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Aula
Introdução a Radiação:

• Emissões Radioativas;

• Reações Nucleares;

• Cinética dos Decaimentos Radiativos.

• Distribuição Eletrônica

• Íons 

• Propriedades Periódicas  



Radioatividade 

• “Radioatividade é um fenômeno pelo 
qual um núcleo instável emite 
espontaneamente determinadas 
entidades, sejam elas partículas ou 
ondas. Tais reações envolvem altas 
quantidades de energia.”



Emissões Radioativas



Transmutações 

Naturais

• Ocorre se um elemento químico emitir 
espontaneamente uma radiação e 
transformar-se em outro.

Artificiais

• Ocorre se as transmutações forem 
obtidas por bombardeamento de núcleos 
estáveis com partículas.



Lei de Soddy – Emissão de 
partículas Alfa

• “Se um átomo qualquer emitir uma 
partícula alfa, seu número de massa 
diminui em 4 unidades e seu número 
atômico diminui em 2 unidades”



Lei de Soddy - Fajans -
Russel– Emissão de 
partículas Beta

• “Se um átomo emitir uma partícula beta, 
seu número de massa permanece o 
mesmo. Porém seu número atômico 
aumenta em uma unidade.”



Raios Gama

• “Não são partículas mas ondas 
eletromagnéticas semelhantes a luz, cujo 
comprimento de onda é muito menor. 
Portanto sua energia é muito mais 
elevada.”
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Energia Nuclear 



Fissão Nuclear 

• “É o processo em que ocorre ruptura do 
núcleo que é bombardeado com 
partículas.”



Fissão Nuclear 



Fusão Nuclear 

• “Fusão nuclear é o processo mediante o 
qual ocorre a união de núcleos para 
formar um núcleo maior. Essa reação 
exige temperatura elevadíssima.”
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Fusão Nuclear 
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Cinética dos Decaimentos 
Radioativos
• Meia Vida – Período de Desintegração

“ A meia vida de um elemento radioativo é 
o intervalo de tempo em que uma amostra 
deste elemento se reduz à metade.”



Exercício 

Considere a tabela a seguir, na qual é
apresentada algumas propriedades do 
radioisótopo do polônio.



Exercício
Em um experimento, uma amostra de polônio-
208 foi mantida em um recipiente por 12 anos. 
Ao final desse período, verificou-se que sua 

massa era igual a 50 mg.

Calcule a massa total, em miligramas, de 
radioisótopo presente no início do experimento. 



Eletrosfera 



Átomo de Bohr



Níveis Eletrônicos   

“Os elétrons, numa região em torno do 
núcleo de um átomo, orbitam em espaços 
com quantidades de energia 
características denominadas níveis 
eletrônicos, camadas eletrônicas.”



Subníveis 

• “São divisões dos níveis/camadas, 
representadas pelas letras s, p, d, f. 
Cada subnível apresenta um número 
máximo de elétrons que pode 
comportar.”



Camada de Valência 

• A Camada de Valência é a última 
camada de distribuição eletrônica de um 
átomo.

• Os elétrons da camada de valência são 
os que participam das ligações, pois são 
os mais externos.



Diagrama de Moeller





Tabela Periódica  



Íons 

• Ânions

“Um átomo neutro ao receber elétrons 
passa a apresentar um excesso de carga 
Negativas.”  

• Cátions 

“Um átomo neutro perde elétrons, este 
passa a apresentar um desbalanço de 
carga, apresentando um excesso de 
Prótons.”



Raios Iônicos



Tabela Periódica 

• Dmitri Mendeleev

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев



Tabela Periódica 





Períodos e Grupos 

• Grupos: São as colunas verticais, no 
qual os elementos possuem o mesmo 
número de elétrons em sua camada de 
valência.

• Períodos: São as linhas horizontais 
numeradas, que indicam elementos que 
apresentam o mesmo número de 
camadas eletrônicas.



Tabela Periódica  



A cor de muitas pedras preciosas se deve à presença de íons 

em sua composição química. Assim, o rubi é vermelho devido 

à presença de 𝐶𝑟3+e a cor da safira é atribuída aos íons de 

𝐶𝑜2+𝐹𝑒2+ou 𝑇𝑖4+.

A partir das informações do enunciado e com base nos seus 

conhecimentos, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

01. Os elementos químicos titânio, cromo, ferro e cobalto encontram-se no 

terceiro período da classificação periódica dos elementos. 

02. O titânio recebe 4 elétrons e se transforma no cátion 𝑇𝑖4+. 

04. O átomo de cromo apresenta 28 nêutrons em seu núcleo. 

08. A configuração eletrônica do íon 𝐹𝑒2+é 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑8 . 

16. O íon 𝐶𝑜2+é isótopo do manganês. 

Exercício 



Tabela Periódica  



Propriedades Periódicas 

• “Propriedades químicas e físicas 
semelhantes. As propriedades periódicas 
variam de acordo com o número 
atômico, ou seja, assumem valores que 
crescem e decrescem ao longo de cada 
período e família da tabela periódica.”



Raio Atómico 

• Representa a distância entre o centro do 
núcleo de um átomo e sua camada mais 
externa (Camada de valência).



Eletronegatividade 

• Tendência em um átomo receber
elétrons e se tornar um íon negativo 
(Ânion).



Eletropositividade

• Tendência de um átomo perder elétrons 
e se tornar um íon positivo (Cátion).



Energia de Ionização

• Energia necessária para retirar um 
elétrons da camada mais externa do 
átomo (camada de valência).



Tabela Periódica  


