
Exercícios da 10a aula

1. Explosões nucleares e TNT comparadas.

(a) Quanta energia é liberada na explosão de uma bomba de �ssão supondo

que ele contém 3,0kg de matéria que pode �ssionar? Supor que 0,1%

da massa de repouso é convertida em energia.

Resposta: 2, 7× 1014J

(b) Qual a massa de explosivo TNT teria que explodir para liberar

a mesma energia da bomba de �ssão do a)? Supor que cada mol de TNT libera

3, 4× 106J ao explodir. O peso molecular do TNT é de 0, 227kg/mol.

Resposta: 1, 8× 107kg

(c) Para uma mesma quantidade de explosivo (em massa), o quanto mais

e�ciente são explosões nucleares do que explosões de TNT?

Resposta: 6× 106 vezes

2. Um processo de captura de nêutron

Na seguinte reação um núcleo de Hélio 3 (2 prótons +1 nêutron) em

repouso captura um nêutron lento (~ em repouso) e se

transforma num núcleo de Hélio 4 (2 prótons + 2 nêutrons), com a emissão

de um fóton
3He + n → 4He + γ .

As massas de repouso são: 2, 81GeV para o 3He, 0, 94GeV

para o nêutron e 3, 73GeV para o 4He.

(a) Calcular o momento (em GeV/c) e a energia (em GeV ) do 4He

e do fóton.

Resposta:Eγ = 0, 02GeV , E4He = 3, 73GeV , p4He = pγ = 0, 02GeV/c

1



(b) Qual é a massa de repouso total do estado inicial e do estado

�nal (em GeV/c2)? Explicar a diferença.

Resposta: a) 0, 02GeV/c , 3, 73GeV , 0, 02GeV ; b) 0, 02GeV/c2

3. Desexcitação de um núcleo

O núcleo de um átomo de carbono, inicialmente em repouso no laboratório,

se encontra num estado excitado. Ele volta ao seu estado fundamental

(estado não excitado de massa de repouso ≈ 11GeV/c2) emitindo

um fóton de energia ≈ 4MeV e recua: 12C∗ → 12C + γ.

(a) Calcular aproximadamente no laboratório, o momento (em MeV/c)

e a energia em (GeV ) do 12C.

(b) Qual é sua energia cinética classicamente?

(c) Qual é sua energia cinética relativisticamente? Compare esta resposta

com a do ítem (b) e explique.

Respostas: (a) 4MeV/c e ≈ 11GeV , (b) ≈ 10−5GeV ,

(c) ≈ 10−5GeV

4. Decaimento do Césio

O elemento 137Cs está presente nos produtos recaindo depois

da detonação de uma bomba nuclear acima do solo. O 137Cs decai

devagarosamente (sua meia vida é de 30,2 anos) em 137Ba liberando

muita energia, constituindo assim um problema ambiental.

(a) Calcule a energia liberada em uma desintegração. De onde vem essa

energia? (Use mCs = 227, 4030× 10−27kg e mBa = 227, 4005× 10−27kg)

(b) Quanta energia é liberada por 1g de 137Cs. (Por comparação,

1g de carvão produz 3× 1014J).

Repostas: (a) 225× 10−15J , (b) ≈ 109J .
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5. Tempo de Vida do Sol

A maior parte da energia so Sol vem de uma série de reações entre

núcleos que no �nal levam aproximadamente a

4H → 1He + ∆E

(a) Calcular qual é a origem da energia ∆E. Calcular esta

energia. (Usar mHe = 6, 64649× 10−27kg e mH = 1, 67262× 10−27kg).

(b) Mostrar que cerca de 3× 1056 reações deste tipo são

possíveis no Sol, supondo que este é formando apenas por hidrogênio.

A massa do Sol é 2× 1030kg. O Sol emite luz com uma taxa

dE/dt ≈ 4× 1026J/s. Mostrar que ele deve fazer ≈ 1038

reações por segundo para ter essa taxa de emissão de energia. Deduzir

uma idade aproximada para o Sol em anos (1ano ≈ 3× 107s)

até ele esgotar seu combustível nuclear. (Uma dedução mais cuidadosa

levaria a um resultado igual a um décimo do que você encontrou).

Respostas: (a) 4× 10−12J , (b) 1011 anos.

6. Aniquilação próton anti-próton

Um anti-próton com energia cinética de 1GeV colide com um próton

em repouso no laboratório. (O próton e sua anti-partícula, o anti-próton,

têm a mesma massa de repouso 1GeV/c2). Eles se aniquilam, criando

dois fótons, um indo para frente e outro para trás, ao longo da direção
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de colisão.

(a) Qual é a energia dos dois fótons no laboratório

(b) Medido no referencial de repouso do anti-próton, qual é a energia

de cada fóton.

(c) Quais são a massa relativística (em MeV/c2) e velocidade (em unidades de c)

do anti-próton?

Respostas: (a) 2, 35GeV/c2 e 0, 65GeV/c, (b) trocar os índices dos fótons (c) 2GeV/c

e 0, 85c

7. Decaimento de um píon com velocidade

Um píon neutro, π0, decai em dois fótons. Queremos calcular

a energia de cada fóton. Supomos que o píon está num feixe secundário

no acelerador do laboratório Fermilab (perto de Chicago) e tem energia

cinética de 1GeV . Sua massa de repouso é de 0, 135GeV/c2 e

~p1 e ~p2 na mesma direção do feixe.

(a) Mostrar que a energia total do píon é 1, 135GeV e seu momento

1, 127GeV/c.

(b) Escrever duas equações para os momentos p1 e p2
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usando as leis de conservação. Calcular p1 e p2

e deduzir a energia de cada fóton.

Resposta: 1, 131GeV/c e 0, 004GeV/c

8. Radiotividade e datação

Neste exercício, veremos como usar a radioatividade natural para estimar

a idade de um objeto. Certos núcleos decaem naturalmente, por exemplo:
14C → 14N + e− + ν̄e. Para estes núcleos,

N (t + dt)−N (t) = dN (t) = −N (t) λdt,

onde λ é chamada de constante de decaimento e é típica do

núcleo considerado. Isto tem como solução N (t) = N0e
−λt.

(a) Chamemos de t1/2 a tempo após o qual metade dos núcleos

decaíram, de meia vida. Mostre que t1/2 = 0, 693λ. Calcule

λ para 14C, cuja meia vida é de 5730 anos.

(b) Chama-se de atividade a quantidade dN/dt. Mostre que∣∣∣∣∣dN

dt

∣∣∣∣∣
t

= λN (0) e−λt =

∣∣∣∣∣dN

dt

∣∣∣∣∣
0

e−λt

e que

t =
1

λ
ln
|dN/dt|0
|dN/dt|t

.

(c) É encontrado um pedaço de carvão com massa de 25g nas ruínas

de uma cidade antiga. A amostra indica uma atividade do 14C

de 250 desintegrações por minuto. Calcule o número de núcleos de 14C

em 25g antes da desintegração, use o fato que a razão de 14C

para 12C é 1, 3× 10−12. Deduza a atividade inicial

da amostra. Há quanto tempo está morta a árvore de onde veio esse

pedaço de carvão?

Repostas: 1, 63× 1012 núcleos, 374 desintegrações por minuto,

3, 33× 103anos.
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