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I-Fundamentos 

• i. História do átomo 

J J Thomson 

1897 – Modelo do pudim de passas 

Descoberta do elétron 
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I-Fundamentos 
• i. História do átomo 

Geiger e Rutherford 

Átomo nuclear 

Descoberta do próton 

Geiger e Marsden 

1911– Experimento da folha de ouro 
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I-Fundamentos 
• i. História do átomo 

1913– Modelo atômico em camadas 

Usando ideias de conservação de momentum 
angular e de energia cinética e mesclando com os 
princípios quânticos de Planck, Bohr conseguiu 
descrever o átomo de Hidrogênio (e mais adiante 
átomos hidrogenoides) segundo a mecânica 
quântica. Aqui, o átomo possui núcleo dotado de 
cargas positivas (prótons) e eletrosfera dotada de 
elétrons. Z = e [IMAGEM] 

Niels Bohr 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Bohr-atom-PAR.svg/310px-Bohr-atom-PAR.svg.png
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/bohr-bio.html


I-Fundamentos 
• i. História do átomo 

1913– Conceito de número atômico 

Propõe que os átomos podem ser diferenciados 
pelo número de prótons (p) no núcleo.   
 
Esse é o conceito de número atômico (Z). 

Henry Moseley 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Moseley
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Moseley


I-Fundamentos 
• i. História do átomo 

1913– Conceito de isótopo 

Propõe que os átomos com mesmo número 
atômico (Z ou p) podem possuir isótopos, 
elementos com diferentes números de nêutrons 
no núcleo. 
 

Frederick Soddy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Soddy
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Soddy


I-Fundamentos 
• i. História do átomo 

James Chadwick 

1932– Descoberta do nêutron 

Chadwick usou duas colisões ao invés de uma. 
Usando um emissor-a contra uma folha de Be, 
partículas sem carga e com a massa similar  à do 
próton são ejetadas. Ele adicionou um anteparo 
com gás nitrogênio (ou boro). O núcleo do 
nitrogênio  absorvia a radiação estranha 
proveniente desse anteparo  e por causa da colisão 
era expelido em direção a um detector, que  
detectava as  agora carregadas partículas de 
nitrogênio. FONTE 
 
 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1935/chadwick_postcard.jpg
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/neutrondis.html


I-Fundamentos 

Z: número de prótons (número atômico) 
N: número de nêutrons 
A: número de massa 
A=Z+N 

• ii. Terminologia 
NÚCLEO 

NUCLEON (qq partícula 
presente no núcleo) 

NUCLÍDEO: 
QQ ÁTOMO 
CONSIDERADO DE ACORDO 
COM A QUANTIDADE DE 
NÚCLEONS QUE ELE POSSUI. 



I-Fundamentos 
• ii. Terminologia Tempo de meia-vida: 

tempo para que metade 
da quantidade inicial de 
núcleos decaia. 

Tabela de nuclídeos: forma de representação gráfica de 
todos os nuclídeos estáveis, organizada na forma Z x n e 
contendo várias informações úteis. 



I-Fundamentos 
• iii. Tabela de nuclídeos 

–  n = Z (até Z = 20)  nuclídeos estáveis 



I-Fundamentos 
• iii. Tabela de nuclídeos 

– n >> Z tendem a decair radioativamente 

 

Aplicativos: 
https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html 
http://www.nndc.bnl.gov/chart/reZoom.jsp?newZoom=6   
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I-Fundamentos 
• iii. Tabela de nuclídeos 

– n >> Z tendem a decair radioativamente 

 

Aplicativos: 
https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html 
http://www.nndc.bnl.gov/chart/reZoom.jsp?newZoom=6   
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I-Fundamentos 
• iii. Tabela de nuclídeos 

– n >> Z tendem a decair radioativamente 

 

decaem  
emitindo  
elétrons 

decaem  
emitindo  
pósitrons 



I-Fundamentos 
• iv. Energia de ligação nuclear 

– Energia total necessária para decompor um núcleo em seus p e n. 

 
𝐸 = Δ𝑚𝑐2 𝐸𝐿 =

𝐸(𝑀𝑒𝑉)

𝐴(𝑛º𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛𝑠)
 𝐸𝐿 =

𝑀𝑒𝑉

𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛
 



I-Fundamentos 
• iv. Energia de ligação nuclear 

– Energia total necessária para decompor um núcleo em seus p e n. 

 

𝐸𝐿 =
𝑀𝑒𝑉

𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜𝑛
 



I-Fundamentos 
• v. Spin nuclear e magnetismo 

– Uma partícula carregada em movimento circular uniforme gera 
um momento angular (e um spin nuclear). 

 

 

 

 

 

 

  

𝐿 = 𝑙 ∙ ℏ 

𝑙 = 0, 1, 2,  

Nº quântico angular 



I-Fundamentos 
• v. Spin nuclear e magnetismo 

– Núcleons dão origem  a um momento dipolar magnético nuclear 
mN. 

– Os núcleos com A e Z pares possuem mN = 0. 

 

 



I-Fundamentos 
• vi. Forças fundamentais 

– Força gravitacional 
• Só é relevante para corpos com massas elevadas. 

 

– Força eletromagnética 
• Age sobre todas as partículas carregadas. 

 

– Força nuclear forte 
• Age no sentido de manter o núcleo coeso e é de curto alcance. 

– Partículas W e Z. 
 

– Força nuclear fraca 
• Age no sentido de manter as partículas fundamentais unidas para formar 

partículas maiores (nêutron, próton, elétron, etc). 
– Glúon 

 
 

 



I-Fundamentos 

• vii. Partículas fundamentais 

– Pelo menos três formas diferentes de 
classificação: 

a. Pelo Spin 

b. Pelas forças 

c. Pelo tipo de partícula 



vii.a.Classificação pelo spin 
• 𝐿 = 𝑠ℏ, onde 

– s = 0, 1, 2,...  bóson (ex.:fóton) 

• Não obedece o princípio da exclusão de Pauli 

 

– s = ½, 3/2,...  férmion (elétron, próton, nêutron) 

• Estados menos energéticos são obtidos quando o princípio da 
exclusão de Pauli é respeitado. 

 



vii.b.Classificação pelas forças 

– Força nuclear fraca age sobre a partícula  lépton 

• Ex.: elétrons e neutrinos 

– Força nuclear forte age sobre a partícula hádron 

• Ex.: prótons, nêutrons e píons 

 

                    Férmion  Bárion (próton, p. ex.) 

Hádron 

 

                     Bóson  Méson (píon, p. ex.) 

 



vii.Modelo padrão 

Veja meu manuscrito sobre partículas fundamentais: 
http://pt.slideshare.net/marsjomm/partculas-fundamentais   

http://pt.slideshare.net/marsjomm/partculas-fundamentais
http://pt.slideshare.net/marsjomm/partculas-fundamentais
http://pt.slideshare.net/marsjomm/partculas-fundamentais
http://pt.slideshare.net/marsjomm/partculas-fundamentais


vii.Modelo padrão 

Artigo: A física dos quarks e a epistemologia 

http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S1806-11172007000200001&pid=S1806-11172007000200001&pdf_path=rbef/v29n2/a01v29n2.pdf


vii.c.Classificação pelo tipo 

• Dirac(1928) previu o anti-elétron. 
• Carl Anderson (1932), detectou-o na radiação 

cósmica. 
• O anti-elétron, ou pósitron, possui mesma massa 

e spin, mas a carga é positiva. 
• Toda anti-partícula difere da sua contraparte na 

carga (se for carregada) e em alguns dos números 
quânticos.  

• Toda partícula possui uma anti-partícula, cujo 
símbolo é o mesmo mas tem uma barra acrescida 
para indicar sua natureza. 

 



I-Fundamentos 

• viii.Decaimentos radioativos 

– Decaimento a 

– Decaimento b 

– Captura de elétron 

 



I-Fundamentos 

• Decaimento a 

 



I-Fundamentos 

• Decaimento a 

 

Tunelamento da partícula a 

através da barreira de potencial. 



I-Fundamentos 

• Decaimento b 

 



I-Fundamentos 

• Decaimento b 

 



I-Fundamentos 
• Ix.Modelos nucleares (a gota líquida - Bohr) 

 

– Lise Meitner (+Otto Frisch) e Otto Hahn explicam a fissão 

estimulada por nêutrons do 238U. 

 Escreveu o artigo, publicou e ganhou um Nobel sozinho!!!! 



I-Fundamentos 
• Modelos em camadas (Shell model) 

– Números mágicos 

 



II – Reações Nucleares (em breve) 

i. Fissão nuclear 

ii. Reator nuclear de fissão (PWR) 

iii. Reator de fusão nuclear (TOKAMAK) 

iv. Podcasts e documentários 



II – Reações Nucleares 

i. Fissão nuclear (ver Meitner e Frisch) 



II – Reações Nucleares 

ii. Reator nuclear de fissão (PWR) 



II – Reações Nucleares 

iii. Reator de fusão nuclear (Tokamak) 

http://www.plasma.inpe.br/LAP_Portal/LAP_Si
tio/Texto/Tokamaks.htm  
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II – Reações Nucleares 

http://www.scicast.com.br/scicast-009-energia-
nuclear-parte-1-com-luiz-gonzaga-e-carlos-cardoso/  
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II – Reações Nucleares 

http://www.scicast.com.br/scicast-010-energia-
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II – Reações Nucleares 

http://meiobit.com/318904/kampen-om-tungtvannet-review-sem-spoilers-da-mini-serie-
norueguesa-guerra-da-agua-pesada/  
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III – O que é Química Nuclear? 

a. Definição de Harvey 

 A Química Nuclear estuda as reações entre os 
núcleos e as propriedades das espécies resultantes. 

 

b. Definição de Lefort 

 Todas as vezes que, em um problema de Química 
pura ou aplicada, a utilização de elementos 
radioativos entra em jogo ou radiações nucleares é 
usada, entra-se no domínio da Química Nuclear. 



III – Aplicações à Química 

i. Traçadores 

ii. Datação radioativa 

iii. Síntese de novos elementos 

iv. Uso medicinal/Radiofármacos 

v. Diluição isotópica 

vi. Irradiação de alimentos 

vii. Mecanismos de reações químicas 



III – Aplicações à Química 
i. Traçadores 
 Realiza-se a reação com água marcada com 18O. 

 O produto que apresentar radioatividade determina o 
mecanismo da reação. 
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III – Aplicações à Química 
ii. Datação radioativa 

Cada núcleo de um isótopo radioativo pode 
emitir partículas em um processo denominado 
decaimento nuclear. 

 



III – Aplicações à Química 
ii. Datação radioativa 
Assim, a variação do número de núcleos  que 

decaem , -dN, em um certo tempo, dt, é 
proporcional ao número de núcleos  radioativos 
presentes no sistema e também à extensão do 
tempo: 

 −𝑑𝑁 ∝ 𝑁 ⋅ 𝑑𝑡 ⊳  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝜆𝑁 



III – Aplicações à Química 
l é chamada constante de decaimento 

radioativo e, nesse tipo de processo, é usual 
expressar o decaimento radioativo em função do 
número de átomos (núcleos).  
 

É também usual contar um certo número de 
emissões de partículas por unidade de tempo por 
grama do elemento. 

 



III – Aplicações à Química 
Dessa maneira, da integração da expressão da 

velocidade do decaimento radioativo surge: 
 

ln 𝑁 = ln 𝑁0 − 𝜆𝑡 ou 𝑁 = 𝑁0 𝑒−𝜆𝑡(1)  
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𝑁 = 12,5 𝑒−1,21∗10−4𝑎𝑛𝑜−1𝑡 



III – Aplicações à Química 
     
    e, consequentemente. 
 

 
 

𝑡1

2

=
ln 2

𝜆
=

0,693

1,21∗10−4𝑎𝑛𝑜−1=5727,3 anos(2) 

 



III – Aplicações à Química 
     
Rearranjando a eq (1): 

𝑡 = −
𝑙𝑛

𝑁
𝑁0

𝜆
 

 

Experimentalmente: 

N = contagens/min*g do objeto 

N0 = 12,5 contagens/min*g 

l = 1,21 ∗ 10−4𝑎𝑛𝑜−1 

t = Idade do objeto 



III – Aplicações à Química 
     
Exemplo: 
 

𝑡 = −
𝑙𝑛

5,4
12,5

1,21 ∗ 10−4𝑎𝑛𝑜−1
= 7000 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

N = 5,4 contagens/min*g 

N0 = 12,5 contagens/min*g 

l = 1,21 ∗ 10−4𝑎𝑛𝑜−1 

t = Idade do objeto 



III – Aplicações à Química 

iii. Nucleossíntese 

É o processo de criação de novos núcleos atômicos a 
partir de nucleons pré-existentes (p e n). 

Os 1º núcleos foram formados 3 minutos após o Big 
Bang. (H e He) 

Desses se formaram as estrelas e essas deram origem 
aos demais elementos da tabela periódica até o Ferro 
(nucleossíntese estelar). 

Estrelas pouco massivas emitem matéria (elementos 
mais com massa < Fe) até seu colapso (anã branca). 



III – Aplicações à Química 

iii. Nucleossíntese do Big Bang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_nucleosynthesis  

http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_nucleosynthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_nucleosynthesis


III – Aplicações à Química 

iii. Nucleossíntese 

É o processo de criação de novos núcleos atômicos a 
partir de nucleons pré-existentes (p e n). 

Os 1º núcleos foram formados 3 minutos após o Big 
Bang. (H e He) 

Desses se formaram as estrelas e essas deram origem a 
outros elementos da tabela periódica (nucleossíntese 
estelar). 

Estrelas pouco massivas emitem matéria (elementos 
mais com massa < Fe) até seu colapso (anã branca). 



III – Aplicações à Química 
iii. Nucleossíntese estelar 

Processo responsável pela produção de elementos 
que vão do Carbono ao Ferro. 

Produção de C a partir do He é um gargalo no 
processo(demorado e requer muita energia). 

Pouco C foi produzido no Big Bang pois ocorreu um 
rápido resfriamento no universo. 


12C + 4He  16O + g 

 

 

 

 

 



III – Aplicações à Química 
iii. Nucleossíntese estelar 

O C também é responsável pela produção de 

nêutrons livres nas estrelas. 

A captura desses nêutrons faz o elemento Fe 

transformar-se em elementos ainda mais 

pesados. 

Ventos solares espalham elementos químicos 

pouco pesados e ajudam a formar as 

nebulosas. 

 

 

 

 

 

 



III – Aplicações à Química 
iii. Nucleossíntese 

 

 

 

 



III – Aplicações à Química 
iii. Nucleossíntese 

 

 

 

 



III – Aplicações à Química 

v. Uso medicinal/Radiofármacos 

Os radiofármacos são compostos, sem ação 
farmacológica, que têm na sua composição 
um radionuclídeo, e são utilizados em 
Medicina Nuclear para diagnóstico e terapia 
de várias doenças (European Pharmacopeia, 
2005).  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S1516-93322006000200002  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322006000200002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322006000200002
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322006000200002


III – Aplicações à Química 

v. Uso medicinal/Radiofármacos 

As características físico-químicas do 
radiofármaco determinam a sua 
farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão 
alvo, metabolização e eliminação do 
organismo, enquanto que as características 
físicas do radionuclídeo determinam a 
aplicação do composto em diagnóstico ou 
terapia. 



III – Aplicações à Química 

v. Uso medicinal/Radiofármacos 

As características físico-químicas do 
radiofármaco determinam a sua 
farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão 
alvo, metabolização e eliminação do 
organismo, enquanto que as características 
físicas do radionuclídeo determinam a 
aplicação do composto em diagnóstico ou 
terapia. 



III – Aplicações à Química 

v. Uso medicinal/Radiofármacos 



III – Aplicações à Química 

vii. Irradiação de alimentos (radiação gama) 
Os raios gama são obtidos através do radioisótopo Cobalto 
60 e a irradiação é feita num aparelho denominado 
irradiador. 

http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm  

http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm
http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm
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