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Apresentação 
 

Investigando as aplicações do Eletromagnetismo, da Física Moderna e Contemporânea na 

Medicina, foi possível desenvolver uma proposta alternativa que deu origem a este material de apoio 

para ensino de conceitos de Física. Para tanto foi necessário compreender quais seriam, 

especificamente, os conteúdos de Ensino Médio que pudessem ser utilizados na Física aplicada à 

Medicina e que abordagem(ns) didática(s) poderia(iam) ser potencialmente facilitadora(s) da 

aprendizagem significativa nessa área. 

O resultado de tal pesquisa originou um curso de 30 horas, com um projeto de extensão 

intitulado “Aplicações de Eletromagnetismo, Óptica, Física Moderna e Contemporânea na Medicina” 

que foi aplicado, até o momento, uma única vez, como estudo piloto para um grupo de 12 alunos e 

mais dois professores, todos vinculados a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Do 

grupo de alunos, 8 são da Licenciatura em Física, sendo que destes, 7 são bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), um da Geologia, um da Engenharia de 

Produção, um que faz Mestrado em Ensino de Física e um aluno da Filosofia. Sendo que os que não 

cursam licenciatura em Física e uma aluna de Licenciatura são bolsistas do Serviço de Proteção 

Radiológica (SRD), ou seja, utilizam muitos conceitos físicos no seu trabalho. O aluno de Mestrado 

em Ensino de Física, Glauco Ferreira Pantoja, assim como os professores, Maria Terezinha Xavier e 

José Tullio Moro participaram do curso, principalmente, para dar importantes contribuições. Dessa 

forma, todos os participantes já possuíam algumas noções sobre alguns conceitos que foram 

trabalhados no curso. 

Os materiais que compõem essa proposta podem ser adotados e adaptados a outras 

situações, inclusive como complemento de cursos mais tradicionais. 

Aprender exige forte envolvimento por parte dos alunos. Por isso, na implementação original 

da proposta, a discussão dos alunos em pequenos grupos foi um elemento chave. Assim os textos 

foram elaborados de modo a não serem lidos de modo passivo, intercalando-se perguntas para 

proporcionar a complementação do raciocínio exposto, estimulando a discussão entre os alunos e 

com o professor. 

Preferimos deixar os textos em sua forma original, para estimular o professor a não utilizá-lo 

de modo passivo com os estudantes encontrando respostas prontas. 

Este material possui várias sugestões de metodologias/ recursos para ajudar os professores 

de Física do Ensino Médio a fazer com que o ensino da Física se torne mais próximo à realidade dos 

alunos e mais interessante seu estudo, sendo assim potencialmente facilitadores da aprendizagem 

significativa. 

A pesquisa que originou o presente material tem como um dos objetivos contribuir na 

implementação de alguns fundamentos da teoria de aprendizagem significativa de Ausubel (2002), da 

teoria de aprendizagem significativa crítica de Moreira (2005), da teoria dos campos conceituais de 

Vergnaud (MOREIRA, 2004) e da epistemologia de Toulmin (1977), na sala de aula de Ensino Médio, 

revisando conceitos importantes de Óptica, Eletromagnetismo, Física Moderna e Contemporânea que 

são fundamentais para a compreensão da Física aplicada à Medicina. 
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Contudo, o principal objetivo do trabalho, que culminou neste material, foi construir materiais 

alternativos que desenvolvam nos aprendizes uma aprendizagem significativa e não mecânica. Para 

tanto, foi avaliado o material, de modo a buscar melhorá-lo, através de questionários e entrevista 

semiestruturada a que os participantes responderam. Foram aplicados pré e pós-testes nos 

participantes dos cursos de modo a perceber se houve indícios de aprendizagem significativa, além 

de aplicar questionários abertos, coletar diagramas, mapas, questões respondidas por eles e 

respostas a situações problemas e fazer observações. Essa avaliação foi quantitativa e qualitativa e 

buscou fazer a triangulação dos dados. Esses resultados parciais ajudaram-nos a melhor estruturar o 

presente material. 

A relevância científica e acadêmica deste trabalho está no fato de proporcionar uma 

discussão acerca de novas possibilidades para ensinar Física utilizando materiais instrucionais para 

tornar as aulas mais significativas, criando um espaço interativo e criativo que favoreça a 

aprendizagem, buscando utilizar a Física aplicada à Medicina para dar sentido aos conceitos de 

Física.  

O curso foi dividido em cinco partes, cada uma iniciando com um organizador prévio, 

seguido de uma situação-problema; depois seguido por uma breve aula expositiva. Essas aulas 

expositivas foram intercaladas com várias atividades tais como: atividades experimentais de fácil 

confecção e de baixo custo, simulação e modelagem computacional, jogos, ilusão de óptica, charges, 

exercícios, mapas conceituais, diagramas, debates, filmes e construção de painéis. 

Entretanto, devido à extensão do material, optamos por dividi-lo em duas partes. A primeira, 

que deu origem a este texto de apoio, contem as seguintes aplicações: ultrassonografia, 

funcionamento do olho humano, funcionamento da radiografia convencional e da mamografia. 

Abordando os seguintes conteúdos: tipos de ondas, estrutura atômica, radiação e espectro 

eletromagnético, radiação ionizante e não ionizante, radioatividade, três tipos principais de radiação 

ionizante (alfa, beta, gama), interação da radiação com a matéria (efeito Compton, efeito fotoelétrico, 

aniquilação e produção de pares) relação entre matéria e energia, características das ondas, cristais 

piezo elétricos, efeito Doppler, Ultrassonografia, produção de Raios-X (característico e 

Bremsstrahlung), isótopos e radioisótopos. Que compõem as duas primeiras partes do curso. 

No segundo texto de apoio, correspondente a segunda parte do material, serão abordadas 

as seguintes aplicações: fluoroscopia, fluoroscopia digital, imagem radiográfica, tele terapia, 

braquiterapia, tomografia computadorizada (TM), tomografia computadorizada helicoidal, ressonância 

magnética (RM), detectores de radiação, Medicina Nuclear, PET, SPECT. Contendo os seguintes 

assuntos: unidades de medida das radiações, meia vida, corrente elétrica, resistência elétrica, carga, 

voltagem, potência, gerador, retificador, meios de contraste, fluoroscopia, fluoroscopia digital, 

transformador, ânodo, cátodo, filtro, blindagem e ressonância, campo magnético, meia vida, 

radioatividade. Que compõem as três últimas partes do curso piloto já aplicado. 

Na Figura 1 apresentamos um mapa conceitual com a estrutura do presente material. 
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 1. Aulas 1 e 2 
 

1.1 Esquema de trabalho 
Concepções alternativas- segundo Aiziczon e Cudmani (2007) as pessoas: 

• não discriminam onda sonora de percepção acústica; 

• confundem o som com uma onda ou fenômeno físico e o som como audição; 

• relacionam equivocadamente a intensidade e a dor e a intensidade e a frequência para o 

ouvido humano; 

• confundem onda e vibração e ruído e som. 

 

Organizador Prévio: 
Objetivo do organizador: propiciar uma interação entre conceitos novos com os já 

existentes na estrutura cognitiva dos alunos, buscando uma aprendizagem significativa, mais 

especificamente, utilizar o conceito de energia térmica para ancorar os conhecimentos referentes a 

energia dos Raios-X. 

 

Descrição do organizador prévio: estoura-se, em conjunto com os alunos, pipocas. 

Depois tenta-se estourar pipoca através de ondas de celular. Para fazer isto colocam-se três 

celulares ao redor dos grãos de pipoca e liga-se simultaneamente para eles. Procura-se, através 

desta atividade, estimular os alunos para que eles percebam a relação entre a energia fornecida pelo 

fogo e a energia fornecida pela radiação do celular à pipoca, buscando perceber as diferenças e 

semelhanças entre ambas. Pode-se discutir também quando as radiações fazem bem ou mal a 

saúde, que fatores influenciam para isso, os diferentes tipos de radiação, o que as caracterizam, 

como são produzidas. Portanto, os alunos do curso, em conjunto com a pesquisadora, devem 

debater, brevemente, sobre o tema, para ser introduzido os conceitos que envolvem radiações, que 

serão utilizados ao longo de todo o curso. 

 

Uma informação: segundo Gaspar (2000), as ondas de celular têm 3 ou 4 frequências que 

podem ser 8,5.108 , 9.108, 1,8.109 e 1,9 .109 Hz, enquanto que o infravermelho está na faixa de 1012 a 

1014 Hz, como a frequência e a energia são diretamente proporcionais, pode-se evidenciar que a 

energia do infravermelho é maior. Para que a pipoca estoure é necessário fornecer uma energia 

suficiente, a energia do celular é insuficiente para estourar a pipoca, justificando o porquê de ser 

possível estourar pipocas através da transferência de energia térmica de uma chama e de não ser 

possível fazer isso com as ondas do celular. Pode-se ver a relação entre energia e frequência na 

Figura 40.  

 
Situação-problema: se você fosse técnico em radiologia e soubesse que: 
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• o chumbo possui um número atômico (Z) elevado (82), em relação a maioria dos 

elementos da tabela periódica; 

•  o efeito fotoelétrico é o maior responsável pela absorção da radiação e é proporcional a 

Z³.  

Com base nas afirmações acima, explique para um paciente, por que é utilizado placa de 

chumbo para as pessoas se protegerem dos Raios-X? 

 
Assunto: tipos de ondas; estrutura atômica; radiação e espectro eletromagnético; radiação 

ionizante e não ionizante; radioatividade; três tipos principais de radiação ionizante: alfa, beta 

(pósitron), gama; interação da radiação com a matéria: efeito Compton, efeito fotoelétrico, aniquilação 

e produção de pares; relação entre matéria e energia; características das ondas; cristais 

piezoelétricos; efeito Doppler; Ultrassonografia; produção de Raios-X (característico e 

Bremsstrahlung); isótopos e radioisótopos. 

 

Conceitos envolvidos:  
Ultrassonografia: ondas longitudinais, ondas de ultrassom, ondas eletromagnéticas, ondas 

mecânicas, energia, frequência, comprimento de onda, campo magnético, campo elétrico, elétron, 

polarização, próton (número atômico), absorção, corrente elétrica, camadas eletrônicas, molécula, 

polarização, campo magnético variado, eletrosfera, densidade, impedância acústica, velocidade, 

pressão, força, área, reflexão, refração e fóton. 
 
Produção de radiação: ondas eletromagnéticas, energia, frequência, comprimento, elétron, 

próton (número atômico), nêutron, ionização, atração, repulsão, força nuclear forte, fraca e elétrica, 

pósitron, matéria e antimatéria, radiação, absorção, fóton, radioatividade, camadas eletrônicas, 

momentum, massa, velocidade, núcleo, eletrosfera, partícula, corrente elétrica, voltagem e 

aniquilação de pares. 

 
Interação da radiação com a matéria: ondas eletromagnéticas, energia, frequência, 

comprimento, elétron, próton (número atômico), ionização, pósitron, matéria e antimatéria, radiação, 

absorção, espalhamento, emissão de radiação, corrente elétrica, voltagem, fóton, camadas 

eletrônicas, momentum, massa, velocidade, eletrosfera, densidade, trabalho, energia cinética, 

aniquilação e produção de pares, efeito fotoelétrico e Compton. 

Aplicação: Ultrassonografia. 

 

Atividades: inicialmente, solicita-se aos alunos que respondam a uma situação-problema 

que deve ser entregue à pesquisadora. Em seguida, realiza-se uma aula expositiva, com projetor 

multimídia, na qual os alunos preenchem um quadro com informações. Essa aula expositiva será 

intercalada com simulações computacionais, colagem e coleta de dados. Posteriormente, serão 

realizadas atividades experimentais distribuídas em quatro grupos, cada um dos quais realizará as 
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quatro atividades, analisando-as. Estas atividades experimentais estão detalhadas na subseção 1.4 

Atividade 2: Atividades Experimentais. Em seguida, debate-se algumas questões com todos os 

alunos e, por último, haverá uma situação-problema a ser respondida individualmente e que será 

entregue por eles. 

Fornece-se aos alunos os textos de apoio que se encontram na seção M.1.3. 

 
Objetivos específicos: auxiliar os alunos a compreenderem significativamente: 1º) a 

produção de radiação Nuclear (alfa, beta e gama) e dos Raios-X (Característico, Bremsstrahlung); 2º) 

o funcionamento da Ultrassonografia; 3º) interação da radiação com a matéria, a partir dos assuntos 

propostos para a aula, através de materiais alternativos. 

 
Metodologias: aula expositiva-dialogada, atividades experimentais, colagem painel sobre 

radiação eletromagnética e aplicações, simulações computacionais, coleta de dados e exercícios. 
 
Testes para buscar indícios de aprendizagem significativa: situação-problema para ser 

respondida antes e após a aula. 

 
A Física está dividida em dois campos: a Física clássica, da qual alguns precursores foram 

Newton, Galileu, e a Física Moderna cujos fundadores foram, dentre outros, Einstein, Planck e de 

Broglie. 

Embora a maioria dos equipamentos utilizados na área da saúde sejam baseados nos 

conhecimentos oriundos da Física Moderna, é indispensável, o estudo de tais equipamentos, partindo 

da Física Clássica, o que propõem-se para a primeira parte do presente material. 

 

1.2 Atividade 1. Apresentação em projetor multimídia e complementação dos 
desenhos abaixo 

Síntese: nessa atividade sugere-se apresentar no projetor multimídia os seguintes 

assuntos: tipos de ondas; características das ondas mecânicas; eco; efeito Doppler; ondas 

ultrassônicas; cristais piezoelétricos; Ultrassonografia; o que é radiação; estrutura atômica; radiação; 

espectro eletromagnético; tipos de radiação do espectro; radiação ionizante e não ionizante; três tipos 

principais de radiação ionizante: alfa, beta (pósitron), gama; interação da radiação com a matéria. 

Enquanto isso os alunos completarão, com suas próprias palavras, as lacunas próximas as figuras 

abaixo, de modo a terem um resumo do assunto com eles e, dessa forma, pensarem mais sobre o 

que está sendo apresentado. Tal atividade possui como objetivo principal tornar o aluno mais ativo, 

pois para ele conseguir resumir o que está sendo apresentado precisará compreender e para isso 

precisará participar mais das aulas. Essa atividade será intercalada com simulações computacionais, 

captação de dados e confecção de painel. 

As explicações das figuras encontram-se na secção 1.3 Texto de apoio 
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TIPOS DE ONDAS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

      

_______________________________                      _______________________________________ 
_______________________________                      _______________________________________ 
________________________________                    _______________________________________ 
________________________________                     _______________________________________ 
________________________________                    _______________________________________ 

 
 

Figura 2: propagação de onda longitudinal. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 

Figura 3: propagação de onda
transversal. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 

Figura 4: propagação de onda
eletromagnética. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 

Figura 5: características das ondas.  
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 
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Figura 6: eco. 
Fonte: www.desastresaereos.net 
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Figura 7: efeito Doppler. 
Fonte: www.desastresaereos.net 
 

 
Figura 8: efeito piezoelétrico. 
Fonte: Koch, Ribeiro e Tonomura (1997). 
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Figura 9: esquema do equipamento de  
Ultrassonografia. 
Fonte: Koch, Ribeiro e Tonomura (1997). 

 
Figura 10: equipamento de Ultrassonografia. 
Fonte: www.msd-brazil.com. 
 

Figura 11: equipamento móvel completo de 
Ultrassonografia. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
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Figura 12: espectro eletromagnético, com suas respectivas nomenclaturas, comprimentos, 
frequências, energias e relação do comprimento de onda com objetos conhecidos. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
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INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 

  
 

Figura 13: efeito fotoelétrico. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 

 
Figura 14: modelo atômico de Bohr. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 

 
 
Figura 15: o olho e suas partes. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
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Figura 16: isótopos. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 

 
Figura 17: efeito Compton. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 

 
Figura 18: produção de pares. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 
Tipos de radiação e sua formação 
 

Figura 19: radiação alfa. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
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Figura 21: radiação gama. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 

Figura 20: radiação beta. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br 

Figura 22: diferentes radiações e seus bloqueios. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
1.3 Texto de apoio 
1.3.1 Ultrassonografia 

As ondas ultrassônicas são ondas mecânicas longitudinais, cuja as frequências estão 

acima da faixa de audibilidade dos seres humanos. As ondas mecânicas são produzidas por qualquer 

fonte vibratória, por exemplo, quando uma pessoa fala, ela move a boca, fazendo uma determinada 

força em uma área o que é chamado de pressão. Conforme Maclsaac (2002), as ondas mecânicas, 

dentre elas as ultrassônicas, se manifestam por produzirem alterações momentâneas no meio em 

que estão se propagando através de variação de pressão. Sendo uma onda mecânica necessita de 

um meio material para se propagar. 

Segundo Garcia (2002), se a frequência da vibração da onda sonora for: 

Menor do que 20 Hz, as ondas são denominadas infrassônicas; 

Maior do que 20000 Hz, as ondas são denominadas ultrassônicas; 

Entre 20 Hz e 20000Hz, são ondas que produzem sons audíveis para os seres humanos. 

Figura 24: produção de Raios-X: freamento. 
Fonte: http://wiki.stoa.usp.br 

Figura 23: produção de Raios- X: característico. 
Fonte: http://wiki.stoa.usp.br 
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De acordo com Carneiro (2000), a Ultrassonografia é um método de diagnóstico por 

imagem que utiliza ondas de ultrassom que, como visto nos parágrafos anteriores, são ondas sonoro 

com frequências acima das audíveis pelos seres humanos, mas audíveis por muitos animais, tais 

como cachorros, morcegos e golfinhos. 

Foi em 1880 que Jacques e Pierre Curie descreveram as propriedades que determinados 

cristais naturais (quartzo e turmalina) possuem de, sob uma determinada pressão, emitirem corrente 

elétrica. Essa propriedade foi denominada de efeito piezoelétrico.  

Esses cristais também têm a característica, de se estimulados por uma corrente elétrica, 

produzirem pulsos de ultrassom. Este é o que foi chamado de efeito piezoelétrico inverso, isto é, 

eletricidade gerando pressão. 

 

1.3.1.1 Propriedades do ultrassom 
Algumas propriedades físicas e formas de interação das ondas ultrassônicas com a 

matéria são similares, por exemplo, às das ondas luminosas, como é o caso da reflexão, refração, 

interferência, difração, espalhamento e absorção de energia. 

Com exceção da interferência, que pode aumentar ou diminuir a intensidade do feixe de 

ondas, as outras interações reduzem a intensidade do feixe, ou seja, a onda é atenuada. 

Segundo Durán (2003), quando o ultrassom é utilizado para diagnóstico em Medicina, 

geralmente é observada a reflexão dessas ondas na superfície que separa dois meios de impedância 

acústica Z1  e Z 2  diferentes. 

Conforme Garcia (2002), a impedância acústica depende da densidade do material (ρ) e da 

velocidade da onda ultrassônica (v), sendo calculada pela equação (1): 

(1) 

 

Z= ρ v 

 

Quando a impedância dos dois meios são similares, quase toda a intensidade incidente é 

transmitida. 

Outro fato que ocorre quando uma onda ultrassônica atravessa um meio homogêneo, 

como um tecido, é o decréscimo de sua intensidade com a distância. Na prática esse decréscimo, 

que é chamado de atenuação, é causado principalmente pelo espalhamento da onda sonora e por 

sua absorção. 

Na absorção, a energia sonora é convertida em calor, essa é a propriedade usada em 

fisioterapia. 

Segundo Garcia (2002) a potência ultrassônica usada para o tratamento varia entre 0,5 

W/cm² e 5 W/cm². Acima de 2 W/cm² os efeitos lesivos são acentuados e, por isso, a técnica de 

aplicação exige que a posição do transdutor seja constantemente mudada. 
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A penetração dos ultrassons nos tecidos do corpo humano varia com o inverso da 

frequência das ondas ultrassônicas, ou seja, a atenuação do ultrassom aumenta com a frequência, 

razão pela qual existe um limite máximo na frequência a ser empregada clinicamente. 

A Figura 25 mostra as ondas refletidas e transmitidas quando uma onda incide em uma 

superfície que separa dois meios fazendo um ângulo de 90º com o meio.  

 

 
Figura 25: onda ultrassônica interagindo com a matéria. 
Fonte: Durán, 2003. 
 

A medida em que o som se propaga nos tecidos, parte dele é refletido de volta ao aparelho e 

parte é absorvida, com consequente atenuação do feixe sonoro.  

Segundo Chazan (2007), quanto maior for a frequência do ultrassom, menor será sua 

penetração e melhor será a resolução da imagem. 

A onda refletida na interface entre um tecido e outro do corpo humano retorna através do 

meio incidente com a mesma velocidade com que se aproximou da interface. Essa onda refletida, no 

caso do som, chama-se eco. A onda transmitida continua a se propagar após a interface, mas com 

velocidade característica do segundo meio. O ângulo de incidência e de reflexão são iguais, e vale a 

lei de Snell, como no caso da Óptica geométrica. 

  

1.3.1.2. Aparelho de ultrassom 
Segundo Okuno (1982), o transdutor ou sonda é o componente do equipamento que entra 

em contato com o paciente. Seu principal elemento é formado por cristais que apresentam os efeitos 

piezoelétrico e piezoelétrico inverso. Conforme pode-se ver na Figura 26.  

 
Figura 26: transdutor. 
 
Fonte: Okuno (1982). 
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Cada transdutor possui uma frequência de ressonância natural, tal que quanto menor for a 

espessura do material, maior será a sua frequência de vibração, pois há menos massa, facilitando o 

movimento dos mesmos. 

A Figura 8, mostra um material piezoelétrico, ao qual se aplica uma diferença de potencial. 

Esta surge devido a uma corrente elétrica alternada que, devido à indução eletromagnética, gera um 

campo magnético também alternado. Como no material piezoelétrico os átomos são polarizados, ou 

seja, os prótons estão em um extremo e os elétrons estão em outro, se há um campo variado, esse 

campo atrairá os elétrons em um determinado tempo e depois os repeliram. Devido a essa atração e 

repulsão, o material piezoelétrico muda de dimensão e essa variação emite ondas ultrassônicas, de 

forma análoga ao que ocorre quando é variado o movimento das dimensões da boca de uma pessoa 

que fala e é emitido ondas sonoras.  

Parte destas ondas ultrassônicas é refletida e, assim como o som, produzem variação na 

pressão momentânea por onde passam. Quando se encontram com o material piezoelétrico, devido a 

essa pressão, alteram as dimensões do material. Como o material é polarizado, essa variação na 

dimensão gera um campo magnético variado que, devido à indução eletromagnética, gera uma 

corrente elétrica variada.  

A intensidade da corrente elétrica é proporcional à intensidade da onda ultrassônica refletida, 

pois se há uma onda ultrassônica mais intensa haverá mais variação nas dimensões do material 

piezoelétrico e, por sua vez, haverá mais variação na corrente elétrica. 

A corrente elétrica é acelerada pelo tubo de televisão devido a alta voltagem deste. A 

corrente elétrica incide na tela, gerando as imagens, as quais são geradas porque a tela é composta 

de fósforo. Os elétrons, ao incidir sobre o fósforo, fornecem energia ao elétron que muda de camada 

(para uma mais externa). Quando retorna para uma mais interna, libera a energia excedente na forma 

de luz1 e, dessa forma, pode-se ver a imagem no monitor.  

A potência de uma onda ultrassônica poderá ser: 

• entre 0,5 W/ cm² e 5W/ cm², para aplicações clínicas. Acima de 2 W/cm² os efeitos lesivos 

são acentuados e, por isso, a técnica de aplicação exige que a posição do transdutor seja 

constantemente mudada. 

• menores que 0,5 W/cm² para exames. 

As diferentes estruturas do corpo humano refletem as ondas sonoras (ecos) que são 

captadas pelos mesmos cristais do transdutor e transformadas novamente em sinais elétricos. 

Segundo Garcia (2002), após cada transmissão, os ecos que retornam são processados 

pelo equipamento, para transformar os sinais elétricos em imagem, a qual será projetada em um 

monitor de televisão. Conforme pode-se observar na Figura 9. 

 

1.3.1.3 Imagens do ultrassom 
Cada amplitude de eco corresponde a uma determinada faixa que varia entre o preto e o 

branco e que é denominada de escala de cinza, conforme pode-se observar na Tabela 1. 
                                                      
1 sempre que surgir a palavra luz, esta se refere ao espectro das ondas eletromagnéticas visível para o ser humano. 
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Segundo Koch, Ribeiro e Tonomura (1997) uma reflexão forte corresponde a uma imagem 

tendendo ao branco, enquanto a ausência de reflexão é visualizada como uma área preta. 

 

Tabela 1: variação da ecogenicidade nos tecidos biológicos. 
Fonte: Koch, Ribeiro e Tonomura (1997). 
Termo Cor  Produção de eco 
Ecogênico, Hiperecogênico ou 
hiperecóico. 

Branca Ecos Intensos 

Hipoecogênico Níveis de Cinza Ecos de Moderada e Baixa 
Intensidade 

Anecóico Preta Não há eco 
 

A maior parte dos tecidos biológicos transmite bem as ondas sonoras. O ar, o osso e as 

estruturas calcificadas possuem densidade muito diferente dos tecidos moles (tecidos que possuem 

baixa densidade), não transmitindo bem o som, ou seja, a maioria das ondas de ultrassom são 

refletidas. 

O líquido deixa passar a maioria das ondas de ultrassom, não produzindo reflexões ou 

ecos (imagem preta) no seu interior. Por tanto, pode-se utilizar um gel para fazer o exame, pois ele 

causa pouca reflexão se comparado aos demais materiais constituintes do corpo humano e é 

utilizado para aumentar a aderência entre o transdutor e o corpo. O gel é útil para eliminar o ar entre 

ambos, aumentando a transmissão dos sinais ultrassônicos ao interior do corpo e do eco de volta ao 

detector. Sendo assim pode-se classificar as estruturas examinadas de acordo com o grau de 

reflexão que produzem. 

Segundo Okuno (1982), a informação diagnóstica sobre a profundidade das estruturas no 

corpo pode ser obtida enviando um pulso de ultrassom através do corpo e medindo o intervalo de 

tempo (Δt), entre o instante de emissão do pulso e da recepção do eco. 

Como o pulso percorre duas vezes o mesmo caminho, pois sai do transdutor e volta até 

ele, divide-se a distância encontrada por 2. Pode-se calcular a distância da interface que produziu o 

eco pela equação 2: 

(2) 

d= 
2

tvΔ
 

onde v é a velocidade de propagação do pulso no meio e d é a distância percorrida pela 

onda de ultrassom até ser refletida. 

Okuno (1982) divide as formas de como o pulso resultante da reflexão do som pode ser 

mostrado em um tubo de Raios catódicos2 em três tipos: varredura A, B e M. 

Na Figura 27 (a) pode-se ver a varredura A de diagnose ultrassônica. Neste há o registro 

das amplitudes do eco. O eixo horizontal representa o tempo t e o eixo vertical a intensidade do sinal. 

O primeiro eco recebido é originado da parede abdominal, o segundo e o terceiro, respectivamente, 

da parede anterior e posterior do órgão e o quarto provém da vértebra. 

                                                      
2 Os tubos de Raios Catódicos são tubos onde os elétrons saem de uma parte negativa chamada anodo e colidem no cátodo.  
Os elétrons são acelerados devido a uma diferença de potencial existente entre o cátodo e o anodo. 
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O eco proveniente da vértebra é bastante intenso porque o osso reflete uma fração grande 

de energia das ondas ultrassônicas, principalmente em comparação aos outros tecidos de pequena 

densidade. 

 
Figura 27: formação de imagens ultrassônicas pelas varreduras A (a) e B (b). 
Fonte: Okuno (1982). 
 

A varredura B na Figura 27 (b) possui o mesmo princípio de funcionamento que a varredura 

A, entretanto, nesse caso, cada eco é representado por um ponto brilhante na tela. A intensidade do 

brilho nos pontos, no modo B, corresponde à altura dos ecos no modo A. 

A varredura B é usada para formação de uma imagem bidimensional. A posição e o brilho 

do eco são armazenados na memória do sistema até completar o movimento do transdutor acima do 

objeto, então a imagem é mostrada nas coordenadas x e y da tela do osciloscópio3. Por esse método 

pode-se obter informações sobre estruturas internas do corpo. 

A varredura M serve para detectar estruturas que se movem. O transdutor é estacionário e 

os ecos aparecem como pontos brilhantes na tela em função do tempo. 

Essa varredura é a mais usual, pois permite visualizar a forma do objeto estudado. Nessa 

técnica, o monitor precisa armazenar a informação da posição dos pontos, afim de que, para cada 

posição nova do feixe incidente, novos pontos apareçam no visor e, assim, se forme a imagem do 

órgão estudado. 

A Figura 28 mostra esquematicamente como se forma a imagem de um órgão na varredura 

M. Nela está representado um órgão que possui quatro interfaces acústicas. O feixe de ultrassom 

atravessa o órgão seguindo várias direções (A, B, C e D). Isso é obtido ao mover o transdutor. Na 

posição A, o transdutor está colocado de tal forma que o feixe de ultrassom esta praticamente 

horizontal ao órgão analisado.  

Cada estrutura refletora corresponde a um eco e cada um destes corresponde a um ponto 

brilhante na tela do monitor. Em seguida, a posição do transdutor é modificada e, varrendo-se o 

ângulo formado entre as posições A e B, novos pontos aparecem na tela. Movendo-se o transdutor 

para outras posições, pode-se construir a imagem do órgão na tela (C e D). 

                                                      
3 O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico, que cria um gráfico bidimensional da tensão em função do tempo. 
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Figura 28: esquema da varredura M. 
Fonte: Garcia (2002). 
 

Outra forma de analisar as estruturas em movimento é através do efeito Doppler. 

A frequência de uma onda ultrassônica refletida na interface de uma estrutura estacionária é 

igual a frequência da onda incidente. Se a estrutura for móvel, haverá uma variação na frequência da 

onda refletida em relação à onda incidente devido ao efeito Doppler. 

Observem a Figura 7. Segundo Walker (2002), a medida que uma fonte sonora ligada 

aproxima-se do ouvinte, a frequência aumenta e, consequentemente, o comprimento de onda ouvida 

por ele diminui. Mas à medida que a fonte sonora se afasta do observador, o comprimento de onda 

aumenta e, consequentemente, a frequência ouvida pelo observador diminui. 

O comprimento da onda que chega ao ouvinte estacionário, quando a fonte se aproxima do 

observador é dada pela equação 3: 

(3) 

λ 1 ’= λ-v 1−fF  = 
f

v
f
v F−  

onde v é a velocidade de propagação da onda emitida pela fonte; Fv  é a velocidade da 

fonte sonora; e f é a frequência da onda emitida pela fonte. Portanto, a frequência 1'f  

correspondente ao som ouvido será: 

(4) 

1'f = f ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− Fvv
v

 

Se a fonte se afastar do observador, o comprimento da onda que chegará até ele será 

maior e, consequentemente, a frequência diminuirá, sendo calculada pela equação 5. 
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(5) 

1''f = f ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ Fvv
v

 

Se há uma fonte de onda estacionária e o corpo estiver parado em relação a ela, a onda 

chegará até ele com velocidade v e receberá vΔt/λ (quantidade de ondas) durante o intervalo de 

tempo Δt. Entretanto, se ele estiver se movendo em direção à fonte com velocidade v0, ele receberá 

v0Δ/λ ondas adicionais durante o mesmo intervalo de tempo Δt. Portanto, a frequência do som que ele 

ouve é o número de ondas recebidas por unidade de tempo, ou seja: 

 (6) 

λ
λλ 00

2
//

'
vv

t
tvtv

f
+

=
Δ

Δ+Δ
=

 
 

Substituindo λ  por v/f a equação (6) fica: 

2'f = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

v
vv

f 0

 
 

Que pode-se escrever como: 

(7) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

v
v

ff 0
2 1'  

Sendo assim, o som ouvido pelo observador terá uma frequência maior do que a emitida 

pela fonte, isso ocorre para todas as ondas. 

Se o observador se afastar da fonte estacionária, ouvirá o som com uma frequência menor 

do que a emitida pela fonte, tal frequência é calculada pela equação (8). 

(8) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

v
v

ff 0
2 1''  

 
O uso do efeito Doppler para examinar as partes do corpo que se movem é chamada de 

técnica Doppler de diagnóstico de ultrassom. Pode-se, por exemplo, utilizar essa técnica para saber a 

velocidade do fluxo sanguíneo, conforme Figura 29. 
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Figura 29: esquema de como medir a velocidade do sangue a partir da técnica Doppler. 
Fonte: Okuno, 1982. 
 

Segundo Okuno (1982), para se medir a velocidade V
r

 do sangue, uma onda ultrassônica 

é emitida por um transdutor estacionário que chega a células vermelhas do sangue que se afastam 

da fonte. 

A frequência 2''f  que chega às células é ligeiramente menor do que a transmitida pelo 

transdutor, devido a processos de absorção e ao movimento das hemácias, que estão se afastando 

da fonte. 

A onda que atinge a hemácia é refletida e detectada pelo transdutor receptor. Dessa vez, é 

a fonte que se afasta do receptor estacionário. Novamente, a frequência 1''f  do som que volta ao 

transdutor será menor que o 2''f  do emitido. 

A diferença fΔ entre as frequências do ultrassom emitido e recebido pode ser deduzida 

pelas fórmulas (5) e (8), considerando, conforme pode-se ver na Figura 29, que há um ângulo θ  

entre a direção de movimento do sangue e a do ultrassom, e que a velocidade v do ultrassom é muito 

maior que a velocidade V do sangue, o que resulta na equação (9). 

 (9) 

v
fVf θcos2

=Δ  

                                                                                                             
 

Onde f é a frequência inicial do ultrassom, θcosV  é a componente da velocidade do 

sangue na direção do ultrassom. 

Dessa forma, medindo fΔ  e θ  e conhecendo f e v, pode-se determinar a velocidade do 

sangue V, o que permite detectar, por exemplo, o bloqueio de vasos sanguíneos. 

Mas qual é a velocidade normal do sangue nas nossas veias? 

A velocidade do sangue nos vasos varia dependendo do diâmetro do vaso sanguíneo: 

quanto maior o diâmetro de um vaso, menor será a velocidade do sangue para um mesmo fluxo 

(teoria de Bernoulli).  
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Segundo Garcia (2002), nos exames pré-natais, a técnica Doppler é usada para detectar 

movimentos do coração, localizar a placenta, monitorar a vida fetal, quando se deve evitar exames 

que utilizem Raios-X. 

De acordo com Okuno (1982), o ultrassom pode ser utilizado na fisioterapia, tendo em vista 

que o ultrassom, ao ser absorvido, é transformado em calor, quanto maior a frequência maior será 

esse efeito. Nos ossos e nas articulações, essa temperatura pode chegar a 44º. 

Este aumento de temperatura é perigoso, podendo causar danos em tecidos e órgãos. Por 

isso, como no tratamento radioterápico, o feixe não deve ter direção única, e é por isso que a posição 

do transdutor é constantemente variada. Também é necessário o movimento continuo para observar 

a imagem no interior do corpo.  

  

1.3.1.4 Vantagens e desvantagens dos exames que funcionam a partir do ultrassom 
Segundo Okuno (1982), Garcia (2002), Durán (2003), Koch, Ribeiro e Tonomura (1997), 

Chazan (2007) e Maclsaac (2002) a Ultrassonografia apresenta as seguintes vantagens e 

desvantagens: 

• obter mais informações sobre as partes com baixa densidade (se comparado a densidade 

dos ossos), do que em outros exames; 

• não usa radiação ionizante; 

• fornece imagens em tempo real, ao contrário da Tomografia Computadorizada (TC) que 

também analisa as partes com baixa densidade (se comparado a densidade dos ossos); 

• maior flexibilidade na escolha de planos de corte; 

• maior sensibilidade na detecção de pequenas quantidades de líquido intracavitário; 

• baixo custo se comparado aos outros exames; 

• não permite analisar a função de órgãos; 

• o ultrassom pode deslocar, distorcer, e/ou reorientar partículas intercelulares, ou mesmo 

células em relação as suas configurações normais; 

• surgimento de cavidades ou bolhas no meio líquido contendo quantidades variáveis de 

gás ou vapor. O colapso dessas bolhas libera energia que pode romper as ligações moleculares, 

provocando a produção de radicais livres H e OH altamente reativos e, como consequência, causar 

mudanças químicas. No entanto, até o momento não foi comprovado o surgimento de doenças 

devido a exposição a ondas de ultrassom. 

 

1.3.2 Radiação Característica 
Segundo Dimenstein (2002), quando retira-se elétrons da eletrosfera do átomo, a vacância 

originada pelo elétron é imediatamente preenchida por algum elétron de orbitais superiores. Ao 

passar de um estado menos ligado para outro mais ligado (por estar mais interno na estrutura 

eletrônica), o excesso de energia do elétron é liberado através de radiação eletromagnética, cuja 

energia é igual à diferença de energia entre o estado inicial e o final. Tal radiação eletromagnética é 

característica de cada material. 
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De acordo com Sorenson (1987), a denominação "característico" explica-se em função de 

os fótons emitidos, por transição, serem mono energéticos e revelarem detalhes da estrutura 

eletrônica do elemento químico. Assim, sua energia e intensidade relativa permitem a identificação do 

elemento de origem, pois cada elemento possui energia de ligação diferente. Sendo assim, quando o 

elétron passa de um nível mais energético para outro menos energético, a radiação liberada informa 

qual é o material que esta emitindo radiação. 

A radiação característica é, portanto, dependente dos níveis de energia da eletrosfera e, 

dessa forma, seu espectro de distribuição de energia é discreto. Quando o elétron decai de um nível 

mais energético para um menos energético libera a diferença, na forma de um fóton, que pode ser ou 

não de Raios-X, dependendo da energia do fóton emitido. Como, em um átomo, há níveis de energia, 

então, só poderá haver determinadas energias emitidas, ou seja, a radiação característica é discreta. 

Segundo Bushong (2007) como a emissão de radiação característica é um fenômeno que 

ocorre com energias de ligação dos diversos níveis da eletrosfera as energias de emissão da 

radiação característica variam de alguns eletrovolts a milhares de eletrovolts.  

 

1.3.3 A radiação característica no equipamento de Raios-X 
Quando os elétrons provenientes do cátodo incidem no ânodo, conforme será visto na 

seção 2.3.8.1 O Equipamento de Raios-X, o(s) elétron(s) incidente(s) pode(m) ejetar elétron(s) do 

orbital. A órbita do elétron ejetado depende da energia do elétron incidente e dos níveis de energia 

dos átomos do ânodo. A lacuna deixada por esse(s) elétron(ns) será preenchida por elétron(ns) mais 

externos que liberará a energia excedente através de fótons que poderão ser Raios-X ou não. 

Segundo Bushong (2007), a produção de Raios-X por freamento, só ocorre em materiais de 

número atômico elevado (como o caso do tungstênio). Nestes materiais a energia necessária para 

ejetar um elétron de uma camada mais interna é elevada, então quando o elétron de uma camada 

superior decai ele emite radiação suficientemente energética para que seja Raios-X. A ligação de um 

elétron na camada K de um átomo de tungstênio situa-se ao redor de 70 keV, portanto um elétron 

incidente deve possuir energia maior que 70 keV para ejetar os elétrons de sua órbita nessa camada. 

Segundo Dimenstein (2002), após o elétron incidente utilizar 70 keV de sua energia para 

ejetar o elétron da camada K, a energia restante será compartilhada entre os dois elétrons. Nessa 

situação, ambos os elétrons deixam o átomo e, portanto, o tungstênio fica ionizado. 

Nesse estado instável, o elétron da camada K será rapidamente substituído por um elétron 

da camada L. Como o elétron da camada L tem energia maior que o elétron da camada K o elétron 

liberará o excesso de sua energia. A energia cedida pelo elétron da camada L é irradiada com um 

único fóton de Raios-X. 

Para o tungstênio, a energia do fóton ejetado da camada L para a K, é de aproximadamente 

59 keV, a qual independe da energia do elétron energético incidente.  

Quando a vacância da camada K é substituída por um elétron da camada L, fica uma 

vacância em L que é substituída por um elétron da camada M, ficando novamente uma vacância em 

M que é substituído por um elétron da camada N e, assim sucessivamente, gerando, dessa forma, 
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uma reação em cadeia. É por isso que na produção de Raios-X característica há vários picos de 

energia emitidos (discreto). 

A escolha do material utilizado para a produção de Raios-X característico deve levar em 

conta que a energia máxima emitida deve ser a mínima possível para diminuir os riscos para o 

paciente e deve ter energia suficiente para atravessar o corpo, ou seja, para ocorrer o mínimo de 

efeito fotoelétrico. Essa energia dependerá da espessura e da densidade da parte do corpo a ser 

analisada. 

Segundo Garcia (2002), a radiação característica é pouco utilizada, exceto em 

mamografias. Na mamografia, há filtros que apenas deixam passar fótons mais energéticos, 

absorvendo os menos energéticos, que seriam absorvidos pelo paciente, o que aumentaria a dose 

absorvida por ele. 

Utiliza-se a radiação característica na mamografia porque a mama possui tecidos com 

densidades similares, dessa forma, os tecidos absorvem a radiação com energias parecidas. Caso 

fosse utilizada a produção de radiação de freamento, a faixa de energia emitida seria maior 

(continua). Assim, as energias que não fossem utilizadas para fazer a imagem prejudicariam o 

paciente, através do aumento de dose (tempo de exposição vezes número de fótons emitidos), e 

através da energia dos fótons (quanto maior energia, maior a probabilidade de ocorrer efeitos 

determinísticos).  

 

1.3.4 Raios-X Freamento (Bremsstrahlung) 
Segundo Dimenstein (2002), quando um elétron passa próximo ao núcleo, a carga positiva 

deste age sobre a carga negativa do elétron. Então o elétron interagem com o núcleo e com isso é 

desviado de sua direção original. Assim, o elétron perde energia cinética quando varia de direção. A 

energia cinética perdida pelo elétron é emitida diretamente na forma de um fóton, conforme pode-se 

observar na Figura 24: produção de Raios-X: freamento. A radiação produzida dessa forma é 

denominada radiação de freamento (Bremsstrahlung). 

 

1.3.5 Radioatividade 
De acordo com Ortega (2006), a radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, pelo 

qual algumas substâncias ou elementos químicos, chamados radioativos, são capazes de emitir 

radiações. 

Desse modo, a emissão de partículas alfa e beta pelos átomos instáveis muda seu número 

atômico, transformando-os em outros elementos. O processo de desintegração nuclear só termina 

com a formação de átomos estáveis. O urânio-238, por exemplo, sofre decaimento até formar o 

elemento chumbo-206. 
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1.3.6 Núcleo Atômico 
Segundo Guerci (2006), no núcleo de um átomo existem forças nucleares que mantêm os 

prótons e nêutrons ligados. Estas forças devem ser suficientemente grandes para contrabalancear as 

repulsões elétricas decorrentes da carga positiva dos prótons. 

O núcleo atômico de um elemento químico com instabilidade nuclear sofre decaimento 

radioativo liberando radiação, que pode ser partícula alfa (α), partícula beta menos (β-) ou beta mais 

(β+) e radiação ondulatória gama (γ). Fazendo este decaimento o núcleo atômico se torna mais 

estável que de início. 

 

1.3.7 “Tipos” de Radiação Nuclear 
Segundo Sorenson (1987), radiação nuclear é um tipo de radiação originada no núcleo de 

determinados átomos de elementos químicos que não estão estáveis.  

As radiações nucleares podem ser de vários tipos. As que serão aqui apresentadas são: 

partículas alfa (α), partículas beta (β) e radiação gama (γ). 

 

1.3.7.1 Partículas alfa (α) 
Núcleos atômicos instáveis, geralmente, de elevada massa atômica, emitem radiação alfa, 

que é constituída por dois prótons e dois nêutrons. Cada partícula alfa tem número de massa igual a 

4, dessa forma, a cada partícula alfa emitida por um núcleo instável, a sua massa diminui de 4 

unidades. 

Estas partículas liberadas possuem elevado número de massa4, por isso possuem baixa 

capacidade de penetração se comparados a radiação gama e de Raios-X, pois são freadas 

mecanicamente quando encontram outros materiais. 

 

1.3.7.2 Partículas beta (β-, β +) 
Outra forma de um núcleo atômico se estabilizar é quando existe mais nêutrons do que de 

prótons. Nesse caso poderá ocorrer a transformação de um nêutron em um próton. Para esta 

transformação ocorrer é necessário que ocorra a liberação de uma subpartícula carregada 

negativamente (elétron), também conhecida como beta menos (β –). Esta partícula não é chamada de 

elétron para impedir que ocorra uma confusão com o elétron 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 subpartícula positiva 

do núcleo atômico. Será emitida uma partícula beta positiva (β +) também, conhecida, como pósitron 

(antimatéria do elétron). 

As partículas beta possuem capacidade de penetração superior ao das partículas alfa. A 

sua capacidade de penetração superior é devido ao fato das partículas betas possuírem massa muito 

                                                      
4 Se comparado a radiação beta (massa do elétron) e as radiações ondulatórias (que não possuem massa). 
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inferior à da partícula alfa. A sua capacidade de ionização também é considerável, no entanto, menor 

que o das partículas alfa, visto que a quantidade de cargas das partículas beta é inferior ao das 

partículas alfa. 

   

1.3.7.3 Radiação gama (γ) 
A radiação gama é emitida por um núcleo atômico, depois que este emite outros tipos de 

radiação, por exemplo, radiação alfa e beta. A liberação de radiação gama é uma forma encontrada 

pelo núcleo para se estabilizar quando ocorre a liberação de alguma partícula nuclear, pois com esta 

emissão de partícula, ainda pode restar energia em excesso no núcleo atômico, que deve ser 

liberada para o núcleo se tornar estável. A forma encontrada pelo núcleo para liberar esta energia é a 

partir de radiação gama, que é uma onda eletromagnética. 

Os raios gama também podem surgir da aniquilação de um par de antipartículas (elétron-

pósitron, próton-antipróton, etc.), da ruptura espontânea ou artificial dos núcleos dos átomos de 

urânio e plutônio e em algumas outras reações nucleares. Esta radiação é altamente penetrante nos 

tecidos biológicos, por não possuir massa e apresentar alta energia se comparada as demais 

radiações nucleares e dessa forma, não pode ser mecanicamente freada. Como ela possui maior 

capacidade de penetração em tecidos biológicos, há maior probabilidade de ocorrer danos a pessoas 

expostas à radiação gama, do que se expostas as radiações alfa e beta. 

 

1.4 Atividade 2: Atividades Experimentais 
Síntese: serão realizadas quatro atividades experimentais. A sala será dividida em quatro 

grupos, todos deverão estudar o funcionamento de todos os experimentos, utilizando inclusive as 

simulações computacionais citadas no final de cada atividade, respondendo as questões que estão 

ao final das atividades experimentais. 

Nestas atividades experimentais os alunos devem utilizar o método PIE (Predizer, Interagir 

e Explicar), no qual, segundo Dornelles (2008), os alunos, antes de realizarem a atividade 

experimental, devem escrever o que acham que vai acontecer durante seu 

desenvolvimento/funcionamento. Logo após, eles interagem com a atividade experimental e 

confrontam o visto/ocorrido com o previsto, buscando explicar o funcionamento da atividade.  

 

MODELO DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS. 
1. Nome da atividade experimental: 

2. Conceitos que podem ser estudados: 

3. O que acontece na atividade experimental? 

4. Explique o observado com base no que foi estudado. 

5. Expressões matemáticas envolvidas. 

6. Importância desse conhecimento para a compreensão da formação de imagem 

(pesquisa). 

7. Confecção diagrama seguindo o sistema da Figura 30 e da Figura 31. 
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Figura 30: apresentação esquemática do diagrama Vê. 
Fonte: Capelletto (2009). 
 

1.4.1 “Mola Maluca” e corda. 
 

Atividades para serem feitas a partir da observação dos movimentos da “mola maluca” e de 

uma corda. 

• Perguntas 
a) Vocês perceberam alguma diferença entre as oscilações da mola e da corda? 

b) As oscilações precisam de meio material para se propagar? 

c) Cite exemplos de ondas que se comportam de forma semelhante ao ocorrido na mola 

maluca e na corda. 

 

• Simulações características das ondas 
http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/waveSuperposition/waveSuperposition.html-

interferência 

http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/propagation/propagation.html -Refração e reflexão 

http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/waveInterference/waveInterference.html Interferência 
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http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/doubleSlit/doubleSlit.html - Difração 

http://www.ufpa.br/ccen/fisica/interativa.htm 

http://www.falstad.com/wavebox/-Interferência 

 
Figura 31: diagrama Vê para um experimento de cinemática. 
Fonte: Capelletto (2009). 

 

• Exercícios 
1. A rádio USP opera na frequência de 93,7 megahertz. Considerando-se que a velocidade 

de propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 300.000 km/s, o comprimento de 

onda emitida pela radio USP é: 

2. Desenhe uma onda e coloque suas partes. 

3. Leia a charge da Figura 32 e responda corretamente a questão abaixo justificando sua 

resposta. 
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O som pode ser caracterizado pela altura, intensidade e timbre. Ao se analisar os textos e 

imagens que representam o “diálogo” entre Hagar e Helga, percebe-se que o autor da tira de humor 

procurou diferenciar as falas dos dois personagens: 

(a) pelo timbre. 

(b) pela altura. 

(c) pela intensidade. 

 
Figura 32: charge características do som. 
Fonte: http://www.ensinodefisica.net. 

4.  

 
Figura 33: charge sobre ressonância. 
Fonte: http://www.ensinodefisica.net. 
 

a) Explique, a partir da teoria ondulatória, a situação representada na Figura 33. 

b) Muitas pessoas adoram cantar no banheiro. Alguns banhistas cantores dizem que suas 

vozes ficam diferentes. Você concorda com essa afirmação? 

c) Você vê relação entre o que aconteceu na tirinha e a opinião dos banhistas cantores? 

Explique. 
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5. Cebolinha e Cascão adoram brincar produzindo eco. Mas pela tirinha, Figura 34, parece 

que eles não compreendem como ocorre o fenômeno.Escreva o que você diria para o Cebolinha e o 

Cascão a respeito de como o eco é produzido. 

 
Figura 34: eco cascão. 
Fonte: www.ensinodefisica.net. 
 

 

6. Para que um ser humano consiga distinguir dois sons que chegam aos seus ouvidos, é 

necessário um intervalo de tempo mínimo de 0,1 s. 

Observando a Figura 35 e considerando que a velocidade do som no fio do “brinquedo” seja 

igual ao da propagação no ar (340 m/s), determine a distância mínima entre o Cascão e a superfície 

refletora da gruta. 

 
Figura 35: eco. 
Fonte: http://www.ensinodefisica.net. 
 

• Coloque aqui as fórmulas que você utilizou nesta atividade experimental. 
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1.4.2 Cor dos objetos 
Atividades para serem feitas a partir da observação da cor dos objetos. 

Coloca-se na frente de objetos papéis celofanes de cores diferentes e observa-se o que 

ocorre com a cor do objeto que apresenta-se inicialmente iluminado por luz branca. 

• Perguntas para serem respondidas a partir da atividade experimental 
a) As cores dependem do que? As cores dos objetos são sempre as mesmas? Nesse 

sentido há alguma lógica Física para haver preconceito racial?  

b) Cite três fatores físicos que influenciam na visão? 

c) O que faz com que os seres humanos vejam as cores? 

d) O que é efeito fotoelétrico? 

 

• Simulações. 
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/8EfeitoFotoeletrico/Site/Animacao.htm 

 
Figura 36: charge sobre a cor dos objetos. 
Fonte: www.ensinodefisica.net. 

 
 

• Exercícios 
 

Conforme pode-se ver na  

Figura 36, Mafalda ficou encantada com a cor e a forma de uma pedra que encontrou, mas 

Manolito não teve a mesma reação. 

a) Suponha que a pedra que Mafalda está mostrando para Manolito seja azul quando 

iluminada pela luz do Sol. Ela apresentará a mesma cor se a Mafalda iluminá-la com luz verde? 

Explique. 

• Coloque aqui as fórmulas que você utilizou nesta atividade experimental. 
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1.4.3 Telefone 
Atividades para serem feitas a partir da observação do que acontece com o toque do celular 

quando ele é envolvido por vários materiais diferentes. 

• Perguntas 
a. O que aconteceu quando o celular estava fora do papel laminado e alguém ligou para 

ele? 

b. O que aconteceu quando o celular estava dentro do papel laminado e alguém ligou para 

ele? 

c. Como acontece a emissão e recepção das ondas do telefone celular? 

 

 

• Simulação 
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/Spectrum/s.htm Espectro 

 
 

• Exercício 
a. Como, em alguns presídios, eles impossibilitam o funcionamento de celulares? 

b. Por que quando uma pessoa vai ser exposta a Raios-X, eles utilizam uma placa de 

chumbo? 

c. As ondas de celular são mecânicas ou eletromagnéticas? Por quê?  

d. As ondas de celular podem nos causar doenças? Justifique com base em conceitos 

físicos. Por que não se pode ver essa radiação? 

e. Por que em aviões deve-se desligar os aparelhos celulares? Com base nisso, por que 

nas salas onde se faz tratamento com base radiológica não entra radiação? 

f.  O que acontece se for colocado um celular dentro de um copo que possui apenas ar e 

alguém ligar para ele? Justifique sua resposta. 

g. Faça a leitura da história em quadrinhos da Figura 37: 

Você deve ter percebido que, enquanto Franjinha está se referindo a um fenômeno elétrico, 

Cebolinha se protege de um choque mecânico (colisão). 

A partir disso responda: 

• Diga, com suas palavras, o que você entende por choque elétrico. 

• Se a outra extremidade do fio estivesse ligada a uma rede elétrica, as regras de 

segurança do Franjinha protegeriam o Cebolinha? Apresente uma justificativa para sua resposta. 

•  Franjinha alerta Cebolinha para outra situação: tomada elétrica saindo faíscas. 

Normalmente, quando isto acontece, as pessoas dizem que a tomada está em curto-circuito. Tente 

fazer um esquema do circuito elétrico de uma lâmpada em curto. 
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Figura 37: choque elétrico e mecânico. 
Fonte: www.ensinodefisica.net. 

 

1.4.4 Temperatura dos corpos 
Atividades para serem feitas a partir da observação do aumento da temperatura dos 

objetos. 

Nessa atividade experimental há a necessidade de três pratos com cores diferentes (por 

exemplo, preto, branco e vermelho) e de uma lâmpada acessa que fique posicionada de forma 

equidistante dos pratos. Pode-se também ter termômetros para medir a temperatura dos pratos ou 

através do tato identificar qual dos pratos ficou mais quente depois de um determinado período. 

• Perguntas 
a) Qual dos pratos ficou mais quente? Justifique. 

b) Explique a atividade experimental com base na conservação da energia. 
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c) Qual fenômeno natural, semelhante a esse, é explicado pela radiação? 

d) A lâmpada necessita ficar encostada nos pratos? Se a resposta for negativa, então como 

a luz da lâmpada chega aos pratos? Que tipo de transmissão de temperatura é esta? 

e) Se não existisse esse tipo de transmissão de energia térmica, como seria o céu à noite, 

em relação às estrelas? 

f)  Que tipo de onda é esta? Ela precisa de meio material para se propagar? 

Simulação: 
http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Ondas eletromagnéticas 

• Exercício 

• Imaginem que vocês possuem o seguinte problema: vocês precisam destruir células 

cancerígenas de um paciente e estão em um hospital equipado para tanto. a) Qual o tipo de radiação 

que se deve utilizar? Por quê? Justifique através de explicações físicas. b) Quais os procedimentos 

de segurança que vocês teriam que fazer? 

• No dia-a-dia, conceitos físicos são usados de maneira errada. Será que os personagens 

da tirinha da Figura 38 estão usando os conceitos de maneira correta? 

Se você acha que sim, justifique. Mas se achar que não, reescreva a frase de maneira 

correta usando o espaço em branco. 

 
Figura 38: charge de calor X temperatura. 
Fonte: http://www.ensinodefisica.net. 
 

Identifique, na Figura 39, o tipo de processo que permite o aquecimento do Haroldo; 

 
Figura 39: processo de aquecimento. 
Fonte: http://www.ensinodefisica.net. 
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• Coloque aqui as fórmulas que você utilizou nesta atividade experimental. 
 

1.5 Atividade 3: colagem espectro eletromagnético. 
Síntese: A turma será dividida em 11 grupos. A Figura 40 será dividida em 11 partes e cada 

grupo deverá explicar uma dessas partes, buscando identificar as características de cada uma, 

encontrando as diferenças e semelhanças de cada forma de radiação. Os grupos deverão montar as 

partes formando novamente a Figura 40. 

 
Figura 40: espectro eletromagnético e suas características. 
Fonte: www.redin.lec.ufrgs.br. 
 

1.6 Atividade 4: exercícios. 
a) A rádio USP opera na frequência de 93,7 mega-hertz. Considerando-se que a velocidade de 

propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 300000 Km/s, o comprimento de 

onda emitida pela radio USP é: 

 

 

b) Desenhe uma onda e coloque suas partes. 
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c) Sabe-se que quanto maior é a frequência de uma onda, maior será sua energia. As radiações 

ionizantes ao se encontrarem com as células transformam parte de sua energia em calor, rompendo 

a membrana celular.  

Sabe-se que a energia dos fótons pode ser calculada pela equação (10). 

(10) 

E= hf 

 

Onde f é a frequência e h é a constante de Planck e vale 6,63 x 10 34−  J x s. 

Com base na relação das frequências apresentadas anteriormente, calcule a energia dos 

Raios-X, do infravermelho e do azul e coloque em ordem crescente de periculosidade. 

 

 

d) O que é efeito fotoelétrico? Mencione três aplicações? 

 

 

 

 

 

e) Quais são os tipos de interação da radiação com a matéria? Explique-os. 

 

 

 

 

 

 

f) O que é radiação? 

 

 

 

 

 

g) Quais são os tipos de radiação? Explique-os. 

 

 

 

 



 
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS- PARISOTO, M. F. & MORO, J. T.- v 21 n.2 

 
 

49 
 

 

 

h) Como o elétron perde energia quando ele está excitado? 

 

 

 

 

 

 

i) O que são Raios-X? 

 

 

 

 

   

 

j) Como é produzido os Raios-X (freamento e característico)? 

 

 

 

 

 

 

k) O que é radiação ionizante e não ionizante? 

 

 

 

 

 

 

i) O que é espectro eletromagnético? 
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j) O que é radioatividade? E radioisótopos? 

 

 

 

 

 

 

k) Utilize seus conhecimentos de Óptica e anatomia para explicar o funcionamento do olho humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Como ocorre o efeito Doppler? Cite exemplos de sua aplicação: a) na Medicina, b) na astronomia, 

c) no trânsito.  

 

 

 

 

 

 

m) Explique o funcionamento de um equipamento de Ultrassonografia. 

 

 

 

 

 

 

n) a) O que é o eco? b) Qual a importância do eco na Ultrassonografia? c) Quais algumas outras 

aplicações para o eco são possíveis? 
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2. Aulas 3 e 4 
2.1 Esquema de trabalho 

Concepções alternativas: Segundo Watts apud Filho e Jacques (2008), a energia é vista 

como uma ideia muito geral de combustível associada a aplicações tecnológicas que visam 

proporcionar conforto ao homem. 

A energia é vista também como algo que não está armazenado em um sistema, sendo que 

aparece na interação com ele. Alguns objetos possuem energia e são recarregáveis, enquanto outros 

possuem energia e gastam o que têm. A energia é um fluído que se transfere de um sistema a outro. 

 
Organizador Prévio:  
Descrição do organizador prévio: foi utilizado um pequeno filme de apenas um minuto, 

que traz imagens de um homem desde a infância até metade de sua vida 

(http://www.youtube.com/watch?v=isXe78uZbVQ). Para fazer a negociação de significados propostas 

por Vergnaud (1990) e por Toulmin (1977), depois dos alunos assistirem o filme indaga-os sobre o 

significado utilizado normalmente para a expressão meia vida. Qual foi a meia vida de vocês até o 

momento? 

Depois será apresentado a eles uma tabela sobre a expectativa de vida entre os povos 

contido no site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_esperan%C3%A7a_m%C3%A9dia_de_vida_%C3%A0_nascen%C3%A7a. 

Será utilizada esta tabela para mostrar aos alunos as semelhanças entre expectativa de vida entre as 

nações e meia vida dos elementos químicos.  

Após essa atividade eles deverão buscar no dicionário o significado de “meia” e “vida” e a 

pesquisadora então poderá começar a explicar o sentido de meia vida para a Física. 

A interação cognitiva deverá ocorrer quando o aluno perceber as diferenças e semelhanças 

entre meia vida, no sentido usual da expressão, e o sentido de meia vida para a Física, assinalando 

as suas semelhanças e diferenças. 

 
Situação-problema: se vocês possuíssem o seguinte problema: vocês precisam destruir 

células cancerígenas de um paciente, estão em um hospital equipado para tanto. a) Qual tipo de 

radiação deve-se utilizar? Por quê? Justifique através de explicações físicas. b) Quais os 

procedimentos de segurança que seriam necessários? 

 
Assunto: interação da radiação com a matéria, unidades de medida das radiações, meia 

vida, exposição natural e acidentes nucleares, funcionamento de um equipamento de Raios-X 

convencional e da mamografia. 

 

Conceitos envolvidos no mamógrafo e no aparelho de Raios-X convencional: cátodo, 

anodo, energia, voltagem, corrente elétrica, frenagem, número atômico, elétron, diodo, retificador, 

onda, campo magnético, onda eletromagnética, voltagem, ponto de fusão, velocidade, camada 
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eletrônica, fótons, absorção, frequência, comprimento de onda, conservação de energia, 

transformação de energia, energia, número atômico (próton), densidade. 

 

Aplicação: funcionamento da radiografia convencional e da mamografia. 

 
Atividades: inicialmente será resolvido, em duplas, a situação-problema que será entregue 

pelos alunos a pesquisadora, para que esta possa avaliar os conhecimentos prévios e os invariantes 

operatórios que os alunos possuem. Depois será feita uma aula expositiva-dialogada pela 

pesquisadora. Posteriormente os alunos serão divididos em oito grupos que estudarão um dos textos 

que amplia o que foi exposto na parte da aula expositiva. No final do texto há algumas questões que 

os alunos serão estimulados a responderem. Posteriormente, haverá uma apresentação (incluindo 

mapa-conceitual) e montagem de duas imagens com as partes principais: 1) do equipamento de 

Raios-X; 2) do mamógrafo. Em seguida, será feito uma discussão dos resultados encontrados pelos 

grupos. Por último, em duplas, é solicitado aos alunos que eles respondam novamente a situação-

problema, a qual deverá ser entregue para que o professor busque indícios de aprendizagem 

significativa, preferencialmente a discussão entre os alunos deve ser gravada em áudio. Se a escola 

possui laboratório de informática um procedimento para tal é gravar a discussão de dois alunos em 

torno da situação-problema através do programa computacional Audacity. Utiliza-se tais gravações 

para buscar invariantes operatórios, indícios de aprendizagem significativa e equívocos que os alunos 

apresentam buscando intervir para com eles. 
 
Objetivos específicos: auxiliar os alunos a aprenderem significativamente o funcionamento 

do aparelho de Raios-X convencional e da mamografia, a partir dos assuntos propostos para a aula, 

através de materiais alternativos. 

 
Metodologias: aula expositiva-dialogada, estudo em grupos, resolução de problemas e de 

situação-problema, apresentações, confecção de painel e debates. 
 
Testes para buscar indícios de aprendizagem significativa: será proposto aos alunos 

que discutam, em duplas, a situação-problema antes e depois da aula. Sugere-se que esta discussão 

seja gravada para posterior análise, para isso pode-se usar o software gratuito Audacity. Para escolas 

que não tenham laboratório de informática, nem gravadores disponíveis, pode-se solicitar aos alunos 

que escrevam as respostas, o que não é desejável já que deste modo perde-se muitas informações. 
 

2.2 Atividade 1. Apresentação data- show e complementação desenhos abaixo: 
Síntese: nessa atividade será intercalado momentos em que a pesquisadora apresenta no 

projetor multimídia sobre a interação da radiação com a matéria e momentos em que os alunos 

devem completar com suas próprias palavras da figura 42 á 58. 
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As explicações dessas imagens encontram-se nos textos das seções 2.3.1 Grupo 1: Efeito 

Fotoelétrico á 2.3.8 Grupo 8: O Equipamento de Raios-X Convencional e da Mamografia. 
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Figura 43: ligação entre dois átomos de lítio. 
Fonte: Ruiperez, 1978 

Figura 41: partes que constituem o corpo 
humano: órgãos, sistemas, tecidos e células. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 

Figura 44: partes de uma célula animal. 
Fonte: Ruiperez, 1978 

Figura 42: molécula. 
Fonte: www.disciplinas.ist.utl.pt 
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Figura 48: reprodução celular. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 
 
Figura 45: núcleo de uma célula. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 
 

 
Figura 46: DNA. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 
 

 
Figura 47: cromossomos. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 
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Figura 49: célula normal. 
Fonte: Ruiperez, 1978. 

 
Figura 50: célula cancerígena. 
Fonte: adaptado de Ruiperez, 1978. 

 

 
Figura 51: efeitos determinísticos. 
Fonte: www.ipen.br 

 

 
Figura 52: efeito estocástico. 
Fonte: www.ipen.br 

 
Figura 53: ação direta da radiação ionizante. 
Fonte: www.ipen.br. 

 
Figura 54: formação radicais livres. 
Fonte: www.ipen.br. 
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a)                         b) 

 
Figura 55: a) Efeitos físicos, b) Efeitos 
químicos. 
Fonte: www.ipen.br. 

c) d) 
Figura 56: c) Efeitos biológicos, d) Efeitos 
orgânicos. 
Fonte:www.ipen.br. 

 
Figura 57: radiações a que estamos 
submetidos. 
Fonte: www.ipen.br 
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2.3 Atividade 2. Estudo em grupo 
Síntese: a turma será dividida em oito grupos. Cada grupo estudará um dos textos, 

resolverá as questões que aparecem ao término da leitura e, por fim, apresentarão sobre o assunto 

que leram, em 15 minutos, de forma criativa no final da aula. Os grupos que receberão/escolherão o 

texto referente ao equipamento de Raios-X e à mamografia devem fazer um painel contendo as 

partes do equipamento e a explicação de cada uma delas. 

 

2.3.1 Grupo 1: Efeito Fotoelétrico 
O efeito fotoelétrico é, segundo Hewitt (2002), a emissão de elétrons por um material 

exposto a uma radiação eletromagnética (como a luz), que possui frequência suficiente para 

arrancar/extrair elétrons do átomo. Esta frequência depende do material.  

De acordo com o modelo de Bohr os elétrons que giram em volta do núcleo são ali 

mantidos por forças de atração. Se a estes for oferecida energia suficiente, eles abandonarão as suas 

órbitas. 

O efeito fotoelétrico implica que se faça incidir um feixe de radiação com energia, pelo 

menos igual à energia de remoção dos elétrons do metal, provocando a sua saída das órbitas: sem 

energia cinética (se a energia da radiação for igual à energia de remoção-função trabalho), ou com 

energia cinética, se a energia da radiação exceder à energia de remoção do elétron. 

A luz é composta por “pacotes de energia” denominados fótons. Esses pacotes de energia 

dependem da frequência das ondas, quanto maior é a frequência maior a energia associada a ela.  

Sendo assim, para arrancar/extrair um elétron de um átomo não se deve alterar a 

intensidade (o aumento da intensidade apenas varia a quantidade de elétrons emitidos), pois é a 

frequência que vai determinar se os elétrons vão ser ou não ejetados. Depois de se atingir a energia 

mínima para arrancar os elétrons, a energia excedente (caso haja) será utilizada para dar-lhes 

energia cinética. 

A explicação satisfatória para esse efeito foi feita em 1905, por Albert Einstein, a qual, em 

1921, conferiu ao cientista o prêmio Nobel da Física. 

De acordo com Hewitt (2002), se for analisado o efeito fotoelétrico quantitativamente, será 

obtido a equação (11): 

Energia do fóton = Energia necessária para remover um elétron (função trabalho) + Energia 

Cinética do elétron emitido. 

Algebricamente: 

(11) 

hf= Φ+ Ecmax 

Onde: 

• h é a constante de Planck; 

• f é a frequência do fóton incidente; 

• Φ=h fo é a função trabalho, ou energia mínima exigida para remover um elétron 

de sua ligação atômica;  
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• Ecmax-= energia cinética do elétron emitido que é descrita pela equação 12. 

(12) 

 
 

 

Onde: 

 

• f0 é a frequência mínima para o efeito fotoelétrico ocorrer; 

• m é a massa de repouso do elétron expelido; 

• vm é a velocidade dos elétron expelidos.  

Se a energia do fóton (hf) não é maior que a função trabalho (Φ), nenhum elétron será 

emitido. A função trabalho é frequentemente designada por W. 

Quando o elétron ejetado é de um nível menos energético, o átomo permanece com uma 

lacuna nesse nível apenas por alguns instantes, pois elétrons de níveis superiores de energia vão 

para este nível menos energético. Quando um elétron vai para um nível menos energético, ele libera 

energia na forma de um fóton, que dependendo do material pode ser ou não de Raios-X. A 

quantidade de energia liberada é característica de cada elemento sendo chamada, por este motivo, 

de radiação característica. 

De acordo com Dimenstein (2005), a probabilidade de ocorrer uma reação fotoelétrica está 

relacionada a três fatores: 

a) o fóton incidente deve ter energia suficiente para superar a energia de ligação do elétron; 

b) a energia deve ser um pouco maior do que a energia de ligação. Se a energia for muito 

maior, a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico será reduzida. A probabilidade de ocorrer o efeito 

fotoelétrico é inversamente proporcional a energia ao cubo (E³); 

c)  a probabilidade de um elétron ser envolvido em uma reação fotoelétrica cresce com o 

aumento do número atômico (Z), sendo diretamente proporcional a Z³. 

O efeito Compton também diminui com o aumento da energia do fóton, mas menos 

rapidamente que a absorção fotoelétrica e é relativamente independente do número atômico acima 

de 100 keV, já que o efeito fotoelétrico ocorre apenas para elétrons presos no átomo e o efeito 

Compton ocorre também para elétrons livres. 

Devido ao efeito fotoelétrico, dentre outros fatores, tornou-se possível o cinema falado e a 

televisão. Os aparelhos fotoelétricos permitiram construir equipamentos capazes de produzir peças 

sem intervenção humana.  

Tudo isto, inicialmente, tornou-se possível devido à invenção de aparelhos especiais, 

chamados células fotoelétricas, nas quais a energia da luz controla a energia da corrente elétrica ou 

se transforma em corrente elétrica. Hoje equipamentos tais como os fotodiodos vem substituindo as 

células fotoelétricas. 
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Antes de explicar o que é uma célula fotoelétrica, é importante explicar o que é um 

semicondutor e sua importância nos diodos, leds, retificadores e transistores. 

Os semicondutores são materiais geralmente feitos de Silício, nos quais uma parte deles é 

dopada com materiais que possuem mais elétrons do que prótons (n) e outra parte é dopada com 

material que possui mais prótons do que elétrons (p). Como esses materiais estão em contato, há 

uma migração de elétrons de n para p, então em n formar-se-ão íons positivos e em p, íons 

negativos. Esses íons (positivos e negativos) impedirão que os elétrons passem de n para p, a não 

ser que haja uma diferença de potencial entre eles, conforme pode-se ver na Figura 58. 

Quando liga-se uma pilha a esse sistema, se o polo positivo da pilha estiver ligado ao 

positivo do transistor, haverá corrente elétrica, caso a pilha esteja orientada no sentido contrário, não 

haverá. Isso ocorre devido a que as cargas positivas são repelidas pelas positivas e atraídas pelas 

negativas, rompendo a barreira de potencial gerada pelos íons, gerando corrente elétrica, conforme 

pode-se observar na Figura 59. A esse sistema chama-se de diodo. O diodo tem a propriedade de 

deixar passar a corrente elétrica apenas em um sentido, transformando corrente alternada em 

contínua. Portanto, os diodos são retificadores de corrente elétrica.  

 
Figura 58: a) formação de uma junção pn com transferência de elétrons do lado n para o lado p e de 
lacunas do lado p para o n; b) situação de equilíbrio com a formação de barreiras associadas a 
impurezas ionizadas que detém o avanço de portadores livres de um lado da junção para outro. 
Fonte: Valadares (2005). 
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Figura 59: a) diodo polarizado diretamente: barreiras diminuídas; b) diodo polarizado inversamente: 
barreiras aumentadas. 
Fonte: Valadares (2005). 

 

Segundo Valadares (2005), os leds são diodos emissores de luz e funcionam de forma 

análoga aos outros diodos. A única diferença é a de que o aniquilamento de elétrons e lacunas (falta 

de elétrons) gera luz. Neste caso o elétron possui energia cinética antes de ser absorvido e essa 

energia é transformada em energia potencial (devido à interação elétron-próton), mas ainda há 

energia, que é liberada em fótons de luz. Nos demais diodos não há a energia excedente. 

Agora será explicado sobre um amplificador de corrente, os transistores. 

Os materiais utilizados na fabricação do transistor são principalmente o Silício (Si) e o 

Germânio (Ge), que são maus condutores, ou seja, dificultam a passagem de corrente elétrica, 

principalmente quando se ligam a outro átomo de Si ou Germânio, respectivamente, fazendo uma 

ligação covalente. Assim, seguindo a regra do octeto, ou seja, que um átomo é estável quando possuí 

oito elétrons na última camada (exceto o hidrogênio que se estabiliza com dois elétrons), estes 

elementos são isolantes, pois não há elétrons livres. 

Para o Silício, por exemplo, tornar-se um semicondutor é efetuada a dopagem desse 

material. Para isso insere-se átomos selecionados (conhecidos como impurezas) que transformam a 

estrutura eletrônica, introduzindo-se entre as ligações dos átomos de Silício, tirando ou doando 

elétrons aos átomos. Gera-se, a partir disso, o Silício P (positivo), na qual há falta de elétrons ou N 

(negativo), no qual há excesso de elétrons. Se a impureza tiver um elétron a mais, um elétron fica 

sobrando na estrutura. Se possuir um elétron a menos, fica faltando um elétron, o que produz uma 

lacuna (que funciona como se fosse um buraco móvel na estrutura cristalina). Como resultado forma-

se um semicondutor. 

O transistor é montado justapondo-se uma camada P, uma N e outra P, criando-se um 

transistor do tipo PNP. O transistor do tipo NPN é obtido de modo similar. A camada do centro é 

denominada base, e as outras duas são o emissor e o coletor.  
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Quando há um transistor do tipo PNP, ao ser colocado corrente na base (N), esta será 

“somada” com os elétrons livres de N aumentando, dessa forma, a intensidade do sinal. Como na 

base há mais elétrons há o rompimento da barreira de potencial possibilitando o movimento dos 

elétrons5. 

Agora, serão utilizados os conhecimentos de transistores para compreender o 

funcionamento de uma célula fotoelétrica. O funcionamento dos diodos será utilizado nos geradores 

de Raios-X. 

De acordo com Hewitt (2002), a célula fotoelétrica consta de um balão de vidro cuja 

superfície interna está revestida, em parte, por uma camada fina de metal. Através da parte 

transparente do balão, a luz penetra no interior dela, ejetando elétrons dessa parte metálica que se 

denomina cátodo.  

No centro encontra-se o ânodo que é utilizado para captar elétrons. O ânodo liga-se ao polo 

positivo de uma pilha.  

As células fotoelétricas reagem à luz e até aos raios infravermelhos.  

Na Figura 60 há um esquema do funcionamento de um circuito eletrônico encontrados nos 

postes de luz públicos. O resistor de sulfite de cádmio é a célula fotoelétrica. A luz do Sol ao incidir 

sobre ela ejeta elétrons, devido ao efeito fotoelétrico, esses elétrons geram uma corrente elétrica que 

passam por um transistor que a amplifica, este através da indução magnética gera na bobina um 

campo magnético que atrai a lâmina metálica abrindo o circuito. Quando não incide mais radiação 

sobre a célula fotoelétrica, deixa de existir campo magnético na bobina, fazendo com que o circuito se 

feche, então a fonte de energia elétrica liga a lâmpada.  

 
Figura 60: funcionamento de um circuito eletrônico encontrados nos postes de luz públicos. 
Fonte: www.algosobre.com.br. 

 

2.3.1.1 Fóton X Quantum 
O fóton é formado por um quantum de energia. A partícula luminosa chama-se de fóton e 

a energia constituinte chama-se quantum.  

                                                      
5 Para maior aprofundamento ver Valadares (2005) e Gaspar (2002). 
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Segundo Nusssenzveig (2002), a energia de um fóton é em média de 4 x 10 19− joules. No 

entanto, se há uma lâmpada comum acessa com filamento incandescente de 100 W de potência, ela 

emite cerca de 2,5 x1020 fótons por segundo, o que faz com que a quantidade de energia transmitida 

seja significativa.  

De acordo com Gaspar (2000), a energia de um fóton é calculada através da relação E = 

hf, onde h é a constante de Planck, que vale 6,63 x 10 34− Js, e f é a frequência de oscilação da onda 

eletromagnética.   

A emissão de um fóton pode ocorrer durante a transição de um elétron de um átomo entre 

dois estados energéticos diferentes. Quando o elétron recebe energia passa de uma camada mais 

interna para uma mais externa do átomo, quando ele retorna para seu estado original emite a energia 

correspondente a esta diferença sob a forma de um fóton.  

Os fótons são partículas elementares que possuem a velocidade da luz. A massa deles existe apenas 

quando se movem com esta velocidade, sua massa teórica de repouso é igual a zero, pois de acordo 

com a Teoria da Relatividade Restrita6, uma partícula que possui massa de repouso deveria ter uma 

massa infinita ao atingir a velocidade da luz, o que, pelo menos por enquanto, considera-se 

impossível. 

 

Questões: 
1. Explique a partir do efeito fotoelétrico como funcionam o acendimento automático das 

lâmpadas. 

2. Como é utilizado o efeito fotoelétrico na radiologia? 

3. Explique a equação (11). 

4. Se a função trabalho do elétron for igual a energia dos fótons, o que acontecerá aos 

elétrons? 

5. Represente através de desenho o efeito fotoelétrico e explique-o. 

6. Quais conceitos físicos estão envolvidos na seção 2.3.1 Grupo 1: Efeito Fotoelétrico? 

7. Há alguma palavra, na seção 2.3.1 Grupo 1: Efeito Fotoelétrico, que não foi 

compreendida? Se há escreva abaixo. 

8. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do que foi estudado na seção 2.3.1 

Grupo 1: Efeito Fotoelétrico. 

 

2.3.2. Grupo 2: Efeito Compton 
Segundo Costa (2002), o efeito Compton foi observado por Arthur Holly Compton em 1923, 

pelo qual ele recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1927. 

Efeito Compton ou o Espalhamento de Compton, de acordo com Dimenstein (2005), é a 

diminuição de energia (aumento de comprimento de onda) de um fóton de Raios-X ou de Raios 

                                                      
6 Há dois postulados sobre a Teoria da Relatividade Restrita: 1º) as leis físicas são as mesmas para todos os observadores em 
quaisquer sistemas de referenciais inerciais; 2º) a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores, 
qualquer que seja seu movimento ou movimento da fonte. Para maiores informações sobre a Teoria da Relatividade Restrita 
consultar GASPAR (2000). 
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gama, quando ele interage com a matéria (Figura 17). É o principal responsável por quase toda 

radiação espalhada encontrada em radiodiagnóstico. 
A interação entre a alta energia dos fótons, em relação aos elétrons, resulta no elétron 

recebendo parte da energia dos fótons, fazendo-o recuar, e um fóton contendo a energia restante 

sendo emitida numa direção diferente da original, para a conservação do momentum total do sistema 

fóton-elétron. Se o fóton ainda possui energia suficiente, o processo pode ser repetido. 

O efeito Compton é importante porque demonstra que a luz não pode ser explicada 

meramente como um fenômeno ondulatório. Tal informação era fornecida pela teoria clássica de 

Maxwell, a qual afirmava que, sob a ação do campo eletromagnético incidente, as cargas elétricas, 

que compõem a matéria, entram em movimento oscilatório de frequência igual a do campo através de 

ressonância. As cargas então passam a atuar como emissores que produzem radiação de frequência 

igual a do seu próprio movimento. A característica essencial deste processo é, então, que as 

frequências e, portanto, os comprimentos de onda da radiação incidente e da radiação espalhada 

deveriam ser iguais, o que não ocorre.  

A luz deve agir como se ela consistisse de partículas como condição para explicar o 

espalhamento de Compton. O experimento de Compton convenceu físicos de que a luz pode agir 

como uma corrente de partículas cuja energia é proporcional à frequência e não a intensidade. 

Segundo Dimenstein (2005), o espalhamento de Compton ocorre em todos os materiais e 

predominantemente com fótons de energia entre 0.5 e 3.5 MeV.  

O próprio Compton desenvolveu a teoria do espalhamento de Raios-X pela matéria, 

baseando-se nas seguintes hipóteses:  

• o espalhamento Compton pode ser interpretado como uma colisão entre um fóton de 

Raios-X e um elétron livre do material alvo. Uma parte da energia é absorvida pelo elétron sendo 

transformada na energia cinética do mesmo e outra parte continua a se propagar sob forma de uma 

onda com menos energia que a primeira;  

• como a energia de um fóton de Raios-X é muito maior que as energias cinéticas e 

potenciais de um elétron na matéria, pode-se desprezar estas energias e considerar o elétron como 

livre e inicialmente em repouso;  

• a energia e o momentum linear são conservados na colisão. 

De acordo com Koch, Ribeiro e Tonomura (1997), a probabilidade de uma interação 

Compton depende do número total de elétrons do absorvedor e não depende do número atômico. 

Depende do número de elétrons, pois quanto maior for a quantidade de elétrons maior será a 

probabilidade do fóton da radiação incidente encontrar um elétron, gerando o efeito Compton. O 

número atômico (número de prótons) é geralmente igual ao número de elétrons, a não ser em casos 

em que o átomo seja ionizado, ou seja, onde é ejetado (íon positivo) ou fornecido ao átomo elétrons 

(íon negativo). Para ocorrer o efeito Compton não influencia o número de prótons, mas apenas o 

número de elétrons. 

Segundo o mesmo autor o número de reações diminui significativamente com o crescimento 

da energia do fóton, de modo que a probabilidade de um fóton de mais alta energia atravessar o 
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corpo humano é maior que um fóton de baixa energia. Isso ocorre, pois com energias menores que 

0,5 MeV há maior probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico, que é o principal responsável pela 

absorção da radiação e entre 0,5 MeV e 7 MeV há maior probabilidade de ocorrer o efeito Compton, 

pois toda a energia não é absorvida pelos elétrons, mas uma parte é desviada da sua trajetória 

originando o efeito Compton. 

 

Questões: 
1. Represente através de desenho o efeito Compton e explique-o. 

2. Quais diferenças e semelhanças existem entre o efeito Compton e o efeito fotoelétrico? 

3. Se ocorrer o efeito Compton, explique o que acontece com os átomos que ficam em 

contato com os Raios-X. 

4. Quais relações existem entre o efeito Compton, a ionização e as consequências que 

resultam da exposição às radiações ionizantes, como os Raios-X? 

5. Por que é utilizada uma placa de chumbo nos exames de radiologia? Explique com base 

no efeito Compton e fotoelétrico, relacionando com o número atômico do chumbo. 

6. Quais conceitos físicos estão envolvidos na seção 2.3.2. Grupo 2: Efeito Compton? 

7. Há alguma palavra na seção 2.3.2. Grupo 2: Efeito Compton que não foi compreendida? 

Se há escreva abaixo. 

8. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do que foi estudado na seção 2.3.2. 

Grupo 2: Efeito Compton. 

 

2.3.3 Grupo 3: Produção de Pares 
De acordo com Williams (1991), produção de pares surge de um processo de interação 

eletromagnética do fóton com o campo eletromagnético do núcleo do átomo. Dessa interação, resulta 

que o fóton se transforma em um par de partículas elétron/pósitron. Chama-se materialização de 

energia a este processo, uma vez que se produzem partículas materiais a partir de radiação 

eletromagnética. 

O pósitron é semelhante ao elétron, a única diferença refere-se a que ambos possuem 

carga e momentum com sinais opostos. 

Nesse processo, a energia do fóton é convertida na massa do elétron e do pósitron e na 

energia cinética de ambos.  

Segundo Einsberg (1979), relativisticamente há: 

hf = (moc²+K-)+ (moc²+K+)= K-+ K++2moc² 

onde hf é a energia do fóton, como já foi visto na seção 2.3.1 Grupo 1: Efeito Fotoelétrico; 

mo é a massa de repouso do elétron e do pósitron; K- e K+ são respectivamente a energia cinética do 

elétron e do pósitron; c é a velocidade da luz e equivale a 3x 108 m/s.  

Para ocorrer a produção de pares, a energia de recuo do núcleo deve ser desprezível, pois 

toda a radiação deve ser convertida na massa e na energia do pósitron e do elétron. Portanto, quanto 
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maior o número atômico (Z) maior será a probabilidade de ocorrer a produção de pares que é 

proporcional a Z2. 

Devido ao pósitron possuir carga positiva ele é mais acelerado do que o elétron que é 

freado pelo núcleo, pois neste há prótons que possuem carga positiva freando o elétron através da 

força elétrica. 

Pela lei da conservação da massa-energia, a produção de pares apenas ocorrerá se o 

fóton tiver uma energia superior a 1,02 MeV que é o dobro da energia equivalente à massa de um 

elétron em repouso. Portanto, a criação de pares ocorre para altas energias. 

A energia cinética do par elétron/pósitron será tanto maior quanto maior for o excesso de 

energia do fóton em relação a 1,02 MeV. Além disso, este processo somente ocorre na presença de 

matéria, dado que é necessária uma troca de quantidade de momentum com um núcleo pesado para 

que se conserve a energia e a quantidade de momentum. 

Sintetizando: a produção de par ocorre quando um fóton de alta energia, por exemplo, um 

fóton de raio gama, interage com um núcleo atômico, permitindo que a radiação seja transformada 

em um elétron e um pósitron. Como o momentum do fóton no estado inicial deve ser absorvido por 

algo, a produção de par não pode ocorrer no espaço vazio a partir de um único fóton, dessa forma, o 

núcleo é necessário para se conservar tanto o momentum como a energia. Pode-se fazer uma 

analogia ao que ocorre em uma mesa de sinuca, para haver a transferência de momentum deve 

haver a interação do conjunto mão-taco com a bola, o momentum do taco não se transformará no 

momentum de outro objeto se não existir matéria. 

 

2.3.3.1 Aniquilação de pares 
De acordo com Machado (2006), a aniquilação de pares ocorre quando uma partícula 

encontra a sua antipartícula e, na interação, ambas se transformam em radiação eletromagnética. Na 

aniquilação do par elétron-pósitron um elétron encontra com um pósitron e ambos transformam-se em 

radiação gama com uma energia mínima de 1,02 MeV. 

Segundo Williams (1991), a aniquilação e produção de pares surgiram da necessidade de 

se explicar a equação de Dirac. Esta equação tem como solução uma energia negativa e uma 

energia positiva. Na Mecânica Clássica poderia considerar a energia negativa como não Física, pois 

as variáveis dinâmicas são continuas. Entretanto, com as equações de Dirac isso não foi possível, 

pois mesmo retirando as energias negativas, ao serem realizadas colisões, por exemplo, com uma 

barreira de potencial, as soluções de energia negativa são produzidas novamente. 

Essa solução de energia negativa implicaria que o átomo de hidrogênio não seria estável, 

ou seja, nada impediria o elétron de cair para níveis de menor energia até colapsar no núcleo 

atômico. Para evitar isso Dirac assumiu que os níveis de energia negativa estavam todos ocupados, 

dessa forma, os elétrons de energia positiva não poderiam mais cair em um “buraco” de energia 

negativa. 
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Esse “buraco” de energia negativa pode ser interpretado como uma antipartícula, no caso 

um pósitron. Se um elétron de energia positiva cair num “buraco” há a emissão de um fóton e o 

elétron é aniquilado pelo “buraco”.  

A aplicação da aniquilação de pares ocorre na Medicina Nuclear, que utiliza emissores de 

pósitrons. Pode-se observar a aniquilação de pares na Figura 18. 

 

 

Questões: 
1. Represente através de desenho a produção e aniquilação de pares explicando-os 

detalhadamente. 

2. Quais relações existem entre a produção de pares, a ionização e as consequências 

que resultam da exposição às radiações ionizantes, como os Raios-X?   

3. O que significa MeV? 

4. Quais conceitos físicos estão envolvidos na seção 2.3.3 Grupo 3: Produção de Pares? 

5. Há alguma palavra no texto da seção 2.3.3 Grupo 3: Produção de Pares que não foi 

compreendida? Se há escreva abaixo. 

6. Faça um mapa conceitual como os principais pontos do estudado no texto da seção 

2.3.3 Grupo 3: Produção de Pares. 

 

 

 

 

2.3.4.  Grupo 4: Escala do Tempo do Dano da Radiação 
 
 
Tabela 2: efeitos danosos da radiação no organismo. 
Fonte: www.ipen.br. 
Estágio Tempo Ação  Efeito 

Físico < 1410 − s Deposição de energia na água. Excitação dos compostos e 

absorção de luz. 

Físico- 

químico 

1410 − s 

á 
1210 − s 

Quebra das ligações: S-H, O-H, N-H 

e C-H. 

Transferência de íons. 

Radiólise da água. Formação de 

H2O2. 

S é enxofre; H é hidrogênio; O é 

oxigênio; N é nitrogênio; C é carbono 

e H2O2 (Peróxido de hidrogênio, mais 

conhecido como água oxigenada). 

Começa o dano químico. 

Radicais livres começam a 

reagir com os radicais 

metabólicos normais. 
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Químico 1210 − á
710 − s 

Continua a reação dos radicais 

livres da água com biomoléculas. 

Quebra das ligações C-C e C-N. 

Radicais secundários. 

Produtos estáveis começam a 

aparecer. 

Continua formação de produtos 

tóxicos. 

Começa o dano ao ácido 

ribonucléico (RNA) e ao ácido 

desoxirribonucleico (DNA). 

Enzimas são inativadas e 

ativadas. 

Dano nas biomoléculas.  

Químico-

biológico 

710 − á 

10s 

Radicais secundários. 

 

Muitas reações bioquímicas 

são interrompidas. Começa 

reparo do DNA 

Biológico 10s á 

10 

horas 

A maioria das reações primárias é 

completada. Reações secundárias 

continuam. 

Mitose das células é 

diminuída. Reações 

bioquímicas bloqueadas. 

Rompimento da membrana 

celular. 

Começa o efeito biológico. 

 
Questões:  

1. A partir da tabela 2 responda: o que são efeitos químicos, biológicos, físicos e 
orgânicos? 

2. O que é radiólise da água?  

3. O que são radicais livres? 

4. Quais são as formas de proteção para evitar os efeitos danosos da radiação a saúde? 

5. Cite exemplos de tratamentos quando a radiação atingiu os efeitos biológicos. 

6. Quais os conceitos físicos que estão envolvidos na seção 2.3.4.  Grupo 4: Escala do 

Tempo do Dano da Radiação? 

7. Há alguma palavra na seção 2.3.4.  Grupo 4: Escala do Tempo do Dano da Radiação 

que não foi compreendida? Se há alguma, escreva abaixo. 

8. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do estudado na seção 2.3.4.  Grupo 

4: Escala do Tempo do Dano da Radiação. 

 

2.3.5. Grupo 5: Unidades de Medidas das Radiações e suas Relações7 
 

A grandeza utilizada para medir a quantidade de transformações que ocorrem em uma fonte 

radioativa, dando origem aos diversos tipos de radiação, é a atividade ou radioatividade. A unidade 

da atividade mais usada é o Curie (Ci). Este é  a atividade de uma quantidade de substância 

                                                      
7Esse texto se baseia em Ramos (2002). 
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radioativa, na qual ocorrem 3,7 x 1010 desintegrações /segundo, ou seja, 1Ci é igual a 3,7 x 1010 

desintegrações/segundo. Hoje, no Sistema Internacional de Medidas, utiliza-se, como unidade de 

medida para a atividade o Becquerel, um Becquerel é equivalente a 2,7. 10-11 Curie. Em outras 

palavras, a atividade é o quociente dN/dt, de uma quantidade de núcleos radioativos num estado de 

energia particular, onde dN é o valor esperado do número de transições nucleares espontâneas 

desse estado de energia no intervalo de tempo dt, ou seja:  

(13) 

dt
dNA =

 
 

A Meia Vida é o tempo médio para que metade dos átomos de um elemento decaiam, ou 

seja, emitam radiação. Pode ser calculado pela expressão matemática: T1/2= (ln2)/λ, onde λ é a 

constante de decaimento, que depende de cada material. 

A Vida Média (τ ) é o tempo de vida de cada radionuclídeo da amostra e corresponde ao 

tempo necessário para os núcleos radioativos decrescerem um fator de 1/λ. A fórmula para o cálculo 

da vida média está na equação (14). 

(14) 

2ln
1 2/1T
==

λ
τ

 
 

A energia média necessária para formar um par de íons num gás (W) é o quociente de 

E por N, onde N é o número médio de pares de íons formados, quando uma partícula carregada de 

energia cinética E é completamente dissipada no gás. 

(15) 

N
EW =  

Seu valor normalmente é expresso dividido pela carga do elétron e. Para o ar o W/e 

equivale a 33,97 J C
1−

. 

O Kerma (K) é o quociente dE tr por dm, onde dE tr é a soma de todas as energias cinéticas 

iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons, incidentes em 

um material de massa dm. A unidade de medida do Kerma é o Gy. 

(16) 

dm
K trdE
=  

 

A dose absorvida (D) é o quociente de d ε  por dm, onde d ε é a energia média depositada 

pela radiação ionizante na matéria de massa dm, num ponto de interesse. 

(17) 
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dm
dD ε

=  

 

A unidade mais antiga da dose absorvida é o Rad (Radiation absorbed dose). Um Rad 

equivale à quantidade de radiação que provoca a absorção de 10 5−  J de energia por grama de 

matéria, isto é, 1 Rad = 10 5− J/g de matéria que absorveu a radiação. 

O Gray (Gy) é a nova unidade de dose absorvida de radiação utilizada em substituição ao 

Rad. Um Gy=100 Rad. 

Segundo Ramos (2002) a exposição (X) “é o quociente entre dQ e dm, onde dQ é o valor 

absoluto da carga total de íons de um dado sinal, produzidos no ar, quando todos os elétrons 

liberados por uma massa dm, são completamente freados”.  Desta forma a exposição sofrida pode 

ser calculada pela equação (18). 

(18) 

dm
dQX =  

 

A unidade mais antiga para a exposição é o Röntgen (R), sendo definido como a carga 

liberada por unidade de massa de ar. Sua unidade é o Coulomb por quilograma (C/kg), 1 Röntgen (R) 

equivalente a 2,58 x 10 4−  C/kg. Para Raios-X e raios gama, uma exposição de 1 R, resulta numa 

dose absorvida de 1 rad em água ou tecido mole (baixa densidade em relação aos ossos). 

Em 1985, a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) determinou que o Roentgen 

deveria ser abandonado. Uma das soluções propostas foi a utilização da unidade de medida da 

exposição em Sievert, que considera 1R=0,01 Sv (1 C/kg= 38,76 Sv). Essa correlação foi definida por 

uma grandeza denominada equivalente de dose para fótons (Hx). 

Na Tabela 3 pode-se ver a relação entre algumas unidades de radiação. 

 

Tabela 3: relação entre algumas unidades de radiação. 
Fonte: www.ipen.br. 

 Antiga Nova Símbolo Relação 

Dose Rad gray Gy 1rad = 0,01 Gy 

Exposição R sievert Sv 1R = 0,01 Sv 

Radioatividade Ci Becquerel Bq 1Ci = 3,7 x 1010Bq 

 

Além dessas grandezas há outras. Pode-se observar na Tabela 4 um esquema explicando 

algumas destas unidades. 
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Tabela 4: dose equivalente, equivalente de dose e peso da radiação. 
Fonte: Ramos (2002). 
Variável Símbolo Conversão Significado da variável 

Fator de 
qualidade  

Q 1 É o fator de conversão de dose absorvida em 
equivalente de dose num tecido ou órgão: 
H=DQ 
 

Equivalente 
de dose 

H Sievert 
Sv=J Kg-1 

É o produto da dose absorvida D num ponto no 
tecido, pelo fator de qualidade Q da radiação: 
H=DQ 
 

Equivalente 
de dose 
efetiva 

 
HE 

Sievert 
Sv=J Kg-1 

É obtido pela relação: 

∑=
T

TTe HWH  

onde WT é o fator de peso do tecido ou órgão T 
relevante e HT é o equivalente de dose do tecido ou 
órgão T. 
 

Fator de 
peso da 
radiação 

WR 1 É o fator de peso de cada radiação R que permite 
converter a dose absorvida DT,R, no tecido T, em 
dose equivalente no tecido T, devido a radiação (R): 
HT,R=WR DT,R 
 

Dose 
equivalente 

HT Sievert 
Sv=J Kg-1 

É o valor médio da dose absorvida DT,R num tecido 
ou órgão T devido a radiação R: 
HT=∑

R
WR DT,R 

onde WR é o fator de peso da radiação R. 
 

Dose 
efetiva 

 
E 

Sievert 
Sv=J Kg-1 

É a soma das doses equivalentes em todos os 
tecidos ou órgãos do corpo: 
E==∑

T
WTHT 

Onde WT é o fator de peso para o tecido T e HT é a 
dose equivalente a ele atribuída. 

 

 

2.3.5.1 Absorção da radiação 
Além da natureza da própria radiação, também a natureza do tecido vivo que absorve a 

radiação influencia no efeito biológico observado, de modo que quando exposto a mesma dose de 

radiação, o tecido ósseo absorve aproximadamente o dobro de energia absorvida por tecidos não 

ósseos. 

Assim sendo, materiais com diferentes densidades absorvem quantidades diferentes da 

mesma radiação. 

 

Questões: 
1. Quais são os fatores que interferem na absorção de radiação? 
2. O que difere meia vida de vida média? 
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3. Suponha que há um elemento com uma constante de decaimento 10, calcule a meia 

vida desse elemento. 
4. Suponha que há outro elemento com uma constante de decaimento 5, calcule a meia 

vida desse elemento. Qual relação Física existe com o exercício anterior? 

5. Imagine que um determinado laboratório utilize S-35, P-32 e Cr-51 nas suas atividades 

de pesquisa. Você detectou com o contador Geiger-Muller uma contaminação na bancada de 

manipulação, mas ninguém sabe de qual radioisótopo. Como você faria para descobrir isso? 

6. Suponha que foi constatado, em certo laboratório, uma contaminação em um 

micropipetador com 10 microcuries de S-35. Supondo que a contaminação máxima aceitável para a 

reutilização do micropipetador seja de 2 microcuries, quanto tempo deve-se esperar para o 

decaimento radioativo sem que haja interferência no emissor de radiação? 

Dado: meia vida do S-35 = 87 dias. 

7. Transforme: 

a) 100 rad em Gy. 

b) 2 rem em Sv. 

c) 8Ci em Bq. 

d) 3,5 rad em Gy 

e) 8,3 rem em Sv. 

f) 10,4 Ci em Bq. 

g) 30Gy em rad. 

h) 8Sv em REM. 

i) 38 Bq em Ci. 

8. Quais os conceitos físicos que estão envolvidos na seção 2.3.5. Grupo 5: Unidades de 

Medidas das Radiações e suas Relações? 

9. Há alguma palavra na seção 2.3.5. Grupo 5: Unidades de Medidas das Radiações e 

suas Relações que não foi compreendida? Se há escreva abaixo. 

10. Faça uma cruzadinha como os principais pontos do que foi estudado na seção 2.3.5. 

Grupo 5: Unidades de Medidas das Radiações e suas Relações, contendo as unidades de medida da 

radiação, com suas respectivas abreviações e significados. 

 

 

2.3.6. Grupo 6: exposição natural 
 
2.3.6.1 Exposição natural 

Quando um ser vivo é exposto a uma dose não letal e continua de radiação ionizante, pode 

ocorrer defeitos genéticos ou formação de tumores cancerosos a longo prazo.  

Uma pessoa está sujeita à ação da radiação proveniente de várias fontes, cuja dose anual 

total encontra-se abaixo do máximo tolerado. Exemplos de exposições à radioatividade a que uma 

pessoa pode submeter-se sem dano, encontram-se na Figura 57. 
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2.3.6.2 Legislação 
Conforme lei estabelecida no Rio Grande do Sul (1998), a dose efetiva anual não pode 

exceder 20 mSv em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em 

nenhum ano. 

Para fins de planejamento de barreiras físicas de uma instalação e para verificação de 

adequação dos níveis de radiação em levantamentos radiosimétricos, os seguintes níveis de 

equivalente de dose devem ser adotados: 

a) 5 mSv/ano em áreas controladas; 

b) 0,5 mSv/ano em áreas livres. 

Quando exposta à radiação, a molécula de água (presente no líquido puro ou fazendo parte 

dos tecidos vivos) absorve a energia contida na radiação. A energia absorvida forma radicais livres 

(átomos não ligados que faltam elétrons). 

Na água pura, os radicais formados recombinam-se rapidamente e a energia absorvida 

dissipa-se sob a forma de calor. 

Já no tecido vivo, os radicais formados podem interagir com as células, danificando e 

alterando seus mecanismos de reprodução pela alteração do seu material genético, levando a várias 

consequências, dentre elas à morte. 

A seguir, indica-se, sucintamente, como são produzidas as diferentes radiações na 

natureza. 

 

2.3.6.3 Radiações 
Alguns tipos de radiação corpuscular (partículas alfa e beta) e de radiação eletromagnética 

(raios gama) podem ser compreendidos a partir da síntese dos elementos. 

Para entender como o núcleo de um átomo é formado, precisa-se saber que dentro dele 

age uma força nuclear forte responsável pela estabilidade do núcleo, pois mantém unidos os prótons 

e nêutrons em seu interior. Entretanto, de acordo com Hewitt (2002), esta força é de alcance muito 

curto (10-15 m). Assim, somente os prótons e nêutrons que estejam próximos possuem essa força de 

atração.  

Sabe-se que os nêutrons são eletricamente neutros, enquanto os prótons possuem carga 

positiva, assim os prótons sofrem a influência da força elétrica de repulsão, que tem um alcance bem 

maior que a força nuclear forte. Sendo assim, prótons que estão próximos sofrem mais intensamente 

a força nuclear forte que é atrativa, já aqueles que se encontram mais distantes uns dos outros, estão 

sujeitos mais intensamente à força elétrica de repulsão entre as cargas iguais (dois prótons, por 

exemplo), conforme pode-se ver na Figura 61. 
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Figura 61: decaimento radioativo, variáveis que interferem nele e emissão de radiação. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 

Na Figura 61 encontra-se a representação esquemática do decaimento radioativo de um 

núcleo. As bolinhas cinzas representam os prótons, enquanto as brancas são os nêutrons.  
Sintetizando: quando dois prótons estão bem próximos, aparece entre eles uma intensa 

força de atração (devido à força nuclear forte), assim a força elétrica (que ocorre devido à repulsão 

elétrica) não influencia quando os prótons estão, segundo Hewitt (2002), a uma distância de até 
1510 − m. 

Entretanto, para dois prótons que estão mais distantes um do outro a força nuclear forte tem 

sua intensidade diminuída e neste caso a força elétrica possui mais intensidade, tornando este núcleo 

instável. Assim, ele pode emitir espontaneamente partículas alfa, beta e Raios Gama. 

A presença de nêutrons no núcleo ajuda na estabilidade nuclear, uma vez que a força 

elétrica de atração entre um próton e um nêutron é maior que a que ocorre entre próton-próton ou 

entre nêutron-nêutron.  

Segundo Sorenson (1987), os núcleos instáveis tendem a alterar, de forma natural, o 

número de prótons e nêutrons. A esse processo dá-se o nome de decaimento radioativo, ocorrendo 

principalmente à emissão de nêutrons (na fissão espontânea), de partículas alfa, beta e de raios 

gama. 

A fissão ocorre quando um átomo divide-se e a fusão ocorre quando dois átomos se unem. 

Como pode-se ver na Figura 61, a radiação alfa é a emissão de dois  nêutrons e de dois 

prótons.  

A radiação beta ocorre em duas circunstâncias. Quando um nêutron transforma-se em 

prótons há a emissão de um elétron e de um neutrino (partícula com uma quantidade ínfima de 

matéria e que não possui carga, portanto é difícil detectá-la). Quando um próton se transforma em 

nêutron há a emissão de um pósitron que é a antipartícula do elétron. 

A emissão de radiação gama ocorre depois da emissão de radiação alfa e beta, quando o 

átomo ainda possui energia excedente, ou quando há a aniquilação de pares. 

Existem dois tipos de radiação que chegam até nós a partir do espaço: 

• a radiação de fundo, que possui seu pico de energia na frequência da radiação das ondas 

de microondas;  
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• a radiação cósmica.  

A primeira tem caráter eletromagnético e acredita-se que ela é proveniente da formação do 

universo, por este motivo ela é conhecida como “um registro fóssil do Big Bang”. Não provoca 

doenças nos seres vivos da Terra, mas pode interferir nos sinais de alguns meios de comunicação, 

pois são ondas que, através da interferência construtiva e/ou destrutiva, podem interferir nas ondas 

eletromagnéticas responsáveis pela comunicação, por exemplo, as de televisão. 

A segunda possui caráter corpuscular e alta energia, assim pode-se concluir que ela é 

formada de partículas extremamente penetrantes (chamadas de radiação cósmica primária), que, ao 

atingir os núcleos dos átomos da atmosfera, dão origem a outras partículas com menor energia, 

sendo chamadas de radiação cósmica secundária.  

A origem da radiação cósmica primária ainda não é bem conhecida, sendo que apenas uma 

pequena parte dela é proveniente do Sol e de outras estrelas. 

O campo magnético da Terra é gerado pelo seu movimento de rotação. Dentro da Terra há 

muito metal a alta temperatura e, portanto muitos elétrons livres (as temperaturas elevadas fornecem 

energia para que os elétrons menos ligados sejam ejetados dos átomos dos metais). Estes, devido ao 

movimento da Terra, geram uma corrente elétrica, que devido à indução magnética, produz campo 

magnético. Os elétrons que estão presos ao átomo não produzem corrente elétrica e, portanto, não 

geram campo magnético. Os polos magnéticos não coincidem exatamente sobre os polos 

geográficos, havendo um pequeno desvio. Por conveniência, próximo ao polo norte geográfico está o 

sul magnético e, próximo ao polo sul geográfico, está o norte magnético.   

Como os polos magnéticos estão na extremidade do eixo magnético que corta a Terra, as 

partículas carregadas são atraídas para essas regiões. Assim a magnetosfera terrestre afasta essa 

radiação da região equatorial da Terra, havendo uma intensidade maior de Raios cósmicos nos polos 

do que no equador, gerando, por exemplo, o fenômeno natural da aurora boreal.  

A radiação cósmica é responsável pela produção de núcleos instáveis em nossa atmosfera, 

como o carbono 14. Isso faz com que a quantidade desse elemento se mantenha constante, 

ajudando na datação de rochas, achados fósseis, etc. 

Outro tipo de radiação natural e de caráter eletromagnético é a infravermelha, que é 

produzida por qualquer corpo que apresente temperatura.  

Os Raios Ultravioletas (UV) também são um tipo de radiação natural que têm caráter 

eletromagnético e são produzidos principalmente pelo Sol, mas o homem pode obter este tipo de 

radiação através de lâmpadas e de câmaras de bronzeamento artificial. 

A radiação UV é dividida em três categorias: UVA, UVB e UVC e essas são classificadas 

em ordem crescente de frequência e, consequentemente, do malefício que provocam à saúde dos 

seres humanos. 

Os Raios UVC são os mais perigosos para a saúde humana, mas são quase totalmente 

absorvidos pela camada de ozônio, quando entram na atmosfera. Os Raios UVB atingem a superfície 

terrestre numa quantidade um pouco maior, enquanto que a radiação UVA é a que chega até a Terra 

em maior quantidade e é a principal responsável pelo bronzeamento. 
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Qual a exposição natural que as pessoas sofrem diariamente? 
Observe a Figura 57. 

Questões: 
1. Quais os procedimentos que você, se trabalha-se com radiologia, poderia fazer para 

evitar eventos de radiação? 

2. Pode-se diminuir a probabilidade da ocorrência de algumas doenças devido à radiação 

ionizante tomando algumas precauções. Pode-se, por exemplo, diminuir a probabilidade de 

ocorrência do câncer de tireóide em pessoas que foram atingidas por radiação ionizante? 

3. Como ocorre a emissão de radiação nuclear? Explique detalhadamente. 

4. Quais conceitos físicos que estão envolvidos na seção 2.3.6. Grupo 6: exposição 

natural? 

5. Há alguma palavra na seção 2.3.6. Grupo 6: exposição natural que não foi 

compreendida? Se houver, escreva-a abaixo. 

6. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do que foi estudado na seção 2.3.6. 

Grupo 6: exposição natural. 

 

2.3.7 Grupo 7: Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 
Segundo Garcia (2002), os efeitos biológicos da radiação são consequência de uma longa 

série de acontecimentos que se inicia pela excitação e ionização de moléculas no organismo.  

Há dois mecanismos pelos quais as alterações químicas nas moléculas são produzidas pela 

radiação ionizante: efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos acontecem quando a radiação rompe 

a membrana e mata a célula ou muda o DNA, fazendo com que a célula se reproduza de forma 

errada, ou seja, não produza os tecidos que formava antes da alteração do DNA. Os efeitos indiretos 

ocorrem quando a radiação produz radicais livres. 

No processo de interação da radiação com a matéria ocorrem a ionização e a excitação dos 

átomos e moléculas provocando modificação (pelo menos temporária) nessas moléculas. O dano que 

mais influencia na saúde é o que ocorre no DNA. 

Quando a radiação incide no corpo humano inicialmente ocorrem os efeitos físicos, como, 

por exemplo, elevação da temperatura. Na sequência ocorrem os efeitos químicos, como a ruptura de 

ligações moleculares e consequentemente a criação de radicais livres. Já os efeitos biológicos podem 

levar minutos-anos para surgirem e é a resposta natural do organismo a um agente agressor e não é, 

necessariamente, em doença, como por exemplo, a redução de leucócitos. Os efeitos orgânicos são 

as doenças, que surgem devido a incapacidade de recuperação do organismo devido à frequência ou 

quantidade dos efeitos biológicos, por exemplo, catarata e leucemia. 

Observe a Figura 55 e a Figura 56. 

 

2.3.7.1 Efeitos da radiação ionizante nos seres humanos 
Os efeitos biológicos são classificados segundo: 
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• a dose absorvida: Estocásticos ou Determinísticos; 

• ao Tempo de Manifestação: Imediatos ou Tardios; 

• ao Nível de dano: Somáticos ou Genéticos. 

Efeito Estocástico: 

• não apresenta limiar de dose: o dano pode ser causado por uma dose mínima de 

radiação. Tumores altamente malignos podem ser causados por doses baixas e outros benignos por 

doses altas. A severidade é constante e independente da dose; 

• leva à transformação celular. Sua causa deve-se à alteração aleatória no DNA de uma 

única célula que continua a se reproduzir. Quando o dano ocorre em célula germinativa, efeitos 

genéticos ou hereditários podem ocorrer. 

• a probabilidade de ocorrência é em função da dose; 

• são difíceis de serem medidos experimentalmente, devido ao fato de poderem ter um 

longo período de latência. 

Exemplos: câncer, defeitos genéticos. 

Efeito Determinístico: 

• leva à morte celular; 

• existe limiar de dose, ou seja, os danos só aparecem a partir de uma determinada dose; 

• a probabilidade de ocorrência e a gravidade do dano estão diretamente relacionadas 

com o aumento da dose; 

• geralmente aparecem num curto intervalo de tempo. 

Exemplos: catarata, náuseas, anemia, esterilidade, hemorragia, eritema e necrose. 

A morte de um pequeno número de células de um tecido, resultante da exposição a 

radiação, normalmente, não traz nenhuma consequência clínica observável. Para indivíduos 

saudáveis, dependendo do tecido irradiado, nenhum indivíduo apresentará efeito determinístico para 

doses de até centenas ou milhares de miliSieverts. 

Acima de um valor de dose (limiar), o número de indivíduos manifestando o efeito aumenta 

até atingir 100%. Isto decorre em função das diferenças de sensibilidade entre os indivíduos. 

Nos Efeitos Genéticos: os danos são provocados nas células que participam do processo 

reprodutivo dos indivíduos que foram expostos à radiação e podem resultar em defeitos ou 

malformações dos seus descendentes. 

Os Efeitos Somáticos das radiações são aqueles que afetam apenas os indivíduos 

irradiados, não se transmitindo para seus descendentes. Os efeitos somáticos classificam-se em 

efeitos imediatos e tardios: 

Os Efeitos Imediatos são aqueles que ocorrem em um período que varia de horas até 

algumas semanas após a irradiação. Como exemplos de efeitos imediatos provocados pela ação de 

radiações ionizantes pode-se citar: queda de cabelos, necrose de tecido, esterilidade temporária ou 

permanente e alterações no sistema sanguíneo. 

Os Efeitos Tardios são os efeitos que ocorrem depois de vários meses, ou anos, após a 

exposição à radiação. Exemplos dos efeitos tardios são: o aparecimento de catarata e o câncer. 
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2.3.7.2. Propriedades dos sistemas biológicos 
Os tecidos biológicos apresentam as seguintes propriedades: 

Reversibilidade: mecanismo de reparo das células é muito eficiente. Mesmo danos mais 

profundos são capazes de serem reparados ou compensados. 

Transmissibilidade: o dano biológico não se transmite. O que pode ser transmitido é o efeito 

hereditário em células reprodutivas danificadas. 

Fatores de Influência: pessoas que receberam a mesma dose podem não apresentar o 

mesmo dano. O efeito biológico é influenciado, por exemplo, pela idade e sexo. Para uma mesma 

quantidade de radiação, os efeitos biológicos resultantes podem ser muito diferentes. 

A exposição nos seres humanos pode ser: 

Exposição única: radiografia. 

Exposição fracionada: radioterapia. 

Exposição periódica: rotina de quem trabalha com materiais radioativos. 

 

2.3.7.3. Sistema de Proteção Radiológica 
• evitar os efeitos determinísticos, uma vez que existe um limiar de dose. Manter as doses 

abaixo do limiar, para qualquer pessoa que entre em contato com radiações ionizantes; 

• prevenir os efeitos estocásticos fazendo uso de todos os recursos disponíveis de proteção 

radiológica; 

• para efeito de segurança em proteção radiológica, considera-se que os efeitos biológicos 

produzidos por radiações ionizantes sejam cumulativos; 

• câncer é a principal preocupação de proteção radiológica. É difícil distinguir se ele foi ou 

não induzido por radiação. 

 

Questões: 
1. Qual a diferença entre efeitos somáticos e efeitos hereditários? 

2. A reação de um indivíduo à exposição de radiação depende de quais fatores? 

3. O que são efeitos estocásticos e determinísticos? Quais as diferenças entre eles? 

4. O que são efeitos químicos, biológicos, físicos e orgânicos? 

5. Quais os conceitos físicos que estão envolvidos na seção 2.3.7 Grupo 7: Efeitos 

Biológicos das Radiações Ionizantes? 

6. Há alguma palavra na seção 2.3.7 Grupo 7: Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

que não foi compreendida? Se houver, escreva-a. 

7. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do estudado na seção 2.3.7 Grupo 7: 

Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes. 
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2.3.8 Grupo 8: O Equipamento de Raios-X Convencional e da Mamografia 

2.3.8.1 O Equipamento de Raios-X 
Segundo Bushong (2007), o centro de um equipamento 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 se pode ver em uma lâmpada fluorescente.  

Uma corrente elétrica passa pelo filamento, aquecendo-o. O calor ejeta os elétrons da 

superfície do filamento. O ânodo, positivamente carregado, é um disco achatado feito, por exemplo, 

de tungstênio, que atrai os elétrons através do tubo.  

Na Figura 62 pode-se ver um esquema com as partes do equipamento de Raios-X e, na 

Figura 63, pode-se ver um equipamento de Raios-X. 

A diferença de voltagem entre o cátodo e o ânodo é extremamente alta; então, os elétrons 

movimentam-se pelo tubo com bastante energia. 

Assim os Raios-X, como foi visto nas seções M.1.3.2, M.1.3.3, M.1.3.4, podem ser 

produzidos de duas formas: característica e de freamento. 

De acordo com Garcia (2002), as colisões de alto impacto envolvidas na produção dos 

Raios-X geram aumento na temperatura. 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 a energia originada das colisões.  

Todo o mecanismo é protegido por uma blindagem de chumbo. Ela evita que os Raios-X 

saiam em todas as direções. Uma pequena abertura na blindagem permite que alguns fótons de 

Raios-X saiam formando um feixe. Esse feixe passa por uma série de filtros que têm a função de 

retirar dele as ondas de baixas energias, que não contribuem para o diagnóstico radiográfico. Estas 

ondas, se não fosse filtradas, apenas provocariam uma absorção de energia pela pele do paciente, já 

que não possuem energia suficiente para atravessar o corpo humano.  

Um detector no outro lado do paciente grava o padrão de Raios-X que atravessam o corpo 

humano. Os detectores de Raios-X que utilizam filmes usam a mesma tecnologia de filmes de uma 

câmera fotográfica comum.  

Geralmente, médicos e técnicos deixam a imagem no filme como um negativo. Isso quer 

dizer que as áreas expostas a mais radiação ficam mais escuras e as áreas expostas a menos 

radiação aparecem mais claras. Materiais densos, como ossos, aparecem em branco enquanto 

materiais menos densos aparecem em preto ou cinza. Os materiais mais densos absorvem mais a 

radiação, pois eles apresentam maior número atômico, favorecendo a ocorrência do efeito 

Fotoelétrico (absorção). 
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Figura 62: modelo do funcionamento aparelho Raios-X. 
Fonte: http://novastecnologiassaude.blogspot.com. 

 
Figura 63: aparelho de Raios-X. 
Fonte: http://www.searadaciencia.ufc.br. 
 

 

2.3.8.1.1 Geradores de Raios-X 
O gerador, de acordo com Dimenstein (2005), fornece a potência necessária ao tubo de 

Raios-X e permite selecionar a energia, a quantidade de fótons de Raios-X e o tempo de exposição. 

Os modernos geradores são compostos por transformadores, retificadores, diodos, circuitos 

retificadores, filamento, circuito extrator, timers, medidores de kVp e mA, circuitos de controle 

automático de exposição e seletor de ponto focal. 

Transformadores (Figura 64): são empregados para: 1º) para realizar a ampliação na 

entrada de tensão, de acordo com os princípios de indução eletromagnética; 2º) para diminuir a 

voltagem no filamento, o qual é responsável por arrancar elétrons no aparelho de Raios-X e do 

mamógrafo. 
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De acordo com Gaspar (2000), no enrolamento primário há uma corrente alternada e essa 

produz um campo magnético que induz o movimento dos elétrons no enrolamento secundário, 

originando no segundo enrolamento uma corrente alternada. 

Figura 64: transformadores. 
Fonte: www.deltapltda.com.br. 
 

A voltagem diminui se o número de voltas no enrolamento primário for maior do que o do 

enrolamento secundário e aumenta se o número de voltas do enrolamento primário for menor do que 

a do enrolamento secundário. O transformador obedece à expressão matemática(19): 
(19) 

2

1

2

1

N
N

V
V

=
 

 

Onde 1V é a voltagem de entrada, 2V  a voltagem de saída, 1N o número de voltas no 

enrolamento primário e 2N o número de voltas no enrolamento secundário. 

Diodo: os diodos têm a função de deixar a corrente seguir apenas em um sentido, ou seja, 

eles transformam corrente alternada em contínua, conforme visto na seção 2.3.1 Grupo 1: Efeito 

Fotoelétrico. 
Os diodos estão inseridos em uma válvula que contém uma fonte de elétrons no cátodo e 

um alvo no ânodo, permitindo que o fluxo de corrente se movimente somente em um sentido, ao 

longo do condutor.  
A ampola é uma capa na qual o cátodo e o ânodo são mantidos a vácuo e somente é 

permitida a passagem da corrente elétrica quando a polaridade do cátodo é negativa e a do ânodo 

positiva. Quando essa polaridade é invertida, a passagem da corrente é bloqueada. Isso ocorre, pois 

no gerador encontram-se diodos. 
Circuitos retificadores: são compostos por dois ou mais diodos arranjados especificamente 

para divergir o fluxo da corrente.  
Circuitos de filamento: quando a voltagem é aplicada nos eletrodos dos tubos de Raios-X, 

ocorre a passagem da corrente através de um dos filamentos selecionados. Isso provoca a emissão 

de elétrons que, acelerados por um campo elétrico, provocarão um fluxo elétrico, o qual consiste na 

corrente do tubo que, segundo Bushong (2007), está na faixa de 1 á 1000 mA.  

Segundo Dimenstein (2005), o número de elétrons liberados está relacionado com a 

corrente que passa pelo filamento (1 á 10 A). O circuito de filamento, portanto, controla a passagem 

da corrente elétrica no filamento do cátodo no tubo de Raios-X. 
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De acordo com Dimenstein (2005), a maior tarefa do transformador, que esta contido no 

gerador, é a de fornecer uma voltagem extremamente alta para produzir Raios-X com suficiente 

energia e adequada quantidade de radiação. Por exemplo, para um exame de Raios-X de tórax, 

utilizam-se 120.000 V (120 kV), portanto é necessário que ocorra um significativo aumento na tensão 

de entrada, a qual pode ser fornecida, dependendo do equipamento, com tensão de 110, 220 ou 380 

V, com corrente alternada (AC). Na Figura 65, há um esquema do sistema gerador. 

Através da mesa de controle, o operador do equipamento pode regular a voltagem e a 

corrente elétrica. Há na Figura 65, dois transformadores, o primeiro aumenta a voltagem e o segundo 

a diminui, como pode-se perceber através da equação 19. 

 
Figura 65: gerador de Raios-X. 
Fonte: Dimenstein (2002). 
 

O primeiro tem como função fornecer voltagem ao equipamento enquanto que a segunda é 

ligada ao filamento e tem como função fornecer corrente elétrica. A voltagem é responsável pela 

energia dos fótons emitidos do ânodo e a corrente elétrica é a responsável pela quantidade de fótons 

ejetados. 

Quanto maior for a quantidade de fótons, maior será a probabilidade de os mesmos 

interagirem com a matéria, aumentando a dose de radiação no paciente. Quanto menor for a 

voltagem, maior será a probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico, e, também, aumentará a 

absorção da radiação pelo paciente, portanto, deve-se preferir voltagens altas e correntes elétricas 

baixas, conforme será mais detalhado nas imagens radiográficas. 

 

 

2.3.8.2 Mamografia 
Segundo Chew (2006), na radiografia de tecidos brandos (que é o caso da mamografia), 

são explorados os tecidos adiposos e musculares que possuem densidades e números atômicos 

similares, por isso a técnica utilizada na mamografia é diferente da do aparelho de Raios-X 

convencional, que explora a imagem de diferentes tecidos com densidade e números atômicos muito 

diferentes. 
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Na mamografia, segundo Cavalcante (2000), utiliza-se um anodo geralmente de ródio e 

molibdênio, pois nesses materiais ocorre principalmente, a produção de Raios-X característico 

necessário para a mamografia. Já na radiografia convencional utiliza-se a produção de radiação de 

freamento, utilizando materiais como, por exemplo, o tungstênio.  

Como o ródio e o molibdênio possuem números atômicos relativamente baixos, 45 e 42 

respectivamente, um fóton incidente, com radiação menor do que a necessária no tungstênio é capaz 

de ejetar ou excitar um elétron produzindo radiação característica, por isso diz-se que, nesses 

materiais, há maior produção de radiação característica. Como o tungstênio possui número atômico 

(74), superior, portanto aos outros dois, há maior número de prótons, e, por possuir mais prótons, 

atraí mais o elétron que passa próximo ao núcleo, produzindo, assim, predominantemente radiação 

de freamento. 

Em mamógrafos mais modernos, há um anodo com duas trilhas, um feito de ródio e outro 

de molibdênio. Quando a mama é mais espessa, incide-se o feixe de elétrons sobre o Ródio 

utilizando a sua radiação característica, pois ela é mais energética. De acordo com Cavalcante 

(2000), a faixa de energia utilizada no mamógrafo é de 17 a19 KeV. 

Como foi visto na seção 1.3.2 Radiação Característica, utiliza-se radiação característica na 

mamografia, pois a mama possui tecidos com densidades similares, dessa forma, os tecidos 

absorvem radiação com energias semelhantes, então não há necessidade de utilizar energias 

diferentes. Caso fosse utilizada a produção de radiação de freamento, a faixa de energia emitida seria 

maior (continua). Consequentemente, as energias que não fossem utilizadas para fazer a imagem 

prejudicariam o paciente, através do aumento de dose. Esse aumento de dose é proporcional ao 

tempo de exposição, ao número de fótons emitidos e de sua energia, pois quanto maior é a energia, 

maior é a probabilidade de ocorrer efeitos determinísticos. 

De acordo com Chew (2006), a mamografia teve sua primeira tentativa de realização em 

1920. Entretanto, devido à falta de equipamento adequado na época, somente foi realizada em 1950, 

quando Robert Egan renovou o interesse na mamografia, demonstrando que era uma técnica eficaz 

desde que fossem utilizados valores de kVp baixos, de mAs altos, e uma exposição direta no tecido, 

uma vez que,  dessa forma, aumenta-se o efeito fotoelétrico e, consequentemente, a absorção pela 

mama. Assim, mesmo havendo pouca diferença de densidade na mama, os tecidos mais densos 

absorverão mais radiação, melhorando o contraste radiológico, havendo em contrapartida, a 

desvantagem de haver mais absorção da radiação, aumentando os riscos da realização desse 

exame.  

A mama é constituída de três tecidos principais: fibroso, glandular e adiposo. Antes da 

menopausa, a mama é constituída principalmente de tecido glandular, o que produz uma imagem 

mais densa, portanto é mais difícil de detectar anomalias. Conforme já foi visto na seção 2.3.1 Grupo 

1: Efeito Fotoelétrico, este tecido mais denso, possui o inconveniente de ser mais sensível à radiação, 

pelo fato de absorver mais devido sua densidade sendo, portanto, mais propenso o surgimento de 

câncer a partir do exame. 
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Depois da menopausa, há um aumento do tecido adiposo e uma diminuição nos tecidos 

fibroso e glandular. O tecido adiposo é menos denso e sensível à radiação do que os tecidos fibroso 

e glandular. Depois da menopausa, o risco de gerar câncer a partir do exame é menor e se obtém 

uma imagem melhor. 

Na Tabela 5 há os intervalos recomendados para uma exploração de mama. 

 

Tabela 5: intervalos recomendados para uma exploração de mama. 
Fonte: Bushong (2007). 
Intervalos recomendados para uma exploração da mama

Exploração Menos de 40 anos 40-49 anos De 50 anos a mais 

Auto-exploração Mensal* Mensal Mensal 

Exploração Física 
médica 

Anual** Anual Anual 

Mamografia de Raios-X 

Risco alto Referencia Anual  Anual 

Risco baixo Referencia Bianual Anual 
* Começado com 20 anos. 
**Começando com 35 anos. 
 

 

De acordo com Bushong (2007), no intervalo de 70 a 100 kVp, a dispersão devida ao efeito 

Compton predomina em tecidos de pouca densidade, portanto a absorção dentro dos tecidos pouco 

densos é mínima. Para maximizar o efeito fotoelétrico e, desse modo, melhorar a absorção, deve-se 

usar kVps menores que 10 kVp, pois, conforme foi visto na seção 2.3.1 Grupo 1: Efeito Fotoelétrico, a 

absorção em tecidos ocorre principalmente devido ao efeito Fotoelétrico, o qual absorve radiação e 

emite elétron. O grau de absorção é determinado pela densidade do material e pelo número atômico 

efetivo. 

Sintetizando: na mamografia, ao contrário da radiografia convencional, deve haver baixo 

valor de kVp (menor que 70 kVp). Entretanto, quando é diminuído o valor de kVp os Raios-X 

resultantes possuem menos energia e, portanto, possuem menor capacidade de penetração. Para 

que a radiação consiga penetrar é necessário que haja um aumento da corrente elétrica mA, e, 

consequentemente, haver maior radiação sobre o paciente, o que faz com que ocorra alto contraste 

na imagem da mamografia.  

Todos os sistemas de imagem mamográficos incorporam geradores de alta frequência e, 

também, possuem um retificador que transforma corrente alternada em corrente continua, o que se 

faz necessário para a realização do exame, pois o feixe de Raios-X deve ser continuo. 

Para se fazer o exame de mamografia, é necessário comprimir o seio, pois essa ação 

apresenta as vantagens citadas na Tabela 6. 
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Tabela 6: vantagens de uma forte compressão. 
Fonte: Bushong (2007). 
Vantagens de uma forte compressão 

Efeito Resultado 

Imobilização da mama Diminui a borrosidade 

Densidade uniforme Densidade Óptica uniforme na mamografia 

Resolução Resolução espacial melhora 

Radiação dispersa reduzida Melhor contraste 

Tecido mais fino As doses de radiação são reduzidas 
 

São usados na mamografia, segundo Bushong (2007), dois tipos de detectores: os 

detectores de tela-película e os detectores digitais. 

A tela intensificadora é um sistema pelo qual a tela transforma a radiação de Raios-X em luz 

que sensibiliza a película. 

A combinação da tela e da película deve situar-se em um cassete especialmente 

desenhado, com uma cobertura frontal de baixo Z, para uma baixa atenuação. Conforme pode-se 

observar na Figura 66. Para haver a formação da imagem é necessário que os fótons de Raios-X 

passem, inicialmente, pela base onde está fixada a emulsão, onde os Raios-X são transformados em 

luz que sensibilizam a tela. Caso o sistema tela-película seja invertido não haverá produção de 

imagem, conforme pode-se ver na Figura 66. 

 
Figura 66: combinação tela-película e formação de imagem. 

Fonte: Bushong, 2007. 

 

O uso da tela intensificadora aumenta o número de fótons para a mesma radiação, pois os 

fótons de Raios-X (mais energéticos) são transformados em fótons de luz (menos energéticos), 

proporcionando uma dose menor ao paciente, já que há a necessidade de expô-lo a menos radiação, 

pois o sinal é amplificado pela tela-película. O uso da tela intensificadora aumenta, devido ao motivo 

citado anteriormente, o contraste radiográfico quando comparado com o de um exame de exposição 

direta. 

A transformação de fótons de Raios-X em fótons de luz ocorre da seguinte maneira: os 

fótons de Raios-X ejetam elétrons; os elétrons mais externos preenchem a vacância originada pela 
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falta do elétron, liberando energia na forma de luz. Como o fóton de Raios-X é mais energético que o 

fóton de luz ele pode repetir o processo inúmeras vezes, aumentando o número de fótons emitidos.  

Os detectores digitais são utilizados na mamografia digital, a qual utiliza dispositivos 

acoplados por carga elétrica (CCD). Esses convertem fótons de luz em elétrons, como será visto mais 

detalhadamente na fluoroscopia digital.  

Conforme pode-se observar na Figura 67, a luz parte da tela intensificadora e através da 

fibra Óptica ou por um sistema de lentes, chega ao CCD, o qual tem a função de transformar os 

fótons em sinal elétrico. 

 
Figura 67: esquema do mamógrafo e alguns componentes. 
Fonte: Bushong (2007). 
 

Como os detectores digitais são eletrônicos, produzem ruído eletrônico, que é causado pela 

temperatura. Como os fios são constituídos por metais, geralmente de cobre, a temperatura ejeta 

elétrons pouco ligados ao átomo. Esses elétrons atrapalham o sinal, pois são aleatórios e não fazem 

parte do sinal recebido. Esse ruído pode ser reduzido se o detector for refrigerado. A diminuição 

desse ruído é utilizada para aumentar a resolução de contraste. 

Os detectores digitais têm características similares a tela-película, exceto pelo fato da 

resposta ser linear, ou seja, à medida que aumenta a radiação incidente, aumenta a intensidade da 

radiação detectada, sem haver amplificação de sinal. 

Segundo Garcia (2002), a principal vantagem de uma imagem digital é o pós-

processamento dela, resultando em um aumento da resolução de contraste.  

Na Figura 68 pode-se observar alguns componentes do equipamento de Raios-X. 
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Figura 68: mamógrafo e principais componentes de funcionamento. 
Fonte: adaptado de www.bordadodemurmurios.blogspot.com 
 

Questões: 
1. Em relação aos Raios-X é incorreto afirmar: 
a) É uma radiação eletromagnética ionizante. 

b) Necessita de um meio material para se propagarem, ou seja, não se propagam no vácuo. 

c) São produzidos quando elétrons de alta energia são, subitamente, desacelerados. 

d) Os Raios-X podem ser bloqueados por chumbo, cuja espessura a ser utilizada, 

dependerá da energia dos Raios-X. 

2. Explique cada uma das partes do equipamento dos Raios-X convencional. 
3. Quais as diferenças entre o aparelho convencional de Raios-X e a mamografia?  
4. É possível fazer uma mamografia a partir de um aparelho convencional de Raios-X? 

Explique sua resposta. 

5. Explique cada uma das partes do aparelho de mamografia. 
6. Qual a relação entre efeito fotoelétrico, efeito Compton e a imagem produzida pela 

mamografia? 
7. Quais as relações entre kVp, mA, a interação da radiação com o paciente e a produção 

de imagens? 
8. Por que uma mamografia requer um kVp baixo? 
9. Quais os conceitos físicos estão envolvidos na seção 2.3.8 Grupo 8: O Equipamento de 

Raios-X Convencional e da Mamografia? 
10. Há alguma palavra na seção 2.3.8 Grupo 8: O Equipamento de Raios-X Convencional e 

da Mamografia que não foi compreendida? Se houver, escreva-a abaixo. 
11. Faça um mapa conceitual com os principais pontos do que foi estudado da seção 2.3.8 

Grupo 8: O Equipamento de Raios-X Convencional e da Mamografia. 
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