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MÓDULO 12 
 
 

ELETROMAGNETISMO 
 
 A constatação, no início do século XIX, de que os fenômenos 
magnéticos são causados por cargas elétricas em movimento conduziu a uma 
profunda alteração nas bases da Física. Essa unificação dos fenômenos elétricos 
e magnéticos, até então considerados como tendo origens diferentes, fez surgir 
um novo ramo de conhecimento, hoje denominado eletromagnetismo.  
 

 
MAGNETISMO 
 
As primeiras observações de fenômenos magnéticos 
 
       Certamente, em várias ocasiões, você já teve um ímã em suas mãos e, 
brincando com ele, pôde perceber algumas de suas propriedades. Observações 
semelhantes a essas vêm sendo feitas há muito tempo, pois as primeiras 
referências a elas foram registradas pelos historiadores há mais de 2000 anos. 
 Tudo leva a crer que os primeiros ímãs de que se tem notícia foram 
encontrados na Ásia, em um distrito da Grécia antiga, denominado Magnésia 
(veja figura abaixo). O nome dessa região deu origem ao termo magnetismo, 
usado para designar o estudo dos fenômenos relacionados com as propriedades 
dos ímãs. 
 
 
 

J
 
 

  

 

Região onde, supõe-se, foram observados os primeiros fenômenos 
magnéticos. 
 
 Sabe-se atualmente que os primeiros ímãs encontrados, denominados 
ímãs naturais, eram constituídos por um minério hoje conhecido como 
magnetita. Desde aquela época, foi possível observar que um pedaço de ferro, 
colocado próximo ao ímã: 
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• era atraído por ele; 
• adquiria as mesmas propriedades do ímã, passando a atrair outros 

pedaços de ferro. 
  
Na vida moderna, são amplamente utilizados ímãs fabricados  artificialmente. 

 

 
O que são os pólos de um ímã? 
 

 Quando um ímã é aproximado de pequenos 
objetos de ferro, como pregos, alfinetes ou limalha 
(partículas ou pó de ferro), observa-se que a atração 
dele sobre esses objetos é mais intensa em certas partes, 
que são denominadas pólos do ímã. Um ímã em forma 
de barra tem os pólos situados em suas extremidades 
(fig. abaixo) e, se ele tiver a forma da letra U, os pólos  
se localizam nas extremidades do U (figura ao lado). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspendendo-se um ímã em forma de barra, 
de modo que possa girar livremente em torno de 
seu centro, observa-se que ele se orienta sempre ao 
longo de uma mesma direção. Essa direção 
coincide aproximadamente com a direção norte-sul 
da Terra (figura ao lado), de modo que um dos 
pólos do ímã aponta aproximadamente para o norte 
geográfico e o outro pólo, para o sul geográfico. 

 Por esse motivo, os pólos de um ímã 
recebem as seguintes denominações: 

Observe onde estão 
localizados os pólos do 
ímã. 

A limalha de ferro é atraída mais 
fortemente pelas extremidades do ímã 
dessa barra. Essas extremidades são os 
pólos do ímã. 
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 A propriedade dos ímãs se orientarem ao longo da direção norte-sul é 

usada na construção de bússolas, que servem como instrumento de orientação 
de navios, aviões, etc., em viagens na superfície terrestre (este instrumento já 
era utilizado pelos chineses há mais de 1000 anos). 

 
A bússola é constituída essencialmente por um 

pequeno ímã, em forma de agulha, apoiado de 
modo a poder girar livremente em torno de seu 
centro (figura ao lado). O pólo norte magnético da 
agulha (designado por N) é aquele que aponta para 
o norte geográfico, e seu pólo sul magnético 
(designado por S) é o que aponta para o sul 
geográfico. 

 
 

Forças de interação entre os pólos dos ímãs 
 

Um fato que pode ser observado facilmente está mostrado na figura abaixo – 
parte a: ao tentarmos aproximar o pólo norte de um ímã do pólo norte de outro 
ímã, notamos que há uma força magnética de repulsão entre eles. As forças 
magnéticas se manifestam a distância, isto é, sem que haja necessidade de 
contato entre os dois pólos. Do mesmo modo, podemos observar que há também 
uma força de repulsão entre os dois pólos sul dos ímãs. Por outro lado, observe 
na figura – parte b, entre o pólo norte de um ímã e o pólo sul de outro há uma 
força de atração. 

 
 

Pólo norte de um ímã é sua extremidade que aponta para a região norte 
geográfica da Terra (quando o ímã pode girar livremente); a extremidade 
que aponta para a região sul geográfica da Terra é o pólo sul do ímã. 
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Em resumo: 
 

 
A Terra se comporta como um grande ímã 
 
   Durante muito tempo, procurou-se uma  
explicação para o fato de um ímã suspenso 
livremente, na superfície da Terra, tomar  
sempre a orientação norte-sul. Os cientistas, a 
partir do século XVII, chegaram à  conclusão de 
que isso ocorre porque a Terra se  comporta como 
um grande ímã. Os pólos do ímã-Terra estão 
localizados próximos aos pólos geográficos da 
Terra, pois é para essas regiões que são atraídos os 
pólos de qualquer agulha magnética. Como são os pólos magnéticos de nomes 
contrários que se atraem, podemos chegar às seguintes conclusões: 

• o pólo magnético norte da agulha é atraído pelo norte geográfico. Então, 
o pólo norte geográfico é o pólo sul magnético do ímã-Terra (figura 
acima); 

• o pólo magnético sul da agulha é atraído pelo sul geográfico. Então, o 
pólo sul geográfico é o pólo norte magnético do ímã- Terra. 

 
Portanto, para efeitos magnéticos, podemos imaginar a Terra representada por 

um grande ímã, isto é: 

 
 
O que é campo magnético? 
 

Se várias agulhas magnéticas forem distribuídas em diferentes pontos do 
espaço em torno de um ímã, cada uma delas se orientará ao longo de uma 
direção bem determinada, em virtude da ação das forças magnéticas que o ímã 
exerce sobre a agulha. Na  próxima figura, esse fato está mostrado com algumas  
 

PÓLOS MAGNÉTICOS DE MESMO NOME SE REPELEM E 
PÓLOS MAGNÉTICOS DE NOMES CONTRÁRIOS SE ATRAEM. 
 

A Terra se comporta como um grande ímã, cujo pólo norte magnético 
está localizado na região sul geográfica e cujo pólo sul magnético está 
localizado na região norte geográfica. 
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agulhas magnéticas colocadas nas proximidades de um ímã em forma de barra. 
Como o ímã tem essa propriedade de orientar as agulhas, dizemos que ele cria 
um campo magnético no espaço em torno dele. 
Uma carga elétrica cria um campo elétrico no 
espaço em torno dela, e a presença desse campo 
pode ser evidenciada pela força elétrica exercida 
sobre uma pequena carga de prova q colocada 
em qualquer ponto desse espaço. 

Portanto: 
 

Essa orientação é devida à ação de forças magnéticas que o ímã exerce sobre a 
agulha. 
 
Linhas de indução 
 Para visualizar o campo magnético, costuma-se traçar, na região onde ele 
existe, um conjunto de linhas, denominadas linhas de indução do campo 
magnético (de maneira semelhante, no estudo do campo elétrico traçamos as 
linhas de força para visualizar esse campo). Convenciona-se que: 

 
Na figura ao lado, estão mostradas algumas 

linhas de indução do campo magnético criado por 
um ímã em forma de barra. Observe que, nos 
pontos onde foram colocadas agulhas 
magnéticas, a direção delas coincide com a da 
linha de indução que passa por aqueles pontos. 
Observe, ainda, que o sentido dessas linhas está 
de acordo com a convenção que acabamos de 
destacar e que, nas proximidades dos pólos, onde 
o campo magnético é mais intenso, as linhas 
estão mais próximas umas das outras. 

Um ímã cria no espaço em torno dele um campo magnético, e a 
existência desse campo é comprovada pelo fato de uma agulha 
magnética se orientar quando colocada em qualquer ponto desse 
espaço. 

 

As linhas de indução de um campo magnético são traçadas de tal modo 
que, em cada ponto, sua direção coincida com a direção tomada pela 
agulha magnética ali colocada, e seu sentido seja aquele para onde aponta 
o pólo norte da agulha. 
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Podemos “materializar” as linhas de indução  da seguinte maneira: 
• limalhas de ferro são espalhadas em uma placa de vidro apoiada sobre o 

ímã; 
• cada limalha se comporta como uma pequena agulha magnética que se 

orienta na direção das linhas de indução; 
• dessa maneira, as limalhas, como um todo, adquirem uma configuração 

que concretiza as linhas de indução no plano da placa de vidro. Esta 
configuração costuma ser denominada espectro magnético do ímã. 

 
O campo magnético terrestre 
 

A Terra se comporta como um grande ímã. Então, no espaço em torno dela, 
existe um campo magnético, denominado 
campo magnético terrestre”. Na figura, estão 
representadas algumas linhas de indução desse 
campo magnético, no qual todos nós estamos 
“mergulhados” e que é o responsável pela 
orientação das agulhas magnéticas das 
bússolas.  

Os cientistas, durante muitos anos, vêm 
procurando uma explicação para a existência 
do campo magnético terrestre. Presume-se, 
atualmente, que ele tenha sua origem em 
correntes elétricas estabelecidas no núcleo metálico líquido presente na parte 
central da Terra (correntes elétricas criam campos magnéticos no espaço em 
torno delas). 

Uma teoria bem fundamentada sobre esse assunto não foi ainda formulada, 
havendo muitas dúvidas a serem esclarecidas. É interessante ressaltar que um 
dos primeiros fenômenos magnéticos observados (o magnetismo terrestre) não 
está, até hoje, completamente entendido, apesar dos grandes avanços da ciência 
moderna. 
 
O que é uma onda eletromagnética? 
 

 As músicas, as notícias, etc., recebidas em um rádio ou em um televisor 
são emitidas pela antena da estação emissora e propagam-se através do espaço, 

sendo, então, captadas pelas antenas desses aparelhos. Esses processos são 
relativamente novos, pois só foram desenvolvidos no século XX. Por isso, 
muitas pessoas não conseguem entender como essas transmissões são possíveis  
sem que haja necessidade de uma ligação material (um fio, por exemplo) entre 
as duas antenas. 
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Analisando o que está se passando em cada antena e no espaço entre elas, 

podemos ter uma idéia de como isso ocorre: 
• a antena emissora é ligada a circuitos especiais, que fazem com que os 

elétrons livres dessa antena entrem em oscilação com grande freqüência. 
A antena é uma haste metálica, colocada verticalmente no alto de uma 
torre,  e os elétrons oscilam para cima e para baixo nesta haste; 

 
• na segunda metade do século XIX, o grande físico escocês James C. 

Maxwell mostrou teoricamente que, quando uma carga elétrica está em 
oscilação (acelerada e desacelerada), como ocorre com os elétrons da 
antena, dá origem a campos elétricos e magnéticos que se propagam no 
espaço, a partir da carga, irradiando-se em todas as direções e podendo 
alcançar grandes distâncias. 

 

 Maxwell mostrou que esses campos, ao se propagarem, sofrem reflexões, 
refrações e difrações, isto é, se comportam como uma onda. Não se trata, 
contudo, de uma onda mecânica (como a onda sonora), pois as grandezas que 
oscilam são campos elétricos e magnéticos, que podem se propagar mesmo no 
vácuo. Por esta razão, esses campos se propagando receberam a denominação 
de onda eletromagnética. 
 Portanto, no espaço entre duas antenas, temos a propagação de uma 
onda eletromagnética que foi gerada na antena emissora. 
 Ao atingir a antena receptora, a onda eletromagnética coloca elétrons 
livres dessa antena em oscilação, com a mesma freqüência dos elétrons da 
antena emissora. Circuitos também especiais no aparelho receptor, ligados à 
antena, transformam essas oscilações elétricas em ondas sonoras (música, 
notícias, etc.), iguais àquelas que deram origem à onda eletromagnética emitida 
pela estação. 
 Todas as idéias propostas por Maxwell, sobre a existência das ondas 
eletromagnéticas e suas propriedades, foram confirmadas experimentalmente, 
dando origem a um enorme e importante campo do conhecimento científico e 
tecnológico. 

Quem foi James Clerk Maxwell? (1831-1879) - Físico escocês, cuja 
importância no estudo da eletricidade e do magnetismo é comparada 
àquela que Newton teve na mecânica, em virtude do caráter fundamental 
das leis que estabeleceu. Foi no campo do eletromagnetismo que seus 
trabalhos tiveram maior realce, devendo-se destacar a previsão da exis-
tência das ondas eletromagnéticas e um dos triunfos desta teoria: o 
estabelecimento da natureza eletromagnética da luz. 
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Em resumo, temos: 

 
A luz é uma onda eletromagnética 
 
 Um dos resultados de maior importância obtidos por Maxwell, a partir de 
sua teoria sobre as ondas eletromagnéticas, foi a determinação do valor da 
velocidade de propagação dessas ondas. Ele conseguiu deduzir que, no vácuo 
(ou no ar), uma onda eletromagnética deveria se propagar com a seguinte 
velocidade: 
 
v = 3 x 108 m/s = 300 000 km/s 
 

 Como naquela época a velocidade da luz no ar já havia sido determinada 
experimentalmente com boa precisão, Maxwell percebeu, com grande surpresa, 
que: 

 

A velocidade de propagação de uma onda eletromagnética coincidia com a 
velocidade da luz. 
 

Esta constatação levou o cientista a propor a seguinte idéia: 
 
A luz deve ser uma onda eletromagnética. 
 
 Com esta proposta, Maxwell estava respondendo à grande indagação dos 
físicos do século XIX, pois, embora a natureza ondulatória da luz já estivesse 
bem estabelecida, não estava ainda definido qual era esse tipo de onda. 
 Uma série de experiências realizadas no final do século XIX e início do 
século XX confirmou que a hipótese de Maxwell era verdadeira. Dessa maneira, 
os fenômenos óticos passaram a ser vistos como tendo origem eletromagnética. 
Em outras palavras, a óptica tornou-se um ramo da eletricidade, isto é, houve  
uma unificação desses dois grandes ramos da física, até então estudados 
independentemente um do outro. 
 

Sempre que uma carga elétrica é acelerada (por exemplo, colocada em 
oscilação) ela emite ou irradia uma onda eletromagnética, isto é, 
campos elétricos e magnéticos oscilantes, que se propagam no espaço, 
apresentando todas as propriedades de um movimento ondulatório. 
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Resumindo: 

  
O espectro eletromagnético 
 
 A radiação eletromagnética, cuja emissão, propagação 
e recepção estão ilustradas na figura ao lado, é um tipo de onda 
eletromagnética denominada onda de rádio. Atualmente são 
conhecidos vários outros tipos de ondas eletromagnéticas, que 
foram sendo descobertas e estudadas depois da comprovação das 
idéias de Maxwell. 
 

 Deve-se salientar que todas essas ondas têm a mesma natureza: são 
geradas por cargas elétricas aceleradas (por exemplo, em oscilação) e 
constituídas por campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. 
Elas diferem entre si basicamente pelo valor da freqüência correspondente a 
cada tipo, o qual recebe uma denominação especial: ondas de rádio, 
microondas, radiação infravermelha, luz (radiações visíveis), radiação 
ultravioleta, raios X e raios gama. O conjunto de todas  essas ondas constitui 
o espectro eletromagnético. Veja figura abaixo: 

 

 

 

Ao calcular a propagação de uma onda eletromagnética, Maxwell  
encontrou um resultado igual à velocidade da luz. Este fato levou-o a 
propor a idéia de que a luz deveria ser uma onda eletromagnética. 
Experiências posteriores confirmaram a hipótese de Maxwell, 
unificando a óptica e a eletricidade. 

Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas conhecidas constituem o espectro 
eletromagnético. 
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Todas as ondas desse espectro se propagam, no vácuo, com a mesma 

velocidade e a relação analisada no estudo do movimento ondulatório, pode ser 
usada também para qualquer um desses tipos de ondas. 

f

v
=λ  

 
 
Veremos a seguir, as principais propriedades específicas das diversas ondas 

componentes do espectro eletromagnético. 
 
Ondas de rádio 
 

As ondas de rádio, são as componentes do espectro eletromagnético que 

possuem as freqüências mais baixas e, conseqüentemente, os valores mais 
elevados do comprimento de onda λ  (lembre-se de que c tem o mesmo valor 
para todas as ondas). 

Observe, na figura da página anterior, as ondas de rádio chegam até cerca de 
108 hertz (cem milhões de vibrações por segundo!). Cada emissora de rádio 
coloca, no espaço, uma onda com freqüência própria. Assim, quando dizemos, 
na linguagem popular, que “a freqüência da emissora X é 900 000 hertz”, isto 
significa que todas as informações dessa emissora são transportadas por uma 
onda eletromagnética com essa freqüência. 

Observe, na mesma  figura, que as ondas de TV são consideradas ondas de 
rádio, pois podem também ser produzidas por circuitos elétricos especiais, 
ligados a uma antena emissora. Elas possuem, entretanto, freqüências mais 
elevadas que as ondas usadas pelas estações de rádio. 
 
Microondas 
 

A região seguinte do espectro eletromagnético é 
constituída por ondas de freqüência entre, 
aproximadamente, 108 hertz e 1011 hertz, 
denominadas microondas, porque possuem com-
primentos de onda pequenos (em comparação com 
as ondas de rádio). 

As aplicações tecnológicas das microondas, muito 
relacionadas com nossa vida diária, são: 

• em telecomunicações, para transportar os 
sinais de TV ou de telefone. Isto é feito 

Onde: 
λ= Comprimento da onda 
v =Velocidade da onda 
f= Freqüência da onda 
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instalando-se, entre as torres de emissão e de recepção, várias estações 
repetidoras (figura ). As microondas, propagando-se em linha reta, 
passam de uma repetidora para a seguinte, levando as imagens de TV ou 
as conversações telefônicas até seu destino; 

• nos fornos de microondas, usados atualmente para cozinhar e aquecer 
alimentos. Isto ocorre porque as microondas são absorvidas pelas 
moléculas de água existentes nesses alimentos, aumentando sua agitação 
térmica, isto é, elevando a temperatura da substância (veja a próxima 
figura e leia as informações fornecidas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O forno de microondas é uma aplicação muito difundida desse tipo de radiação 
eletromagnética. 
 
Radiação visível 
 

As idéias de Maxwell sobre a natureza eletromagnética da luz foram 
amplamente confirmadas pela experiência. Sabemos atualmente que: 

• as ondas eletromagnéticas visíveis, isto é, que são capazes de 
estimular nossa visão, estão situadas em uma faixa muito estreita do 
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espectro eletromagnético (entre aproximadamente 4 x 1014 hertz e 7 x 
1014 hertz). Isto significa que somos “cegos” para a grande maioria 
das ondas do espectro eletromagnético; 

• as diferentes cores que percebemos no espectro da luz branca  
(vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta) correspondem a 
valores crescentes das freqüências situadas na faixa  mencionada. 
Portanto, a cor vermelha corresponde à menor freqüência visível 
(cerca de 4 x 1014 hertz) e a cor violeta, à maior dessas freqüências 
(aproximadamente 7 x 1014 hertz); 

• as radiações visíveis não podem ser produzidas com circuitos 
eletrônicos especiais (isto acontece com as ondas de rádio e  
microondas). Elas são geradas pelas cargas elétricas existentes nos 
átomos e nas moléculas das substâncias que emitem luz, como um 
pedaço de papel ao se queimar ou o filamento de uma lâmpada acesa. 

 
EXEMPLO: 
 Determine os valores, no ar, dos comprimentos de onda correspondentes às 
cores vermelha e violeta. 
 
A) Cor vermelha 
 

m

f

v

6

14

8

1075,0

104

103

−⋅=

⋅

⋅
=

=

λ

λ

λ

 

 
EXERCÍCIO -  Resolva  em seu caderno: 

1) Calcule o comprimento da cor violeta, cuja freqüência é 7 . 1014 Hz e a 

velocidade v = 3 . 108 m/s. 
 
EXEMPLO: 

B) O comprimento de uma onda é de λ = 3. 103 m e sua freqüência é de 

3.106Hz, calcule a velocidade de propagação dessa onda? 
 

smv

v

fv

/109

103103
9

63

⋅=

⋅⋅⋅=

⋅= λ

 

 

Dados:  

v = 3.108 m/s 

f= 4.1014 Hz (frequência 
da luz vermelha) 

Dados:  

λ = 3.103 m 

f= 3.106 Hz  

Observação: 
Na divisão de expoentes  de 
mesma base conserva-se a 
base e subtrai os expoentes. 
Exemplo. 
108-14 = 10-6 

Observação: 
Na multiplicação de expoentes de mesma 
base conserva-se a base e soma os 
expoentes. 
Exemplo. 
103+6 = 109    
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EXERCÍCIO: 

2) Se o comprimento de uma onda é de λ = 2 . 102m e sua freqüência 2 . 1010 

Hz, calcule a velocidade de propagação dessa onda. 
 
EXEMPLO: 
C) Determine a frequência da cor amarela, sabendo-se que seu comprimento é 

6.10-9m e sua velocidade é de 3.108 m/s. 
 

Hzf

f

v
f

17

9

8

105,0

106

103

⋅=

⋅

⋅
=

=

−

λ

 

 
EXERCÍCIO: 

3) Qual a freqüência da cor amarela, sabendo-se que seu comprimento 6 . 10-7m 

e velocidade 3 .108 m/s.  
 
 
Radiação infravermelha e  ultravioleta 
 

As ondas eletromagnéticas com freqüências imediatamente inferiores à da luz 
vermelha são denominadas radiações infravermelhas, e aquelas cujas 
freqüências são imediatamente superiores à da luz violeta são chamadas 
radiações ultravioleta (figura da pág. 9 ). 

Podemos destacar as seguintes propriedades desses tipos de ondas: 
• as radiações infravermelhas são emitidas por qualquer objeto a uma 

determinada temperatura, sendo que quanto mais aquecido estiver o 
objeto, mais intensa é a emissão. Assim, o nosso corpo, um ferro elétrico 
de passar roupa em funcionamento, o Sol, etc., são emissores deste tipo 
de radiação. Ao receber as radiações infravermelhas, um corpo se aquece; 
por isso, elas são usadas em fisioterapia para aquecer músculos 
contundidos, reduzindo o tempo necessário para sua recuperação (veja a 
figura abaixo e leia as informações da legenda); 

 
 

a) O ferro elétrico foi fotografado em 
uma sala totalmente escurecida, 
usando um filme sensível a radiações 
infravermelhos emitidas por ele.      

Dados:  

v = 3.108 m/s 

λ= 6.10-9 m 

Observação: 
Na divisão de expoentes de mesma base  
conserva-se a base e subtrai  os  
expoentes. 
Exemplo. 
108-(-9) = 1017 Respeitando a regra de 
sinais na divisão, sinais iguais soma. 
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             b) A foto foi obtida por um dispositivo 

 capaz de captar os raios infravermelhos 
 emitidos pelas diversas partes da casa e 
 transformá-los em radiações visíveis. As                       
cores correspondem a radiações de 
 diversas  freqüências, emitidas por 
partes da casa que  apresentam diferentes 
temperaturas. 

 
 

 
• do mesmo modo que a luz visível, as radiações ultravioletas são 

emitidas pelas partículas eletrizadas existentes nos átomos das 
substâncias, como ocorre nas lâmpadas de vapor de mercúrio. Nas 
lâmpadas fluorescentes, o mercúrio existente no interior do tubo, 
recebendo energia elétrica, emite raios ultravioleta, que são invisíveis. 
Essa radiação, incidindo sobre a substância que reveste internamente a 
parede do tubo, provoca fluorescência desta substância, que então emite a 
luz (visível) que percebemos. 

 
 O Sol é a fonte dos raios ultravioleta que recebemos diariamente. Essas 
radiações podem ter efeitos benéficos para nosso organismo, mas podem, 
também, causar danos a ele. De fato, os raios ultravioleta, absorvidos por nossa 
pele, tornam possível a produção de vitamina D, que auxilia nosso organismo a 
obter cálcio dos alimentos. Por outro lado, são eles os responsáveis pelo 
bronzeamento da pele exposta ao sol, mas exposições prolongadas podem 
causar queimaduras dolorosas (e até câncer da pele). 
  
 Como foi verificado que a radiação ultravioleta é capaz de destruir 
bactérias, lâmpadas que emitem essa radiação são usadas na esterilização de 
instrumentos, objetos e em dependências de hospitais, restaurantes, salões de 
beleza e, até mesmo, em sistemas de ar-condicionado. 
 
Raios X e raios gama 
 
 Como você pode ver na figura da pág. 9, os raios X e os raios gama estão 
localizados no extremo do espectro eletromagnético, correspondente às mais 
altas freqüências e, portanto, aos menores valores dos comprimentos de onda.  
 
  
Observe que as faixas de freqüência dessas radiações são extremamente 
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elevadas: em torno de 1019 hertz para os raios X e superiores a 1021 hertz para os 
raios gama. 
 Os principais usos e propriedades dessas duas radiações são analisados a 
seguir. 
 
• Os raios X foram descobertos 
acidentalmente em 1895 pelo físico alemão 
W. Röntgen, que usou esta denominação por 
não conhecer a natureza das radiações que 
havia descoberto (raios X = raios 
desconhecidos). 
 Na figura ao lado, está representado 
esquematicamente um tubo usado na 
produção de raios X: elétrons emitidos pelo 
cátodo são acelerados por voltagens muito 
elevadas e colidem contra o ânodo, sendo, 
portanto, desacelerados; assim, emitem essa radiação eletromagnética. 
 Também está ilustrado, o uso mais conhecido dos raios X, que é a 
obtenção de radiografias. O feixe emitido pelo tubo passa através de uma parte 
do corpo do paciente e incide em uma chapa fotográfica especial (sensível aos  
raios X). Como essa radiação é absorvida em maior quantidade pelos ossos do 

que pelos músculos, a parte do filme correspondente aos 
ossos receberá menor quantidade de raios X. Em virtude 
disso, a forma dos ossos aparece nitidamente na chapa 
(figura ).  

 
Quando o núcleo de uma substância radioativa se 
desintegra, em geral emite três tipos de radiações, 

denominadas α  (alfa), β  (beta) e γ  (gama), como 

mostra a figura. Os cientistas verificaram que as 

radiações α  (núcleo do hélio) e β  (elétrons) são 

partículas. As radiações gama, entretanto, não são 
partículas, tratando-se de uma radiação 
eletromagnética de altíssima freqüência. O poder de 
penetração na matéria de cada uma dessas radiações 
está ilustrado na figura(pág. 16). Os raios gama são 
sempre considerados muito perigosos para o ser 

Em uma radiografia, as partes mais claras correspondem 
aos ossos e as mais escuras, aos músculos da parte do corpo 
que está sendo radiografada. 
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humano, porque podem causar câncer em nosso organismo.  
 

Em certas situações, como na explosão de uma 
bomba atômica ou em acidentes com reatores 
nucleares (a exemplo de Chernobyl, na ex-
URSS), as grandes intensidades de radiações 
gama emitidas em todas as direções trans-
formam esses fatos em verdadeiras catástrofes 
para as pessoas e para o meio ambiente 
atingidos! 

 
 

 
 

Para chamar a atenção sobre a presença, em 
determinado local, de material radioativo em geral, 
alertando para o perigo que eles representam, é 
usado o símbolo universal mostrado na figura ao 
lado.  
  
 Deve-se observar, entretanto, que os raios 
gama podem ser usados para tratar pacientes 
cancerosos, pois, apesar de serem prejudiciais ao tecido sadio, eles causam 
danos ainda maiores ao tecido canceroso (veja a figura e leia as informações). 

 
 No tratamento de um tumor cancerígeno, usando 

raios gama, a parte do aparelho que emite essas 

radiações gira, descrevendo um círculo, no centro 

do qual fica localizado o tumor. Desta maneira, a 

maior quantidade de radiação incide sobre o 

tumor, e as demais partes do corpo do paciente 

são pouco atingidas por ela. 

 
 
 

O que é raio laser? 
 
O termo laser é usado para designar um tipo muito especial de luz (radiações 

visíveis), que a cada dia encontra maior número de aplicações na ciência e nas 
tecnologias modernas. 

 

A figura ilustra o poder de penetração das 
radiações alfa, beta e gama. Observe que as 
radiações gama são muito mais penetrantes que as 
outras duas. 
 



Módulo 12                                                                                                        Física - CEESVO 

 17 

Esse termo é uma sigla formada pelas iniciais das seguintes palavras inglesas: 
light amplification by stimulated emission of radiation, que podemos traduzir da 
seguinte maneira: 
 

“Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação”. 
 

Esta frase é uma indicação de duas características 
fundamentais do laser: 

 

• trata-se de uma luz muito amplificada, 
concentrada em feixes de pequena espessura 
e praticamente paralelos (figura ). Por isso, a 
luz de um laser é muitíssimas vezes mais 
intensa que a luz comum;  

• a expressão “emissão estimulada” indica 
que o laser tem origem em um processo 
especial, que ocorre nos átomos da 
substância emissora e que você poderá 
estudar em cursos de Física mais 
avançados. 

 
Podemos, ainda, destacar as seguintes 

propriedades dessas radiações: 
• a luz do laser é praticamente monocromática, pois é constituída de 

radiações que apresentam uma única freqüência, de valor bem 
determinado (com a luz comum não se 
consegue obter um feixe com uma 
freqüência única), ou seja, ela nunca é 
perfeitamente monocromática (figura) ; 

• a luz do laser é coerente. Para entender o que isto significa, considere a 
figura ao lado: em (a) está 
representado um feixe de luz 
monocromática “não-coerente”, isto 
é, as cristas e vales das diversas 
radiações que constituem o feixe 
não coincidem umas com as outras 
(as vibrações dos componentes do feixe não são “sincronizadas”). Em 
(b), representamos um feixe “coerente”, como são os do raio laser: 

observe que há uma coincidência entre as cristas e os vales, que é mantida 
enquanto o feixe se propaga (essa propriedade contribui para elevar a 
intensidade do feixe de laser). 

Feixes de raios laser emitidos 
por aparelhos que utilizam 
substâncias diferentes. A cor 
do laser depende da substância 
utilizada. Por exemplo, um 
laser de néon emite luz 
vermelha, um de criptônio 
emite luz verde, etc. 
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São apresentadas, a seguir, algumas das principais aplicações dos raios laser 

em nossa vida diária, na medicina, na ciência e na tecnologia em geral: 
 

• leitura do código universal de produtos, para conferir preços de 
mercadorias em supermercados (figura ); 

• em telecomunicações, utilizando cabos 
de fibra óptica, para transportar sinais de 
TV e de telefone; 

• para soldar e cortar metais; 
• para medir, com precisão, distâncias 

muito grandes, como a distância da 
Terra à Lua;  

• para furar orifícios muito pequenos e 
bem definidos, em substâncias duras; 

• em compact discs (CDs) e vídeo-discos, 
para reprodução com altíssima fidelidade 
e sem ruídos de sons e imagens; 

• na holografia, para obtenção de 
fotografias tridimensionais de um objeto (hologramas); 

• na medicina, em cirurgias, substituindo os bisturis, na endoscopia e para 
“soldar” retinas descoladas. 

 
 As aplicações do laser vêm se tornando tão amplas e diversificadas que 
seria praticamente impossível relacionar todas elas. 
 
 
 

O quarto estado da matéria 

 
Para muitos, só existem três estados 

físicos da matéria (sólido, líquido e 
gasoso), e pronto. Isso não é verdade. 
De acordo com as teorias 
contemporâneas, estão previstos outros 
estados. Até o momento, os cientistas 
só descobriram quatro, sendo o quarto 
chamado de plasma (não tem nada a 
ver com plasma sangüíneo). 

 
 

Este diagrama representa, 
por meio de um “código de 
barras”, o preço de uma 
mercadoria. Sua leitura é 
feita por meio de um 
aparelho que usa raios laser. 
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Neste último, leva-se em conta não somente o movimento das partículas, mas 
também o estado de carga elétrica das mesmas. No plasma, as partículas são 
íons (partículas eletrizadas) em movimento e em elevadas temperaturas. 

 
O plasma é atingido toda vez que uma quantidade de calor muito grande é 

fornecida às moléculas de um gás. Com a inevitável elevação da temperatura, os 
choques entre as moléculas tornam-se tão intensos que passam a ionizá-las 

(arrancam seus elétrons). Quando 
se fala em quantidade de calor 
muito grande, deve-se imaginar 
que é grande mesmo, a ponto de 
o plasma ser encontrado no 
interior do Sol e das estrelas em 
geral (temperatura de milhões de 
graus Celsius). 

De uns anos para cá, os 
cientistas estão desenvolvendo 
aparelhos para reproduzir o 
plasma em laboratório. Na 
Universidade de São Paulo existe 
um laboratório de plasma onde há 
alguns anos está sendo 
desenvolvido um equipamento 
chamado Tokamak. 

 
 
 
 
Não se desaponte pelo fato de o plasma parecer tão esotérico. Você pode 

observá-lo na Terra em condições muito especiais e repentinas. Ele é o famoso 
relâmpago que se observa em dias de tempestade. 
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Noções de Física Nuclear 
 
 Quando se fala em Física Nuclear, parece assunto complicado, “coisa de 
louco”, como algumas pessoas gostam de rotular. Entretanto, os assuntos 
básicos relativos ao núcleo do átomo são simples de entender. Complicado é 
manter um laboratório com aparelhos para pesquisas nucleares. 

A primeira questão que se propõe, para ter uma idéia do que se passa no 
núcleo, é a seguinte: como é possível que os prótons fiquem agregados no 
núcleo, se possuem cargas elétricas positivas e estamos cansados de saber que 
cargas de mesmos sinais se repelem? 

Essa questão atormentou os cientistas nas primeiras décadas do século XX, 
mas hoje se sabe que a união das partículas no núcleo é garantida por interações 
muito fortes, conhecidas por forças nucleares. 

Para que você possa refletir sobre o papel dessas forças, é necessário saber 
que no universo há três tipos básicos de forças de interação: gravitacionais 

(consideradas fracas), eletromagnéticas (médias) e nucleares (muito fortes). 
Assim, entre os prótons há dois tipos de forças atuando: as elétricas (de 

repulsão) e as nucleares (de atração). Como as nucleares são muito mais 
intensas que as elétricas, os prótons ficam unidos no núcleo. 

 
Representação esquemática de 

dois prótons com as forças que 

atuam sobre eles. 

 

 

 
 
 

É importante dizer que as forças nucleares são de curto alcance e que também 
atuam sobre os nêutrons. Do ponto de vista da Física Nuclear, tanto os prótons 
quanto os nêutrons são chamados de núcleons. Desse modo, generalizamos 
dizendo que as forças nucleares são as que mantêm os núcleons unidos. 

 
Pouco se sabe ainda sobre as forças nucleares, apesar de fortunas serem 

gastas, anualmente, em muitos países, para desvendá-las por completo. Em 
1935, o japonês Hideki Yukawa (1907-1981) propôs uma teoria que contribuiu 
bastante para que se adiantassem os estudos das forças nucleares. Ele previu a 
existência de outras partículas menores no núcleo, chamadas mésons, que 
contribuem para a manutenção da estabilidade nuclear. 
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Histórico nuclear 
 

Muitas coisas acontecem no núcleo do átomo. As primeiras evidências sobre 
as atividades nucleares começaram a ser observadas no final do século XIX. Em 
1896, o francês Henri Becquerel (1852-1908) verificou que um sal de urânio 
deixava impressões em chapas fotográficas. Inicialmente, não houve 
explicações para o fenômeno. 

 
Mais tarde, o casal Marie Sklodowska Curie (1867-1934) e Pierre Curie 

(1859-1906) descobriu os elementos polônio (Po) e rádio (Ra) e percebeu que 
ambos deixavam impressões mais acentuadas nas chapas fotográficas. Esses 
fatos foram as primeiras observações do fenômeno que conhecemos hoje pelo 
nome de radiatividade. 

 
Com os experimentos de Rutherford, e outros avanços científicos, constatou-

se que a radiatividade é gerada pelo núcleo atômico. Alguns núcleos são 
instáveis e liberam partículas e/ou ondas eletromagnéticas. Dizer que um núcleo 
é instável equivale a afirmar que ele não é capaz de conter por muito tempo 
todas as partículas que abriga e, para ficar numa situação mais cômoda, acaba se 
livrando de algumas delas. 

 
A partícula α  (alfa), que Rutherford utilizou em sua célebre experiência, 

nada mais é do que um caroço formado por 2 prótons e 2 nêutrons (todos bem 
ligados), espirrado de um núcleo (no caso era de polônio). Quando o polônio 
emite uma partícula α , fica portanto com 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Mais 
do que isso, deixa de ser polônio e passa a ser chumbo (Pb), porque com 2 
prótons a menos seu número atômico muda.  

 

Esquematicamente, temos: 
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A partícula α  tem carga elétrica positiva, e logo depois arranja algum jeito 

de capturar dois elétrons do meio, para formar um átomo de hélio (He), porque 
a partícula α  é igual a um núcleo de hélio. 

 
Outra partícula emitida por radiatividade é a β  (beta). Esta tem carga 

elétrica negativa, e na verdade é um elétron expulso por um núcleo. 
O que acontece é que o elétron emitido pelo núcleo resultou da decomposição 

de um nêutron. Sabe-se hoje que em condições especiais o nêutron se 
fragmenta, comportando-se de acordo com o seguinte esquema: 
nêutron        próton + elétron + resíduo 
 

Esse esquema indica que o nêutron, ao se romper, tem um pedaço de si 
transformado em elétron, e o pedaço restante continua no núcleo como próton. 
É claro que essa é uma explicação simplificada, mas pode ajudar a compreender 

o fenômeno. 
O terceiro tipo de radiação é chamado 

de γ  (gama). Não é constituído por 

partícula material, mas apenas por uma 
quantidade de energia que se propaga 
sob a forma de onda eletromagnética. 
 

 

 

 

 

Esquema básico dos três tipos de 

radiação nuclear. 

 

 
Existem dois processos no qual pode-se obter energia nuclear  
 

01 - Fissão nuclear 
 

A instabilidade nuclear também é responsável por outros fenômenos mais 
complexos. Um deles é a fissão nuclear, que nada mais é do que um núcleo que 
se quebra em dois ou mais pedaços. Vejamos um exemplo: 



Módulo 12                                                                                                        Física - CEESVO 

 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A fissão nuclear é o fenômeno que conduziu pesquisadores à fabricação das 
primeiras bombas atômicas, porque é um processo que libera grande quantidade 
de energia (sob a forma de calor). Mas não pense que energia nuclear só serve 
para produzir bombas. Alguns países, que possuem poucos recursos 
convencionais de geração de energia (hidrelétrica, termelétrica, etc.), precisam 
ter usinas nucleares. O problema é que se trata de uma tecnologia cara e que 
apresenta alguns riscos sérios. 
 
02 - Fusão nuclear 
 

A reação de fusão pode ser resumida, aproximadamente, como o fenômeno 
inverso da fissão, isto é: ocorre agregação de núcleos para a formação de outros 
núcleos. Esse fenômeno ocorre naturalmente no interior das estrelas e é 
responsável pela liberação da energia (luz e calor) que recebemos delas, 
principalmente do Sol. 

Nas estrelas, núcleos de hidrogênio pesado (chamados dêuteron e tríton) se 
fundem para formar núcleos de hélio, liberando enorme quantidade de energia. 
Tais reações se passam dentro do plasma a que nos referimos anteriormente. 
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A fusão é a base da bomba de hidrogênio (bomba H), muito poderosa e 

destruidora. Mas não vamos pensar nesse lado da questão, porque o que mais 
nos interessa aqui é o fenômeno natural, e não aquele provocado pelo homem 
para satisfazer seus interesses. 
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GABARITO DE FÍSICA 
 

MÓDULO 11 
 

PÁG. 6 
Exercício 1: 
O consumo é de 60 kwh/mês 
 
Exercício 2: 
O consumo é de 7,5 kwh/mês 
 
PÁG. 7 
Exercício 3: 
O consumo é de 54 kwh/mês 
 
PÁG. 17 
Exercício 4: 
Letra - d – ∆q = 120C 
 
PÁG. 29 
Exercício 5:  
Letra - a 
 
Exercício 6: 
Letra – b – I=2A 
 
 

 
MÓDULO 12 

 
 

PÁG. 12 
Exercício 1:  

λ= 4 . 10-7 m 
 
PÁG. 13 
Exercício 2: 

 v =  4 . 1012 m/s 
 
Exercício 3: 

 f = 5 . 1014 Hz 
 
 

PÁG. 33 
Exercício 7:  
P = 550W 
 
PÁG. 36 
Exercício 8: 
Letra - d 
 
Exercício 9: 
Letra - b 
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