
Como construir uma bomba 
atômica 

E ter uma enorme dor de cabeça 



Os prelúdios 

Os raios – X, a descoberta do elétron 
e a descoberta da radioatividade 



A descoberta dos raios - X 

tubo onde os raios catódicos 
colidiam com a parede de vidro 
do tubo. A descoberta não foi 
inteiramente devida ao acaso. 
Röntgen, por sugestão de 
Hermann von Helmholtz, um 
dos principais físicos alemães 
do século XIX, que não era 
físico, mas médico, considerava 
a possibilidade de existir ondas 
semelhantes às ondas de Hertz,  

Willhelm Conrad Röntgen, professor de física e reitor da Universidade Julius Maxmillian 
em Würzburg, Alemanha, descobriu, em novembro de 1895, um novo tipo de 
radiação.Trabalhando com um tubo de raios catódicos,  Röntgen teria notado, por 
acaso, o brilho fraco de uma tela fosforescente a uma certa distância da extremidade do 

mas com frequência bem mais alta. Embora não tenha interpretado a  sua observação 
em termos de uma possível emissão eletromagnética, Röntgen percebeu tratar-se de um 
fenômeno novo, uma forma de radiação penetrante à qual denominou de raios - X.  



O laboratório Cavendish da Universidade 
de Cambridge foi o primeiro grande centro 
de física nuclear do mundo. Ele foi criado 
em 1870 com recursos de família, cerca de 
6.300 libras, doados pelo vice-chanceler da 
Universidade na época, William Cavendish, 
parente do célebre Henry Cavendish. 
William Cavendish tinha boa formação 
matemática, mas ficou rico atuando na 
indústria do aço. 
O laboratório foi, inicialmente, dirigido por 
James Clerk Maxwell e John William Strutt, 
mais conhecido como o terceiro Lord 
Rayleigh. Nenhum dos dois deu grande 
impulso às atividades do laboratório. 
Coube a Joseph John Thomson  alçar o 
laboratório à posição que ocupou.  
Thomson descobriu, em 1897, o elétron. 
Além desse sucesso, Thomson teve vários 
outros. 
O laboratório Cavendish, e o próprio 
Thomson, teve a sorte de receber, em 
1895, o jovem físico neozelandês Ernest 
Rutherford 



J. J. Thomson entrou na Universidade de 
Cambridge, como estudante, em 1876, e em 
1880 se tornou membro do Trinity College. No 
início seu trabalho teve um caráter 
essencialmente matemático e de expressão 
limitada e foi com uma certa surpresa que ele 
recebeu a notícia da sua eleição para a cadeira 
Cavendish de Física Experimental. Indivíduo com 
pequena habilidade manual em uma época em 
que praticamente tudo, inclusive os instrumentos 

eram feitos no laboratório, Thomson tinha o 
talento de identificar os problemas a serem 
considerados e a forma como deveriam ser 
tratados. 
Thomson, em 1897, mostrou que a carga elétrica 
fundamental  estava associada a uma partícula 
cuja relação entre a carga e a massa ele foi capaz 
de medir. Mais importante do que isso, Thomson 
mostrou a existência de uma partícula 
constituinte da matéria em uma época em que a 
própria existência do átomo ainda não tinha 
obtido aceitação universal. 



Antoine Henri Becquerel  era professor de física na  
Escola Politécnica de Paris, cargo que tinha sido antes 
ocupado pelo seu pai e antes ainda pelo seu avô. No 
início do ano de 1896 Becquerel investigava a 
possibilidade da luz do sol causar induzir alguns cristais 
a emitir raios penetrantes, como  os observados por 
Röntgen  alguns meses antes.  O argumento de 
Becquerel era  simples. Se a luz do sol induzia em cristais 
a emissão de raios – X, embrulhando-se uma chapa 
fotográfica em papel  escuro junto com uma folha de 
cobre, os raios – X penetrariam a folha de papel e 
seriam atenuados na parte coberta pelo cobre. Um dos 
cristais utilizados por Becquerel era bissulfato de urânio 
– potássio. 

No início de 1896 o tempo estava encoberto em Paris e Becquerel não conseguiu expor 
a chapa fotográfica ao Sol como pretendia e guardou o material, já no arranjo 
experimental planejado na gaveta. Cinco dias depois Becquerel revelou um dos filmes 
que haviam sido guardados com o sal de urânio e encontrou, ao contrário do que 
esperava, uma imagem muito bem marcada da chapa de cobre. Becquerel repetiu a 
experiência usando, inclusive , o sal de urânio em solução e obteve o mesmo resultado. 



Becquerel atribuiu, inicialmente, a radiação recém descoberta apenas ao urânio, 
tanto que por algum tempo, na  França, a radiação era conhecida “rayon uranique”. 

Em 1898 Maria 
Sklodowska Curie 
descobriu que uma 
radiação semelhante 
era emitida pelo 
tório e, junto co 
Pierre Curie, 
descobriu dois novos 
elementos que 
também eram 
radioativos, o 
polônio e o rádio. O 
rádio mostrou ser 
milhões de vezes 
mais ativo do que o 
urânio. O casal 
cunhou naquele ano 
o termo 
radioatividade para 
se referir ao 
fenômeno. 



Os primeiros efeitos físicos da radiação que foram observados: 
 
a) Ionização do ar – os raios –X e os raios emitidos por materiais 

radioativos descarregavam um eletroscópio 
b) A radioatividade liberava energia na forma de calor 



Cor Comprimento de onda em 

nanômetros -nm (1 nm=10-9m) 

Frequência em 

Hertz (x1014) 

Vermelho 770 – 622 3,90 - 4,82 

Laranja 622 – 597 4,82 - 5,02 

Amarelo 597 – 577 5,02 - 5,20 

Verde 577 – 492 5,20 - 6,10 

Azul 492 – 455 6,10 - 6,59 

Violeta 455 – 390 6,59 - 7,69 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Plutonium_pellet.jpg


Partícula alfa 
Partícula alfa como núcleo de 4He 
Partícula beta 
Lei do decaimento radioativo 
Natureza da radiação gama 
O núcleo do átomo 
O próton 
16 prêmios Nobel 
 



Radiações e a lei do decaimento 
radioativo 
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Tempo (dias) Th ThX Th+ThX 

0,0 0,000 1,000 1,000 

0,5 0,073 0,930 1,003 

1,0 0,159 0,866 1,025 

2,0 0,305 0,707 1,012 

3,0 0,415 0,620 1,035 

4,0 0,488 0,524 1,012 

5,0 0,577 0,420 0,997 

6,0 0,621 0,360 0,981 

7,0 0,680 0,293 0,973 

8,0 0,707 0,256 0,963 

10,0 0,768 0,200 0,968 

11,0 0,820 0,159 0,979 

15,0 0,910 0,110 1,020 

17,0 0,951 0,070 1,021 

19,0 0,960 0,049 1,009 

1,00 ± 0,02 



Hipótese da transformação radioativa: “Átomos de 
elementos radioativos sofrem desintegração com a 
emissão de partículas alfa e beta dando origem a 
átomos de um novo elemento” 
 

A atividade é proporcional ao número de átomos 

N
dt

dN


teNN  0



Instante t População 

0 T1/2 N0 

1 T1/2 No/2   =  0,5 N0 

2 T1/2 No/2
2  =  0,25 N0 

3 T1/2 No/2
3  =  0,125 N0 

4 T1/2 No/2
4  =  0,0625 N0 

5 T1/2 No/2
5  =  0,03125 N0 

6 T1/2 No/2
6  =  0,015625 N0 

7 T1/2 No/2
7  =  0,0078125 N0 

8 T1/2 No/2
8  =  0,00390625 N0 

9 T1/2 No/2
9  =  0,001953125 N0 

10 T1/2 No/2
10 =  0,0009765625 N0 

Decaimento radioativo
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Atividade – número de decaimentos por unidade de tempo 
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0)( 10107,3 x

Unidade de atividade  
 
1Curie = 1Ci = atividade de 1 g de rádio puro 
 
1 Ci =  decaimentos por segundo 

No Sistema Internacional 
 
1 Becquerel = 1 Bq = 1 desintegração por segundo 

1nCi = 10-9 Ci 3,7 Bq 

1μCi = 10-6 Ci 3,7 x 104 Bq 

1mCi = 10-3 Ci 3,7 x 107 Bq 

1 Ci 3,7 x 1010 Bq 

1 kCi 3,7 X 1013 Bq 

1 MCi 3,7 x 10 16 Bq 

Em laboratório, as atividades 
típicas das fontes são da 
ordem de 1 nCi a dezenas de 
μCi e, eventualmente 1 mCi. 
As fontes utilizadas em 
atividades de campo em 
geofísica são da ordem de até 
dezenas de mCi. A atividade 
dentro de um reator chega a 
MCi 



 

Processos de decaimento radioativo. 

 

Alfa: 

 
AXZ → A-4YZ-2 + 4He2 + ΔQ 

 

Os processos beta: 

 
AXZ → β- + ϋ + ΔQ + AYz+1  

AXZ → β+ + υ+ ΔQ + AYz-1 
 

AXZ + (e-) → ϋ + ΔQ + AYz+1 

 

Fissão espontânea 

 

Elétrons de conversão 

 

Elétrons Auger 

 

Raios – X e raios gama 



Unidade de energia – 1eV 
 

calergJeV 201219 10829324,3106021892,1106021892,11  

Elétron – volt e 

múltiplos 

Equivalente em joule 

eV 1 eV 1,6021892 x 10-19 J 

keV 103 eV 1,6021892 x 10-16 J 

MeV 106 eV 1,6021892 x 10-13 J 

GeV 109 eV 1,6021892 x 10-10 J 

TeV 1012 eV 1,6021892 x 10-7 J 

Partículas alfa 3 MeV – 9 MeV 

Partículas beta 40 keV – 3 MeV 

Radiação gama 40 keV – 3 MeV* 

Radioatividade natural 



Isótopos 

A tabela periódica de Mendeleev reúne os diferentes elementos químicos em famílias 
e grupos que têm propriedades químicas semelhantes. Até 1914, a classificação era 
feita com base na massa atômica dos elementos. 
 
Logo após a descoberta da radioatividade percebeu-se a existência de elementos com 
essencialmente as mesmas propriedades químicas e com massas atômicas próximas, 
mas diferentes. Um dos  primeiros exemplos observados foi o elemento radiativo, 
inicialmente denominado como  rádio-D. Quimicamente idêntico ao chumbo, a sua 
massa atômica, aceita atualmente, é 209,98 u, enquanto que a massa atômica do 
chumbo é 207,19 u. Como os dois elementos pareciam ocupar a mesma posição na 
tabela periódica, passaram a ser chamados de isótopos. 
 
 



 
A – tubo de descarga 
L – entrada de gás no tubo A através de um tubo capilar 
F – saída de gás do tubo A através de uma bomba de vácuo 
D – ânodo de alumínio 
K – cátodo com um orifício central 
J – luva de resfriamento por circulação de água 
M, N – pólos de um eletroímã 
P1, P2 – placas de ferro doce 
I – isolante 
C – câmara a baixa pressão 
S – anteparo (chapa fotográfica, tela luminescente) 
W – blindagem de ferro doce 

 
Tensão entre D e K e a pressão em A é ajustada  de forma que a descarga 
elétrica ocorre entre 30.000 e 50.000. 
 
Entre M e N existe um campo magnético H e entra P1 e P2 é imposto um 
campo elétrico E. H e E são paralelos de forma que sobre os íons positivos 
agem uma força magnética na direção perpendicular a H e uma força 
elétrica paralela a E. 
 

 



Ne beta – 22Ne – 10% 
Ne alfa – 20Ne – 90 % 
Ne -20,2  



Em 1914, Rutherford, 
interpretando os resultados 
doo experimento de Geiger e 
Mardsen, identifica o núcleo 
atômico. No mesmo ano Henry 
Moseley determina a carga dos 
núcleos  de diversos 
elementos, principalmente os 
elementos de transição, 
introduz o conceito de número 
atômico. A tabela atômica 
passa a ser ordenada pelo 
número atômico e não mais 
pela massa atômica. 
Posteriormente, após a 
descoberta, em 1917, do 
próton por Rutherford, o 
número atômico passou a ser 
interpretado como sendo o 
número de prótons contido no 
núcleo. 





Séries radioativas 
 

Decaimento simples: 
 

14C→β- + ϋ + ΔQ + 14N 
 

Decaimento encadeado: 
 

238U → 4He + ΔQ + 234Th 
 

234Th → β- + ϋ + ΔQ + 234Pa 
 

234Pa → β- + ϋ + ΔQ + 234U 
 

234U → 4He + ϋ + ΔQ +230Th 
 

230 Th →……………→ 206Pb 
 

A(238U) →A(234Th)→A(234Pa)→.....→ cresc. do 206Pb (estável) 

Figura 10.13 

 
Figura 10.13 

 





Rocha U (ppm) Th (ppm) K (%) A (μW/m2) 

Granito/riolito 3,9 16,0 3,6 2,45 

Granodiorito/dacito 2,3 9,0 2,5 1,48 

Diorito/quartzodiorito 1,7 7,0 1,1 1,08 

Gabro/basalto 0,5 1,5 0,4 0,309 

Peridotito  0,02 0,06 0,006 0,0117 

Dunito 0,003 0,01 0,0009 0,00188 

Migmatito 2,7 18,5 4,0 2,4 

Gneisse 4,85 13,1 3,11 2,44 

Granulito 1,0 4,4 1,76 0,9 

Filito 1,96 5,85 1,80 1,18 

Quartzito 0,6 1,8 0,9 0,32 

Dolomito 1,0 0,8 0,7 0,36 

Calcário 2,0 1,5 0,3 0,62 

Anidrito 0,1 0,3 0,4 0,012 

Folhelhos e siltitos 3,7 12,0 2,7 1,8 

Folhelhos escuros 20,2 10,9 2,6 5,5 

Concentrações de U, Th e K em alguns tipos de rocha 



Os efeitos biológicos 

As primeiras evidências, o abuso da 
confiança popular e os desastres 



Logo depois da descoberta do rádio pelo casal Pierre e Maria Curie, Pierre Curie 
descobriu que a radiação proveniente desse novo elemento podia matar células 
cancerosas. 

Em 1903, J. J. Thomsom publicou uma nota na Nature, já na época, uma das grandes 
revistas científicas, descrevendo a descoberta de radioatividade em água de poços. A 
descoberta de Thomson levou a outros pesquisadores descobrir que muitas das fontes 
de águas medicinais também eram radioativas devido à presença de radônio, um gás 
nobre, radioativo que é produto da série de decaimento do urânio. Na realidade existem 
três isótopos naturais desse elemento 222Ra, 220Ra e 219Ra. Não demorou muito para 
que as qualidades curativas das fontes fossem associadas à radioatividade. 
 
Cientistas  renomados na época e cuja seriedade e honestidade científica nunca foram 
postas em dúvida, como, por exemplo, Bertram Boltwood, chegaram a oferecer 
explicações sobre os efeitos benéficos da radiação 
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As primeiras evidências de problemas de saúde provocadas pela ação dos raios – X 
começaram a ser  observadas logo após a descoberta dessa radiação por Röntgen. 

Ampola, ou tubo, de Coolidge 



          The Radiendocrinator.  O radioendocrinador era uma 
caixa de ouro com ~10 cm que continha 250 microCuries de 
rádio que era acompanhado por um adaptador para fixar a 
caixa sobre o corpo. O modo de uso era o seguinte: ao deitar, 
a caixa de ouro era fixada com o adaptador sobre as 
glândulas endócrinas – ficava a noite inteira irradiando, 
digamos,  para identificar a pessoa, o paciente. O fabricante 
recomendava aos homens a utilizar o adaptador como um 
suporte atlético, colocando o instrumento sob a bolsa 
escrotal.   E ainda recomendava “Wear at night. Radiate as 
directed…”. 

1- pineal 
2-pitutária 
3-tireóide 
4-timo 
5-adrenal 
6-pancreas 
7- ovário 
8-testículos 

homem 



Apenas uma pequena garrafa 
de água sem vida, incolor e 
insípida é tudo que os olhos 
podem ver e o paladar sentir, 
no entanto, nesta garrafa 
reside a maior força 
terapêutica conhecida pela 
humanidade - radioatividade 

A embalagem diz: contém rádio e 
mesothorium em água triplamente 
destilada. Mesothorium é o nome 
tradicional de dois isótopos da 
série de tório, mesothorium 1 – 
radio 228, mesothorium 2 – actínio 
228. São dois emissores beta com 
meia vida de 6,7 anos e 6,13 horas. 
O MsTh2 é produto do decaimento 
do MsTh1. As quantidades eram 
um micrograma de rádio e um 
micrograma do mesothorium 

A Bailey Radium Laboratories 
Inc., localizada em East 
Orange, Nova Jersey,  era uma 
criação do “doutor” William J. 
Bailey. William Bailey foi aluno 
da Universidade de Harvard, 
mas nunca se formou, tendo 
sido desligado da 
universidade. Posteriormente, 
Bailey passou a alegar que 
tinha um diploma de médico 
da Universidade de Vienna.  
Indivíduo de honestidade 
muito duvidosa, passou, em 
1918, algum tempo na cadeia 
devido a fraudes postais. 



Eben McBurney Byers nasceu, em abril de 1880, em 
Pittsburg, em uma família de industriais do aço. Educado em 
Yale, Byers se destacou primeiro como esportista, tendo sido 
campeão de golf amador dos Estados Unidos em 1906, e depois 
assumiu a presidência da Girard Iron Company, que foi uma das 
indústrias criadas pelo seu pai, Alexander Byers.  Em 1927, Eben 
Byers contratou uma viagem particular de trem para assistir 
uma partida de futebol americano entre Yale e Harvard, que foi 
vencida por 14-0 por Yale. Na volta, houve uma comemoração 
pela vitória e, talvez tendo bebido um pouco além da conta, 
Byers acabou caindo do beliche superior e machucou o braço. O 
braço ficou dolorido e incomodando por algum tempo e Byers 
consultou um médico de Pittsburg, Dr. C. C. Moyar, que 
prescreveu o Radithor. Supunha-se que o efeito curativo da 
bebida era devido ao estímulo produzido sobre o sistema 
endócrino. As instruções contidas no rótulo recomendavam o 
consumo de um frasco após uma das refeições.  

 
            Byers seguiu a  recomendação, mas se sentiu tão bem com o suposto remédio que decidiu, 

por conta própria, consumir pelo menos três frascos por dia. Existem suposições de que Byers, que 
era tido como um indivíduo bem sucedido no trato com o sexo oposto, teria sentido, aos 47 anos 
de idade, uma melhora significativa no seu desempenho, e por isso teria abusado da beberagem. 
Seja qual tenha sido o motivo, o fato é que entre 1927 e 1930, Byers consumiu algo em torno de 
1.400 frascos de uma solução muito radioativa. Só parou quando um dente seu soltou 
espontaneamente. Era tarde demais para parar.  



O resultado foi trágico para Byers e a 
evolução do estado de saúde do magnata 
do aço acabou ganhando publicidade na 
imprensa. A Comissão Federal de Comércio 
dos Estados Unidos estabeleceu um 
processo contra a Bailey Radium 
Laboratories Inc. e basta ler a descrição 
feita por Robert Winn, um dos funcionários 
da Comissão encarregados do caso e que 
entrevistou Byers no final da vida, para ter 
uma ideia clara do desastre: “....o seu 
maxilar superior, com a exceção de dois 
dentes da parte da frente, e a maior parte 
do maxilar inferior foram removidos. Todo 
o resto do tecido ósseo do seu corpo estava 
se desintegrando lentamente e buracos 
estavam se formando no seu crânio”. Byers 
morreu em 1932. Bailey foi obrigado a 
abandonar o rendoso empreendimento em 
1931, após ter vendido algo em torno de 
400.000 frascos de Radithor, ao preço de 
um dolar cada frasco e com um lucro 
estimado de 400%. Até onde eu sei Bailey 
não foi condenando criminalmente.  
Chegou a ter outros empreendimentos. 
Morreu de câncer de bexiga em 1949 com 
64 anos de idade.  



O início da física nuclear 
É difícil precisar quando a física nuclear se 
estabeleceu com uma disciplina dentro da física. De 
uma forma geral, pode-se fixar, como referência, as 
primeiras experiências com reações nucleares, como 
a que levou, em 1917, á desintegração do nitrogênio 
e à descoberta do próton por Rutherford. 

No entanto, no início da década de 1930, ainda 
não se tinha uma ideia clara de como o núcleo é 
constituído. 



James Chadwick e a descoberta do neutron 

Em 1930, Walter Bothe e Herbert Becker 
mostraram que quando o berílio e outros 
elementos leves eram bombardeados com 
partículas alfa com grande velocidade, surgia 
uma radiação muito penetrante, que foi 
inicialmente interpretada como radiação 
eletromagnética. Irène Curie e Frédéric Joliot 
fizeram essa radiação incidir sobre vários 
elementos leves e observaram que prótons 
eram emitidos. Em particular parafina parecia 
amplificar em muito o número de prótons. O 
casal Joliot-Curie, interpretou o fato como 
sendo devido ao espalhamento da radiação 
gama na parafina.  
James Chadwick, repetindo o experimento do 
casal Joliot-Curie, observou que outros núcleos, 
além do núcleo de hidrogênio, também 
recuavam, mas com uma velocidade muito 
menor. Fazendo o balanço de energia e 
quantidade de movimento, Chadwick 
identificou a radiação como uma partícula 
neutra com massa semelhante à do próton. 



Frédéric Joliot e Irène Curie e a 
radioatividade artificial 

Em 1934 produziram elementos 
radioativos artificiais bombardeando 
núcleos leves como, boro, magnésio e 
alumínio com partículas alfa. Como 
resultado eles observaram a emissão 
de pósitron, que havia sido descrito 
por Compton em 1932, que 
permanecia após o afastamento da 
fonte de partículas alfa. 

Meia vida = 14 minutos 



Fermi foi um dos primeiros as perceber a possibilidade de se usar os 
nêutrons para investigar a estrutura do átomo. Entre 1937 e 1937 Fermi 
e seu grupo bombardearam uma série de núcleos com número atômico 
crescente. Tipicamente, o núcleo absorvia o nêutron, emitia uma 
partícula beta e aumentava  o  seu  número  atômico  de  uma  unidade. 
Fermi  tinha   um interesse particular em bombardear o núcleo do 
urânio, que tinha o número atômico mais alto conhecido  na  época, 92. 
A ideia  era produzir elementos  artificiais,  com número  atômico  93  e,  

94. A linha de pesquisa era procurar uma ou 
duas emissões beta proveniente do urânio 
irradiado com nêutrons. O que foi observado 
foi algo mais complexo, que é devido à fissão 
do urânio, mas Fermi não percebeu isso. 
 Naquela época, não se acreditava 
na possibilidade do núcleo atômico se 
desintegrar emitindo uma partícula com 
massa maior do que a partícula alfa. 
Primeiro porque isso nunca tinha sido 
observado e segundo devido ao sucesso da 
teoria do decaimento alfa desenvolvida pelo 
físico russo George Gamow. 

No processo de 
reação direta, o 
projétil ‘a’ interage 
com um conjunto 
‘b’ de nucleons. Se 
energia suficiente 
é fornecida, ‘b’ é 
substituído por ‘a’ 
dando origem a 
um novo núcleo 



A descoberta a fissão nuclear 

Em 1937 Fermi, acreditando ter 
descoberto elementos mais 
pesados do que o urânio 
abandonou essa linha de pesquisa. 
No entanto, o trabalho continuou 
na França, com Irène Curie e xx e na 
Alemanhã, com o chamado grupo 
de Berlim. A história a partir desse 
ponto é confusa, mas o importante  

é que Fritz Strassmann percebeu 
que o bombardeamento do urânio 
com nêutrons de baixa energia 
levava à produção de elementos 
com número atômico baixo. A 
ideia foi, inicialmente, refutada por 
Lise Meitner, mas em dezembro de 
1938, Meitner havia se evadido da 
Alemanha, a presença de bário, 56, 

foi confirmada acima de qualquer dúvida, não só para Hahn 
e Strassmann, como também para Meitner e, 
principalmente para o seu sobrinho, o físico austríaco Otto 
Robert Frisch. 
 



Entre dezembro de 1938 e janeiro de 1939, Meitner e Frisch desenvolveram um 
argumento teórico para explicar a observação de Hahn e Strassmann, considerando 
que o núcleo se comporta de forma análoga a uma gota líquida. Mais do que isso, 
eles estimaram, com base na equação de Einstein, a energia liberada no processo 

Frisch desenvolveu um experimento simples para demonstrar a grande liberação 
de energia induzida pelo bombardeamento do urânio com nêutrons de baixa 
energia. 

tempo 



A história da bomba atômica 



A história da bomba atômica  

E alguns detalhes da montagem 
desse tipo de armamento 



A carta 

Leo Szilard 

Albert Einstein 

Franklin D. 
Roosevelt 



Leslie Richard Groves Julius Robert Oppenheimer 



A separação dos isótopos do urânio 
238U 99,3%; 235U 0,7%; 234U 

Métodos possíveis:  
difusão molecular 
difusão térmica 
centrifugação 
separação magnética 



1000 estágios para um enriquecimento de 3% a 4% 



Fio quente 

Parede fria 

Mais leve 

Mais pesado 

Fio quente 

Parede fria 

Mais leve 

Mais pesado 



















O teste Trinity, 
Alamogordo, Novo 

México 



Explosão em estágio mais desenvolvido – teste Priscila em 1957 



Atol de Bikini 



Começam os problemas para o 
criador  



Local de testes no deserto de Nevada 



Projeto Gnomos – 1961 – Programa “Átomos para a Paz” 



Cavidade produzida pela explosão 
do Projeto Gnomos – 3,1 kilotons 
 
50 metros de largura e 24 de 
altura 
 
Três meses depois da explosão a 
temperatura era ainda de 60 graus 
centígrados 





A usina de Windscale na Inglaterra 



O incêndio em Windscale, 1957 



Material Windscale Chernobyl Fukushima 

Iodo - 131 740 1.760.000 130.000 

Césio - 137 22 79.500 35.000 

Xenônio - 133 12.000 6.500.000 17.000.000 

Xenônio - 135 

Estrôncio - 90 80.000 

Plutônio 6.100 


