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Origem dos elementos químicos mais “pesados” 

 

 Para responder sobre a origem dos elementos químicos de massa elevada precisamos antes 

falar sobre elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons são detectados como partículas negativas de 

massa bastante pequena comparada às massas dos prótons e nêutrons. De acordo com os modelos 

vigentes na Física, o elétron é uma partícula fundamental, não sendo portanto, composto de 

partículas menores. No entanto, tanto o próton (partícula positiva) quanto o nêutron (partícula 

neutra) são compostos por partículas menores chamadas quarks. 

 Elétrons, prótons e nêutrons são muito abundantes no Universo e é a partir deles que os 

elementos químicos são sintetizados. As teorias físicas e as observações astrofísicas recentes 

apontam as estrelas como as principais responsáveis pela síntese dos elementos. Dependendo da sua 

temperatura, uma estrela pode ser rica em hidrogênio, hélio, carbono e assim por diante. Quanto 

mais quente uma estrela, maior a possibilidade que nela sejam sintetizados elementos mais pesados. 

De um modo bastante simplista, pensemos em estrelas como o Sol, tipicamente ricas em 

hidrogênio. O hidrogênio é submetido a reações de fusão nuclear a altas temperaturas (107 a 1010 

K). Essas reações acontecem por causa do campo gravitacional intenso (as estrelas são em geral, 

massivas), pela alta pressão (alta densidade de hidrogênio) e pelas em altas temperaturas. Para cada 

reação de fusão do hidrogênio originando hélio, parte da energia resultante escapa da estrela, 

enquanto que uma porção dela fica retida na própria estrela, realimentando novas reações de fusão e 

desencadeando a síntese de elementos cada vez mais pesados. Em temperaturas mais altas ainda, o 

hélio dará origem ao carbono, por exemplo. 

 Em um processo de escala cosmológica, as estrelas vão dessa forma, sintetizando elementos 

cada vez mais pesados com a conseqüente diminuição na densidade de hidrogênio. Há, então, um 

aumento substancial da temperatura na estrela com conseqüências graves para seu equilíbrio 

dinâmico, o que culmina no evento catastrófico chamado de explosão de supernova∗. É nesse 

momento que a síntese dos elementos mais pesados que o ferro pode acontecer e que ocorre, de 

fato, a síntese de grande parte dos núcleos pesados que conhecemos. Na explosão de supernova, 

muitos desses núcleos recém-formados são lançados pelo espaço e acabam de algum modo fazendo 

parte da formação de planetas e de outros astros. 

 Dentre os elementos químicos formados no processo de supernova, alguns são naturalmente 

instáveis ou radioativos, pois seus núcleos foram sintetizados de um modo extremamente violento 

resultando em uma configuração de prótons e nêutrons que não aconteceria espontaneamente. Estes 

                                                
∗ Nome dado a corpos celestes que surgem após as explosões de estrelas com mais de 10 massas solares, produzindo 
objetos cujo brilho pode intensificar-se em 1 bilhão de vezes a partir de seu estado original tornando a estrela tão 
brilhante quanto uma galáxia, mas com o passar do tempo sua temperatura e brilho diminuem até chegarem a um grau 
inferior aos primeiros. 
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núcleos terão uma tendência a sofrer desintegrações para se tornarem mais estáveis. Aqueles que 

tiverem meia-vida relativamente curta desintegram-se rapidamente, porém os que têm meia-vida 

longa podem passar a fazer parte da composição da crosta de algum planeta e podem levar milhões 

ou bilhões de anos para obterem uma configuração estável. Esta é a razão pela qual elementos como 

o urânio existem na Terra ainda hoje.  

 Podemos, no entanto, encontrar elementos radioativos naturais com meias-vidas 

relativamente curtas na Terra também. Estes, porém, são formados a partir da desintegração de 

núcleos-pai como o U-238, Th-232 e U-235 (retome as séries radioativas que estudamos em Física 

Atômica e Nuclear). 

Quando falamos em fonte de radiação devemos abordar também as fontes artificiais, que é o 

que mais nos interessa na nossa área. As fontes artificiais podem ser usadas para vários fins 

práticos, mas entre suas maiores contribuições podemos citar a sua utilização para o 

radiodiagnóstico. Entre as fontes artificiais, temos a produção de raios X, os aceleradores de 

partículas, os irradiadores com radioisótopos e as fontes de nêutrons. No caso dos tubos de raios X e 

aceleradores de partículas, a radiação é obtida a partir do uso de energia elétrica. Já os irradiadores 

com radioisótopos utilizam fontes radioativas e as fontes de nêutrons produzem radiação através de 

reações nucleares produzidas a partir de partículas alfa que são emitidas por algum material 

radioativo e direcionadas a um alvo. 

 Em se tratando de proteção aos efeitos das radiações em nosso organismo, é preciso 

entender como ocorre a interação das radiações com órgãos e tecidos e, por isso, é necessário saber 

do que o corpo humano é composto. Estes estudos consideram o Homem Referência como a 

composição padrão do corpo humano, definida em termos de massa e porcentagem de cada 

elemento. A tabela 1 apresenta a composição química do homem referência, com uma massa de 70 

kg e densidade de 1,025 g/cm3 (1,025 g de massa a cada 1 cm3 de volume): 

 
 

Tabela 1 – Composição do Homem Referência adaptada a partir de 
Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. 5 revisão. Rio de 
Janeiro:IRD/CNEN, 2003) 

Elemento químico Quantidade (g) Percentual em massa (%) 

Oxigênio 43000 61 

Carbono 16000 23 

Hidrogênio 7000 10 

Nitrogênio 1800 2,6 

Cálcio 1000 1,4 

Fósforo 780 1,1 
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Enxofre 140 0,2 

Potássio 140 0,2 

Sódio 100 0,14 

Cloro 95 0,12 

Magnésio 19 0,027 

Silício 18 0,026 

 

Obs.: Constam ainda frações menores de massa, as quais totalizam cerca de 0,2% da massa total. 

Em ordem decrescente: ferro, flúor, zinco, rubídio, estrôncio, bromo, chumbo, cobre, alumínio, 

cádmio, boro, bário, prata, manganês, iodo, níquel, ouro, molibdênio, cromo, césio, cobalto, urânio, 

berílio e rádio. 

Em síntese, nosso corpo pode ser considerado uma verdadeira tabela periódica, devido a 

grande variedade de elementos químicos presentes em sua estrutura. Dependendo dos estudos a 

serem realizados em relação à interação das radiações com o corpo humano, utilizam-se 

composições mais simplificadas. 
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