 

 Dose de 2,5 a 3,0 Gy é considerada letal. 

 

Limites máximos permissíveis 
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 A título de comparação, a dose absorvida 

em uma radiografia: 

 Abreugrafia: 0,5 𝑚𝑆𝑣. 

         Exposição máxima (50 𝑚𝑆𝑣 ): 100 radiografias. 

 

Limites máximos permissíveis 
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 A título de comparação, a dose absorvida 

em uma radiografia: 

 Abreugrafia: 0,5 𝑚𝑆𝑣. 

         Exposição máxima (50 𝑚𝑆𝑣 ): 100 radiografias. 

 Radiografia dentária: 0,02 𝑚𝑆𝑣. 

         Exposição máxima (50 𝑚𝑆𝑣 ): 2500 radiografias. 

 

Limites máximos permissíveis 
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 São observáveis em horas, dias ou semanas 

após a exposição à radiação; 

 Associados a doses acima de 𝟏, 𝟎 𝑺𝒗; 

 

Efeitos da radiação a curto prazo 
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 São observáveis em horas, dias ou semanas 

após a exposição à radiação; 

 Associados a doses acima de 𝟏, 𝟎 𝑺𝒗; 

 Sintomas: náuseas, vômitos, prostração, 

perda da apetite e peso, febre, 

hemorragias, queda de cabelo e forte 

diarreia. 

 

Efeitos da radiação a curto prazo 

prof. Henrique Faria 



 Podem surgir em indivíduos que se recuperaram 

em exposição de altas doses (> 1,0 𝑆𝑣); 

 Também pode surgir por exposição cumulativa de 

muitos anos; 

Efeitos da radiação a longo prazo 
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 Podem surgir em indivíduos que se recuperaram 

em exposição de altas doses (> 1,0 𝑆𝑣); 

 Também pode surgir por exposição cumulativa de 

muitos anos; 

 Efeitos genéticos: mutações nas células 

reprodutoras que podem afetar gerações futuras; 

Efeitos da radiação a longo prazo 
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 Podem surgir em indivíduos que se recuperaram 

em exposição de altas doses (> 1,0 𝑆𝑣); 

 Também pode surgir por exposição cumulativa de 

muitos anos; 

 Efeitos genéticos: mutações nas células 

reprodutoras que podem afetar gerações futuras; 

 Efeitos somáticos: Afetam diretamente o indivíduo. 

O mais preocupantes é o aumento da incidência 

do câncer. 

Efeitos da radiação a longo prazo 
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 Biologia: estudo de processos como duplicação 

de cromossomos e determinação de volumes 

de cavidades e fluidos; 

 Medicina:  

 Radioterapia;  

 Radiologia diagnóstica; 

 Tomografia computadorizada; 

 Medicina nuclear. 

Aplicações da radiação 
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Para depois desta aula 

 Completar estudo com a leitura do capítulo 

1, 3 e 4 do livro texto (Okuno); 

 Acessar Lista 10 no site: 

 

profhenriquefaria.com 
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https://www.profhenriquefaria.com/
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