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DESAFIo
Você esta em sua casa em um dia de verão, estamos com uns 27 graus de

temperatura na sombra e você resolve tomar sorvete, abre a gaveta da pia

desejando pegar uma colher de metal e esbarra sem querer em uma colher de

madeira e percebe que a colher de metal parece bem mais fria que a colher de

madeira, você saberia dizer qual o motivo dessa constatação?

Você pode aprender mais em: http: //fisica.ufes.br/pibid/jorna-do-pibid/ e

descubra também o que são as palavras em negrito!

Não jogue este impresso em via pública

RACHA CUCA

HORIZONTAL
3. Elemento que ajudou Becquerel a descobrir a radioatividade natural, 5. O que

evita nossa morte pelos diversos tipos de radiação, 6. Fator que determina a

nocividade da radiação, 8. Com quem Becquerel ganhou o Nobel, 9. Direção que a

luz é irradia em relação à propagação.

VERTICAL
1 . Mineral radioativo encontrado nas areias escuras da praia, 2. Luz irradiada em

poucos planos de direção, 4. Uma das funções das lentes dos óculos de sol em

relação a luz, 7. Radiação responsável pelo bronzeamento e até câncer de pele,

1 0. Tipo de radiação mais energética.



RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
A radiação ultravioleta Solar é mais

nociva que a luz visível devido a sua maior

frequência, aqui mais frequência é igual a

mais energia . Subdividimos essa radiação

em 3 tipos.

A radiação UVC é a mais energética,

é fi ltrada pela atmosfera terrestre, assim

como outras radiações ainda mais energéticas

(veja o quadro abaixo).

Os raios UVB são parcialmente

absorvidos pela atmosfera. Esses raios

podem causar todo tipo de moléstia grave na

pele.

E a UVA, das três é a menos

energética, chega quase que totalmente a

Terra e é o responsável pelo bronzeamento,

manchas, alergias e até câncer de pele.

Os raios UV são ondas luminosas

que na areia da praia pode ser 20% refletidas,

assim o corpo humano sofre duas exposições

uma direta e uma indireta, o que aumenta a

necessidade de protetor solar.

ÓCULOS ESCUROS
A principal função dos óculos de sol

é proteger nossos olhos. Assim eles uti l izam

lentes capazes para eliminar os problemas

com luz, temos camadas de colorização,

cobertura UV, entre outras. Das diversas

tecnologias uti l izadas, falaremos do fi ltro

polarizador.

A luz natural (não polarizada),

irradiam em todas as direções

perpendiculares a sua direção de

propagação. Por outro lado se a luz for

irradiada em poucos planos de direção, a luz

é chamada de polarizada (veja a ilustração).

A polarização da luz pode ocorre de

forma artificial ou natural. Vamos a um

exemplo, quando a luz atinge uma superfície

horizontal l isa (como o mar), ela é refletida

com polarização horizontal. Portanto, as lentes

polarizadas em óculos de sol são fixadas em

um ângulo que permite apenas que a luz

verticalmente polarizada entre (veja a figura

abaixo), atenuando a luz forte.

O NOME DA VEZ
Antonie-Henri Becquerel
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A história da radioatividade teve um

começo curioso, em 1 896 o físico francês

Antonie-Henri Becquerel (1 852 – 1 908) estava

testando um novo elemento químico, urânio e

por mera coincidência deixou uma quantidade

de urânio na mesma gaveta com filmes

fotográficos. No dia seguinte ao pegar a

amostra descobriu que as chapas fotográficas

foram impressas com manchas. Esse acaso

descobriu radioatividade natural ou

espontânea dos materiais.

A medida de radioatividade no

SI(Sistema Internacional) Becquerel (Bq)

leva seu nome e suas pesquisas foram

impactantes ao ponto de que em 1 903 ele

junto com os Curie comparti lharam o prêmio

Nobel de Física pela descoberta da radiação

espontânea.

Você deve estar se perguntando o

que isso tem haver com o verão afinal? Oras,

a radioatividade natural tem muito haver com

o praias (o que? Você não sabia?) e em geral

praias tem muito haver com o verão.

Existe radioatividade natural em

muitos lugares e nem sabemos. Mas sobre

praias podemos dar destaque para Guarapari,

uma cidade muito conhecida por suas praias.

Lá temos praias com areias escuras, inclusive

uma chamada praia da areia preta, chamamos

essas areias de monazíticas, nome vindo do

mineral Monazita, mas a cor preta vem de

vários minerais, monazita, tório, magnetita e a

ilmenita, todos altamente radioativos e

capazes de comprometer a saúde humana.

Porém segundo os especial istas

apesar dos altos índices de radioatividade do

local a radiação sofre uma diminuição de até

1 00 vezes a cada 1 0 metros do local da fonte.

Quer saber mais sobre

radioatividade nas praias capixabas, acesse

nossa versão online.

http: //www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid




