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RESUMO 

 
A utilização de recursos tecnológicos em sala de aula, como os sensores 
dos smartphones ou o uso de equipamentos portáteis acoplados a eles, 
como exemplo detectores de radiação, ajudam a ilustrar fenômenos como a 
lei do inverso do quadrado da distância, observada em alguns fenômenos 
físicos discutidos no ensino médio. Também visa discutir a radiação natural 
no meio que nos cerca, desmistificando ideias errôneas sobre esse tema e 
tornando a disciplina de física mais agradável, interessante e próxima do 
jovem contemporâneo dos grandes centros urbanos. Essa monografia 
apresenta algumas opções economicamente viáveis dessas ferramentas, 
discute a fenomenologia associada ao tema de radiação artificial e natural, 
aborda as possíveis barreiras encontradas no planejamento das aulas com 
uso dessas ferramentas, apresenta sugestões de uso e de discussões nas 
classes associadas à interpretação gráfica dos fenômenos apresentados e 
faz uma pequena crítica relacionada à formação dos profissionais de 
educação na área de ciências da natureza. 
 
Palavras-chave: Ensino de física; Radiação natural; Smartphones; 

Detectores. 

  



ABSTRACT 

 

The use of technological resources in the classroom, such as smartphone 
sensors or the use of portable equipment attached to them, such as radiation 
detectors, help to illustrate phenomena such as the inverse square law 
observed in some physical phenomena discussed in high school. It also aims 
to discuss natural radiation in our surroundings, demystifying erroneous 
ideas on this subject and making the discipline of physics more enjoyable, 
interesting and close to the young contemporary of large urban centers. This 
monograph presents some economically viable options for these tools, 
discusses the phenomenology associated with the subject of artificial and 
natural radiation, discusses the possible barriers found in the planning of 
classes using these tools, presents suggestions for use and discussions in 
the classes associated with the graphic interpretation of the tools presented 
phenomena and makes a small criticism related to the formation of the 
education professionals in the area of natural sciences. 
 
Keywords: Physics teaching; Natural radiation; Smartphone; Detectors. 
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1. Introdução 

 

1.1. Por que ensinar a radioatividade? 

 

1.1.1. Justificativa e referencial pedagógico 

A radioatividade é um fenômeno natural e faz parte do nosso 

cotidiano. Desde a sua descoberta, os fenômenos relacionados a ela 

entraram no imaginário da sociedade, principalmente através da indústria do 

entretenimento, com conceitos incompletos ou errôneos (Bez, 2019, p. 520). 

Analisando o significado atribuído ao termo radioatividade pela população 

em geral verifica-se que a grande maioria associa o termo a aspectos e 

eventos negativos tais como acidentes e bombas nucleares ou ligadas a 

exames médicos e odontológicos (Anjos et al, 2008, p. 423). Porém, como 

visto na figura 1, Anjos e colaboradores (2008, p. 424) mostram que a 

exposição a doses de radiação de fontes artificiais corresponde, 

relativamente, a uma pequena parcela, em torno de 15%, quando 

comparadas as fontes naturais. É possível observar que a maior contribuição 

para a dose total é devida a inalação do gás Radônio proveniente da série 

de decaimento do Urânio e do Tório, elementos primordiais desde a 

formação do planeta e encontrados em materiais de construção. 

 

 

Figura 1: Diagrama ilustrativo sobre as fontes de radiação que contribuem para a população 

mundial. Fonte: Anjos, et al. Natural sources of radiation exposure and the teaching of 

radioecology, Physics Education, v. 43, 423, 2008 

 

O tema consta muitas vezes em livros de ensino médio (Feltre, 

2001, p. 500; Peruzzo et al, 2007, p. 535), mas raramente são abordados em 
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sala de aula tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista 

experimental, muitas vezes, pelo desconhecimento do próprio docente.  

 

Muitas vezes observam-se docentes com tais concepções, pois 

normalmente em um curso de licenciatura em física, o estudante adquire 

conhecimentos físicos, matemáticos e pedagógicos necessários para atuar 

no Ensino Médio, porém alguns assuntos não são vistos ao longo do curso 

de graduação ou quando vistos são apresentados de forma simplória. 

Alguns desses assuntos fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes não 

são percebidos, como é o exemplo da radiação natural. Esses temas surgem 

corriqueiramente nas salas de aulas da educação básica e um docente 

despreparado pode corroborar na perpetuação desses conceitos 

incompletos. No trabalho: “A radioatividade na visão dos alunos de um curso 

de licenciatura em ciências da natureza” apresentado por Bez e 

colaboradores, em 2019 no 2º Simpósio de Integração Científica e 

tecnológica do Sul Catarinense – SICT-Sul fica evidente a importância de 

uma boa formação nesses temas.  

 

O objetivo de seu trabalho foi perceber as concepções que 

estudantes do curso de Ciências da Natureza com Habilitação em Física do 

Instituto Federal de Santa Catarina apresentavam sobre o conceito de 

radioatividade. O mesmo pôde perceber que muitos estudantes testados, 

cerca de 30% dos alunos do curso, apresentaram desconhecimento ou 

equívocos sobre tais conceitos  

 
 
“Em muito dos casos, devido à falta de compreensão sobre a 

utilização da radioatividade no cotidiano e como ela ocorre, faz com que as 
pessoas construam conceitos errôneos sobre o tema. Isso pode ocorrer 
devido ao fato de os conceitos físicos relacionados à radioatividade não 
serem tratados corretamente, além da divulgação do assunto, realizada por 
meios de comunicação de massa, muitas vezes ser incipiente ou errônea.” 
(Bez, 2019, p.520 ). 

 
 

Essa monografia também visa ressaltar a importância de uma boa 

formação dos profissionais de educação no país. Uma boa formação 

proporciona ao professor capacidade de produzir mudanças metodológicas 

que promovam um aprendizado mais interessante e prazeroso ao estudante. 
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Trazer para a sala de aula esse tema e quebrando o modelo tradicional de 

uma física algebrizada pode-se resgatar o interesse daquele na disciplina, 

como afirmam Lima e Ricardo, (2019, p. 11)  

 
 
“Ao que parece os alunos têm expectativas positivas sobre a 

disciplina em seu primeiro contato, mas à medida que vão se deparando 
com uma física exclusivamente algebrizada, aumenta-se a recusa e o ódio 
pela mesma.”  

 
“[...] os alunos têm curiosidades, das mais diversas sobre as 

ciências em geral, e em especial sobre a física. Esses anseios poderiam 
facilmente ser trabalhados por meio de uma articulação entre física, 
literatura e ficção científica, mas esses alunos acabam sendo podados em 
suas expectativas, pois logo se veem obrigados à realização de repetições 
maçantes de exercícios descontextualizados de sentidos.” 

 
 

Deve-se pensar que o objetivo principal do ensino de ciências de 

maneira geral deve estar relacionado à vida dos alunos, individualmente ou 

socialmente, proporcionando um entendimento das Ciências como uma 

produção social capaz de fornecer ferramentas para que possam refletir e 

tomar decisões de como usar o conhecimento científico (Neves, 2019, p. 

258), dialogando com os objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCN parte III, p. 5), 

 
 
“Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento 

devem envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de 
conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades 
da vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais 
amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão 
de mundo.”  

 
 

Uma estratégia é levar para a sala de aula experimentos que tragam 

ao aluno a melhor compreensão do conteúdo, utilizando instrumentos que 

estejam relacionados com o contexto social desses jovens. Pode-se abordar 

o contexto histórico do período que motivou seu surgimento e discutir a 

viabilidade desse experimento em outros períodos (Neves, 2019, p. 258). 

Vários autores destacam como finalidade da prática experimental no Ensino 

de Ciências: a motivação do aluno, a capacitação na resolução dos 

problemas, desenvolver habilidades, trabalhar coletiva e cooperativamente 

entre outras (Araújo; Abib, 2003; Carvalho, 2010; Gaspar, 2014; Marcondes, 

2007; Delizoicov; Angotti; Pernanbuco, 2011; Trivelato; Silva, 2011 apud 
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Neves, 2019, p. 259), porém ela sozinha não é determinante para a 

compreensão dos conteúdos. 

 

Atualmente há vários recursos simples e baratos que auxiliam a 

compreensão do estudante, um exemplo são recursos associados aos 

sensores do celular ou que fazem uso de sua capacidade de 

processamento. Um exemplo é o aplicativo gratuito Science Journal 

desenvolvido pela empresa Google que utiliza os sensores de fábrica dos 

celulares para medir, a iluminância, intensidade sonora, frequência de ondas 

sonoras, acelerações nas três direções espaciais, campos magnéticos e a 

utilização como bússola.  

 

Também encontramos sensores externos que podem ser acoplados 

nas saídas de fones de ouvidos e com preços acessíveis para a aquisição 

da escola ou mesmo para o professor. A empresa FTLab produz esses 

sensores capazes de medir radiações , ultra-violeta, visível, infra-vermelho, 

além de tensões, temperaturas e campos elétricos. Todos esses recursos 

são de fácil aquisição e de fácil aplicabilidade em sala de aula.  

 

Nesse trabalho, demonstrarmos a possibilidade de ilustrar a lei do 

inverso do quadrado da distância utilizando os sensores de luminosidade 

encontrados nos smartphones associados ao aplicativo da Google, assim 

como a utilização dos detectores de radiação de baixo custo produzidos 

pelas empresas Future Technology Laboratory (FTLab) e Rizhao Kezhou 

Science and Technology. 

 

1.2. O tema: Radioatividade 

 

1.2.1. História 

Em 1895, Roentgen descobre um tipo de radiação que é capaz de 

atravessar os corpos e possui as propriedades de excitar as substâncias 

fosforizantes e fluorescentes, impressionar placas fotográficas e aumentar a 

condutividade elétrica do ar ao atravessá-lo. Como não se conhecia a 

natureza dessa radiação ela foi denominada por radiação X (Brasíl, CNEN, 
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p. 5). A radioatividade de átomos com núcleos instáveis foi descoberta no 

final do século XIX (1896) por Henri Becquerel ao perceber que um 

composto de sulfato de potássio e uranila {K2UO2(SO4)2} impressionava uma 

chapa fotográfica guardada ao abrigo da luz. E assim supôs que tal 

substância deveria emitir alguma espécie de raio que atingia a chapa 

parecida com a radiação X. Posteriormente o casal Pierre e Marie Curie 

contribuiu para o entendimento desse fenômeno, descobrindo também 

novos elementos como o polônio e o rádio (Peruzzo et al., 2007, p. 535; 

Feltre, 2001, p. 500). As emissões de tais núcleos constituem partículas, 

como as partículas  e , e ondas eletromagnéticas, como a radiação , e a 

dualidade partícula-onda nos permite denominar essas emissões, 

genericamente, por radiação (Chung, 2001, p. 157). Essas radiações são 

classificadas como ionizantes, pois ao interagirem com a matéria possuem a 

capacidade de ionizá-la. 

 

1.2.2. Decaimentos ,  e  

As emissões  são caracterizadas pela reação de transmutação 

nuclear  

 

  
      

          (I) 

 

onde A e Z são, respectivamente, o número de massa e o número atômico e 

ocorre em núcleos pesados, energeticamente instáveis, com números de 

massa maiores ou da ordem de 150 e para a ocorrência dessa emissão a 

partícula alfa deve vencer a força Coulombiana criada pelo núcleo. Emissões 

betanuclear envolvem partículas do tipo 

 


 (pósitron),   (neutrino) e  ̅ 

(antineutrino), denominadas léptons e caracterizam-se pelas reações de 

transmutação nuclear  

 

  
    

       
    ̅     (II) 

 

  
    

       
      .   (III) 
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e são importantes por representarem a principal via para a estabilidade 

nuclear da maioria dos núcleos existentes. As emissões  ocorrem com 

núcleos em estados excitados mais baixos, com energias da ordem de 

poucos MeV’s, podendo emitir um ou mais gamas até atingir o estado 

fundamental de energia. Se levarmos em consideração o recuo do núcleo 

devido à conservação do momento linear, a energia associada ao gama 

emitido (   ) e dada por 

 

                ,   (IV) 

 

onde    é a energia do estado excitado do núcleo e    sua energia do 

estado fundamental. Porém em núcleos com massa A em torno de 100 

pode-se desprezar sua energia de recuo, pois é da ordem de 10-5 MeV 

(Chung, 2001, p. 178-179, 193-195, 205-211). 

 

1.2.3. Lei do decaimento radioativo 

A lei do decaimento radioativo nos diz que uma amostra de certa 

substância que contenha núcleos radioativos apresentará, após certo tempo 

t, uma quantidade menor desses núcleos, pois esses alcançarão seu estado 

fundamental emitindo algumas das partículas citadas no item anterior. A taxa 

de variação desses núcleos (
     

  
) é diretamente proporcional a sua 

quantidade, isto é, 

 

     

  
    ,   (V) 

 

onde  é denominada como constante de desintegração e pode ser 

interpretada como a probabilidade de desintegração de um radionuclídeo por 

unidade de tempo e o sinal (-) indica que a taxa de variação representa um 

decrescimento na quantidade dos núcleos daquela substância. Se 

resolvermos a equação diferencial (V) e assumirmos que N(0) = N0 obtemos 

uma expressão matemática para a determinação do número de 

radionuclídeos restantes na amostras após um determinado tempo (Chung, 

2001, p. 158-159) 
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   .   (VI). 

 

No ensino médio não é comum expressarmos os processos de 

decaimento pela constante de desintegração e pela equação (VI), 

encontramos nos livros de química, geralmente nas seções de cinética dos 

decaimentos radioativos, uma quantidade de mais fácil compreensão para o 

estudante desse ciclo. Essa quantidade é denominada tempo de meia-vida 

(  
 ⁄
) e indica o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos 

de uma amostra decaia em núcleos mais estáveis. Dessa forma os 

estudantes do ensino médio aprendem a lei do decaimento radioativo em 

termos da quantidade do tempo de meias-vidas que já passaram para 

aquela amostra e sendo denotada pela expressão 

 

     
  

  ,   (VII) 

 

onde    é a quantidade inicial de radionuclídeos da amostra e  é o número 

de meias-vidas que já ocorreram para a substância. A velocidade com que 

os núcleos instáveis de uma amostra decaem, isto é, a quantidade de 

desintegrações por unidade de tempo, é proporcional ao número de 

radionuclídeos contidos na mesma, podendo ser expressa por: 

 

          ,   (VIII). 

 

Essa taxa de desintegração é conhecida como Atividade e possui 

sua unidade de medida no S.I. denominada por Becquerel (Bq) (Feltre, 2001, 

p. 508). Assim, substituindo a equação (VI) em (VIII) mostra-se que: 

 

        
   ,   (IX) 

 

onde        que é a atividade inicial da amostra (Chung, 2001, p. 160; 

Feltre, 2001, p. 507).  
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1.2.4. Lei do inverso do quadrado 

Podemos encontrar na natureza vários fenômenos que possuem sua 

intensidade relacionada à distância, dentre eles, gostaria de destacar 

àqueles que diminuem sua intensidade com o quadrado da distância. Em 

1687, Isaac Newnton propõe em sua obra Princípios Matemáticos da 

Filosofia Natural (Philosophiae naturalis principia mathematica) a lei da 

gravitação universal a partir da lei de Kepler sobre os períodos, deduzindo 

que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas deveriam variar com 

o quadrado das distâncias entre eles e o Sol (Nussenzveig, 2013, p. 244). 

 

Um século depois, em 1785, Charles-Augustin Coulomb com auxilio 

de uma balança de torção, ilustrada na figura 2, inventada por ele, realiza 

experimentos que o ajudam investigar a lei que rege a interação de duas 

pequenas esferas carregadas eletricamente e separadas por certa distância. 

Coulomb concluiu que a intensidade dessa interação também decresce com 

o quadrado da distância entre as esferas (Nussenzveig, 2015, p. 16). 

 

 

Figura 2: Balança de torção de Coulomb Fonte: 

http://brolessi.blogspot.com/2015/12/balanca-de-torcao-coulomb.html 

 

A intensidade de uma fonte radioativa, considerada pontual, também 

é uma grandeza que obedece a lei do inverso do quadrado da distância. 

Basta imaginarmos duas esferas, concêntricas, diferentes com uma fonte 

radioativa localizada em seus centros, como está representada na figura 3. 

Podemos entender essa intensidade como sendo o número de fótons ou 

http://brolessi.blogspot.com/2015/12/balanca-de-torcao-coulomb.html
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partículas, emitidos por essa fonte, que atravessam cada unidade de área 

dessas esferas e expressá-la por: 

 

     
 

    ,   (X) 

 

sendo N o número de partículas ou fótons que atravessam as áreas das 

esferas. Percebe-se que N é o mesmo para as duas esferas, porém suas 

áreas são diferentes por possuírem raios diferentes. Assim, podemos 

comparar as duas intensidades I1 e ID, respectivamente iguais às 

intensidades a um metro e a uma distância D da fonte por:  

 

                         
  

     (XI) 

 

Portanto, a equação (XI) nos mostra que se conhecermos a 

intensidade de uma fonte pontual em uma distância conhecida, por exemplo, 

a um metro da fonte, podemos estimar, facilmente, a intensidade em um 

ponto qualquer (Paiva, 2014, p. 3311-2). 

 

 

Figura 3: Duas esferas concêntricas com uma fonte radioativa em seus centros. 
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2. E em sala de aula? Como fica? 

 

2.1. Utilizando o sensor de luz do celular 

Com a proposta de ilustrar o comportamento da lei do inverso do 

quadrado da distância propomos a utilização do sensor de luminosidade do 

celular associado ao aplicativo Science Journal para a realização do 

experimento. Para tal foi utilizado dois celulares: um com o aplicativo 

instalado e outro funcionando no modo lanterna com a lâmpada de led do 

celular, utilizada como flash para a câmera fotográfica, acesa. A unidade de 

medida utilizada pelo aplicativo para iluminância é o Lux (lx) que é definido 

como o fluxo luminoso que incide sobre certa superfície a certa distância da 

fonte.  

 

 

Figura 4: Utilizando dois celulares e seus sensores e lâmpadas é possível demonstrar a lei 

do inverso do quadrado para a luz visível. 

 

Na tabela 1 podemos visualizar os valores da iluminância da 

lâmpada de led acesa do celular conforme vamos aumentando a distância 

de cinco em cinco centímetros obtidos no experimento com o aplicativo da 

Google. Nitidamente, observa-se que a iluminância decresce com o aumento 

da distância. 
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Distância (cm) Iluminância (lx)

10 2801

15 1543

20 943

25 638

30 457

35 341

40 276

45 239

50 196

55 178

60 151

65 148

70 134

75 122

80 116

85 106

90 103

95 97

100 94

Fundo 46  

Tabela 1: Dados da iluminância da lâmpada de led acesa de um celular a determinadas 

distâncias da mesma. 

 

Com o objetivo de verificar a lei do inverso do quadrado da distância 

pode-se construir um gráfico da iluminância versus distância a partir desses 

dados. A figura 5 representa o ajuste da função y(x) = A/x2 para os dados 

experimentais e analisando-os podemos observar que possuem um 

comportamento muito próximo ao da curva da função acima, porém, 

infelizmente, não foi possível obter informações sobre a precisão dos 

sensores do celular para representarmos as respectivas barras de erro no 

gráfico.  

 

 

Figura 5: Gráfico da. iluminância versus distância dos dados obtidos com o aplicativo 

Science Journal. 
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Mas mesmo sem as barras de erro das medidas é possível o 

estudante observar a ocorrência desse comportamento para a luz visível. 

Sugerimos ao professor que antes da realização desse experimento o 

mesmo chame a atenção dos estudantes para esse comportamento 

utilizando uma lanterna acesa direcionada para a parede da sala, mostrando 

que a intensidade luminosa sobre certa região dela é maior quando a 

lanterna está próxima e vai diminuindo à medida que a afastamos, em 

seguida, a realização do experimento com os celulares para ilustrar a lei que 

rege esse comportamento. 

 

2.2. Utilizando detectores de radiação ionizante 

Como foi visto no item anterior, as utilizações dos sensores e das 

lâmpadas de LED dos aparelhos Smartphones podem ilustrar o 

comportamento da lei do inverso do quadrado da distância com ferramentas 

que dialogam com o cotidiano da maioria dos adolescentes dos centros 

urbanos. Se o objetivo do professor é somente sua demonstração, essas 

ferramentas atendem seu intento com um custo relativamente muito baixo 

tendo em vista, hoje em dia, que numa sala de aula a existência de 

aparelhos celulares é praticamente certa.  

 

Porém aquela prática não discute o tema sobre a radiação natural 

existente no nosso cotidiano, comportamentos da luz visível são de fácil 

percepção, mas outras ondas eletromagnéticas, com frequências fora da 

região do visível, são mais difíceis de ilustrar e por isso essas radiações 

passam despercebidas pela maioria da população mundial. Normalmente 

para demonstrarmos essas outras radiações utilizamos detectores, como o 

Geiger Müller ou de Iodeto de Sódio (NaI), que interagem com elas 

relacionando a intensidade dessa interação com a produção de um pulso 

elétrico que pode ser medido com alguma eletrônica específica, mas 

infelizmente esses equipamentos mais precisos e de uso em laboratórios de 

pesquisa possuem um custo alto, na faixa de milhares a dezenas de 

milhares de reais, o que dificulta bastante a aquisição desses por um 

professor de ensino médio ou mesmo pela a instituição de ensino. 
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Felizmente, há no mercado detectores de menor precisão e com custo 

relativamente baixo, na faixa de centenas a milhares de reais, que atendem 

perfeitamente as necessidades do professor e da instituição de ensino como 

iremos mostrar adiante. 

 

2.2.1. Experimento com fonte didática de Césio-137 

Após o acidente na central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi 

em março de 2011, houve um crescimento significativo no mercado 

destinado a contadores Geiger e aparelhos dosimétricos pessoais (Ishigaki 

et al, 2013, p.3520), um exemplo são os contadores da linha Smart da 

empresa Coreana Future Technology Laboratory (FTLab). Dentre os vários 

modelos e finalidades existem dois deles destinados a medida de radiação 

gama e radiação X, os modelos Smart Geiger (FSG-001) e o Smart Geiger 

Pro (SGP-001), ambos utilizando sensores semicondutores e com 

linearidade de detecção em torno de 97% num intervalo de dose absorvida 

entre 30 Sv/h e 70 Sv/h. A diferença básica entre os modelos está nos 

erros de medidas que estão associados aos modelos dos smartphones 

utilizados, sendo <± 30% no primeiro modelo (FSG-001) e <± 15% no 

segundo (SGP-001).  

 

 

Figura 6: Detectores Smart Geiger da FTLab. Fonte: 

http://allsmartlab.com/eng/category/smart-checker/ 
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Outro exemplo é a empresa chinesa Rizhao Kezhou Science and 

Technology, produtora do contador Geiger Müller, modelo Cajoe – GMJ3 

capaz de realizar detecções de radiação , X e . 

 

 

Figura 7: Detector Cajoe – GMJ3 da Rizhao Kezhou Science and Technology. Fonte: 

https://www.fasttech.com/product/9649372-cajoe-gmj3-geiger-counter-nuclear-radiation 

 

Nosso objetivo não é realizar medidas precisas da dose absorvida, 

mas utilizar esses dispositivos para ilustrar a lei do inverso do quadrado da 

distância e a existência de radiação natural ao nosso redor, assim esses 

erros de medidas podem ser negligenciados, pois não impedem a 

demonstração dos fenômenos como serão ilustrados adiante. Esses três 

modelos foram adquiridos pelo Laboratório de Radioecologia e Alterações 

Ambientais (LARA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), seus custos 

quando comparados aos modelos mais precisos e profissionais são 

extremamente baixos, o que possibilita uma fácil aquisição por parte da 

instituição de ensino e/ou por parte do próprio professor. Os três modelos 

podem ser facilmente encontrados para vendas em sites de compras online, 

os modelos Smart Geiger (FSG-001) e Smart Geiger Pro (SGP-001) da 

FTLab foram adquiridos por R$ 398,00 e R$ 569,00, respectivamente 

enquanto o modelo da Rizhao Kezhou Science and Technology foi adquirido 

por R$ 253,04. Modelos profissionais possuem um custo médio de algumas 

unidades a dezenas de milhares de reais. 

 

A figura 8 ilustra a montagem do experimento da lei do inverso do 

quadrado da distância com o modelo Smart Geiger (FSG-001) junto com 
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uma fonte didática de Césio-137 de atividade de cinco microcurie (Ci) em 

setembro de 1999. Para a tomada dos dados foi utilizado o smartphone 

fabricado pela Motorola e modelo Moto X Play (XT1563) com o mesmo 

colocado no modo avião conforme orientação do fabricante do detector de 

radiação, o manual nos alerta que sinais de wi-fi e rede de dados podem 

interferir nas leituras. Nele foi instalado o aplicativo Smart Geiger para o 

sistema Android versão 1.0.11 atualizada em vinte e sete de fevereiro de 

2017, na mesma figura podemos observar o layout do aplicativo instalado. 

 

 

Figura 8: Layout do aplicativo Smart Geiger para Android. Detector Smart Geiger da FTLab 

acoplado a entrada do fone de ouvido. 

 

As medidas foram realizadas com a fonte de Césio durante um 

intervalo de cinco minutos entre cada medida e afastando a fonte de um em 

um centímetro até a distância de dezessete centímetros e depois de dois em 

dois centímetros até a distância de trinta e sete centímetros do detector. A 

quantidade de contagens acumuladas no intervalo foi anotada e com as 

informações das distâncias foi possível obter um gráfico que demonstra o 

comportamento observado com esses dados. Na figura 9 podemos observar 

a mesma montagem anterior, mas as medidas foram realizadas com o 

detector Smart Geiger Pro (SGP-001).  
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Figura 9: Detector Smart Geiger Pro da FTLab acoplado a entrada do fone de ouvido. 

 

Após realizarmos as medidas com esses dois detectores 

construímos um gráfico, como pode ser visto na figura 10, de contagens por 

minuto versus distância em centímetros para compararmos a eficiência 

desses dois detectores, com isso podemos concluir que, em termos práticos, 

os detectores se equivalem e possuem um bom comportamento na hora de 

ilustrar a lei do inverso do quadrado da distância.  

 

 

Figura 10: Gráfico de contagens X distância para uma fonte de Césio-137 comparando os 

dois detectores da FTLab. 
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Pode-se observar que ambas as curvas possuem um bom ajuste 

aos dados mostrados no gráfico, indicando para efeitos qualitativos que 

podemos considerar a fonte de Césio como uma fonte pontual. Também 

podemos evidenciar que a partir da distância de dezenove centímetros os 

dados já convergiram para a radiação natural de fundo do laboratório. Esse 

experimento foi extremamente importante, pois mostrou que é possível 

utilizar esses detectores para fins didáticos e com uma boa confiabilidade, 

chamando a atenção do estudante para a validade da lei do inverso do 

quadrado da distância bem como a presença de radiação no meio que nos 

cerca. O professor do ensino médio pode estender a discussão para a 

interação da radiação com a matéria explicando, qualitativamente, o 

funcionamento desses detectores semicondutores e também detectores a 

gás (Geiger-Müller). 

 

Nem sempre o professor e os alunos terão programas matemáticos 

como Oringin, GeoGebra ou Mathematica para fazer a análise matemática 

dos dados ou construir curvas que se ajustem aos dados que foram 

colocados no gráfico, porém uma outra forma de ilustrar o comportamento 

da lei do inverso do quadrado da distância é fazendo uma pequena 

substituição de variável, transformando a função da hipérbole        
 

   

em uma reta. Basta fazermos   
 

   e teremos que:         . Dessa 

forma o professor poderá utilizar um programa mais simples e de maior 

acesso para os alunos, como o Excel da Microsoft. No Excel é possível fazer 

também a linha de tendência dos pontos do gráfico e exibirmos a equação 

dessas retas de acordo com o observado na figura 11. 
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Figura 11: Gráfico de contagens X distância para uma fonte de Césio-137 obtido com o 

programa Excel da Microsoft. 

 

Medidas similares foram realizadas com o contador Geiger Müller 

Cajoe – GMJ3. Esse equipamento é constituído por um tubo contendo gás 

com as medidas de vinte e seis milímetros de diâmetro e duzentos e 

cinquenta milímetros de comprimento e uma eletrônica que se conecta a ele 

por duas entradas do tipo BNC. Esse detector nos fornece as medidas direto 

em contagens por minuto ou em termos de dose absorvida, mas tomaremos 

as medidas na primeira unidade para podermos comparar com os outros 

detectores.  

 

Para a aquisição da radiação natural de fundo do laboratório foi 

tomado o valor da média de trinta leituras e, em seguida, realizamos o 

experimento para demonstrar a lei do inverso do quadrado da distância 

utilizando duas configurações diferentes: a) a fonte de césio localizada a 

uma distância perpendicular a direção do comprimento do tubo (Lado); b) a 

fonte localizada na mesma direção do comprimento do tubo (Frente). 

Podemos observar na figura 12 os dois arranjos experimentais. 
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Figura 12: Arranjos experimentais para o modelo Cajoe – GMJ3. 

 

Os procedimentos das medidas, relacionados às distâncias, foram os 

mesmos descritos anteriormente para que fossem comparados os três 

modelos, como esse último nos dá a leitura diretamente em contagens por 

minuto não houve a necessidade de acumular as contagens por um intervalo 

de cinco minutos. Porém entre cada leitura, para uma nova distância, 

esperou-se dois minutos, pois a eletrônica de aquisição desse modelo 

possui um capacitor com um longo intervalo de descarregamento, fazendo 

com que as contagens da medida anterior se acumulem nas novas medidas 

assim que mudamos a fonte de posição. A figura 13 ilustra o comportamento 

desse modelo nos dois arranjos testados. 
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Figura 13: Modelo Cajoe – GMJ3. a) Gráfico com todos os pontos medidos. b) Gráfico 

excluindo os pontos de 2,0 cm a 8,0 cm. 

 

Podemos observar em a) que existe um trecho onde o detector não se 

comporta de forma linear quando traçamos o gráfico das contagens (CPM) 

pelo inverso do quadrado da distância (1/X²), esse efeito ocorre devido a 

vários fatores. Os detectores a gás, geralmente possuem uma alta eficiência, 

isto é, conseguem alta ionização do gás em seu interior gerando um elevado 

número de contagens, principalmente próximos às fontes de radiação, 
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contudo como nosso modelo não possui uma eletrônica capaz de 

contabilizar esse número elevado de contagens, devido aos seus 

capacitores descarregarem num intervalo longo de tempo, podemos 

observar esse efeito para as medidas realizadas próximas ao tubo do 

contador Geiger. No gráfico ilustrado em b) descartamos aos pontos 

referentes as posições compreendidas entre dois e oito centímetros do tubo, 

dessa forma conseguimos perceber que para as distâncias de nove 

centímetros em diante e para a fonte de césio utilizada o Cajoe – GMJ3 

assume o comportamento esperado, uma vez que a lei do inverso do 

quadrado da distância serve para fontes pontuais. Ainda em b) vemos que 

os coeficientes angulares das retas são diferentes para os dois arranjos, pois 

na configuração denominada por (Lado) temos um ângulo sólido maior 

devido às dimensões do tubo, acarretando em uma área de detecção maior.  

 

A título de comparação, realizamos medidas com um contador Geiger 

usado para fins didáticos no Instituto de física. Esse contador é da marca 

alemã PHYWE e é composto pelo contador de modelo 13606.99 e do tubo 

de modelo 09005.00 com quinze milímetros de diâmetro, cento e dois 

milímetros de comprimento e com janela de mica de densidade 2 – 3 mg/cm² 

com uma voltagem de operação de quinhentos volts. O arranjo experimental 

desse modelo pode ser visto na figura 14 a seguir. 

 

 

Figura 14: Contador Geiger Müller da marca alemã PHYWE. 
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Ilustramos na figura 15 a comparação das medidas realizadas com os 

quatro modelos de detectores e colocamos nos mesmos gráficos os dois 

arranjos experimentais do modelo Cajoe – GMJ3. 

 

 

Figura 15: Comparação entre as eficiências de cada modelo. a) Gráfico com todos 

os pontos medidos. b) Gráfico excluindo os pontos de 2,0 cm a 8,0 cm. 

 

É possível notar em b) que o modelo Cajoe com o arranjo que 

denominamos por (Frente) possui, aproximadamente, o triplo da eficiência 

do detector PHYWE e praticamente uma eficiência de cento e cinquenta 

vezes as dos modelos da FTLab, tornando-o um bom detector para 

monitoramento da radiação de fundo em áreas próximas a locais onde 

ocorreram acidentes radiológicos ou nucleares. Outra vantagem é ser um 

modelo bem portátil e leve, alimentado apenas por duas baterias 

recarregáveis, modelo 14500, de 3,7 V e massa total de 288 g.  
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Em a) é possível observar que os modelos da FTLab possuem um 

comportamento mais linear em todos os pontos, assemelhando-se, ao 

comportamento do modelo didático PHYWE. Como esses modelos utilizam a 

capacidade de processamento dos processadores dos Smartphones e 

possuem baixa eficiência não percebemos os efeitos vistos no modelo 

Cajoe. O professor que desejar utilizar os modelos coreanos deve estar 

atento a essa baixa eficiência, contabilizando em seu planejamento de aula 

o tempo de medida, uma sugestão é diminuir a quantidade de pontos 

aumentando a distância entre cada posição e/ou aumentando a atividade da 

sua fonte. 

 

Infelizmente será difícil um professor do ensino médio realizar esses 

experimentos utilizando uma fonte radioativa didática de Césio – 137 ou de 

Cobalto – 60. De acordo com a Norma CNEN NN 6.01, o mesmo deve 

possuir um registro de pessoas físicas para o preparo, uso e manuseio de 

fontes radioativas junto a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Para a área de atuação relacionada a aplicações no ensino e pesquisa os 

requisitos necessários para a aquisição desse registro compreendem 

(CNEN, p 5; 6): 

 
 
“REQUISITOS GERAIS  
O candidato ao registro de pessoa física, que o habilite para o 

preparo, uso ou manuseio de fontes radioativas, deve apresentar à CNEN, o 
seguinte:  

 
a) registro profissional nos conselhos correspondentes, nas áreas 

biomédica, científica ou tecnológica, conforme aplicável; na inexistência de 
conselho de classe, diploma reconhecido pelo Ministério da Educação:  

b) requerimento, para o registro, na CNEN, [...]” 
 
“REQUISITOS ESPECÍFICOS  
O candidato ao registro deve comprovar sua qualificação, na área 

de atuação específica, relacionada na seção 5, da seguinte forma: 
 
c) para o registro de profissionais que atuam em aplicações na 

agricultura; ensino e pesquisa, a comprovação, perante a CNEN, de 
conclusão com aproveitamento em Curso de Radioproteção para o Preparo, 
Uso e Manuseio de Fontes Radioativas, com carga mínima de quarenta (40) 
horas, em Instituição credenciada junto ao CFE;” 

 
 

Esse registro terá validade de cinco anos e poderá ser revalidado 

por igual período de tempo desde que comprove ter exercido atividade na 
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área de atuação num tempo mínimo de dois anos e meio. Um ponto 

importante é frisar a necessidade da conclusão do Curso de Radioproteção 

para o Preparo, Uso e Manuseio de Fontes Radioativas como outra 

dificuldade, pois esse costuma ter um valor relativamente caro e poucas 

instituições o oferecem. Devido a essas “complicações”, sugerimos ao 

professor a utilização de materiais provenientes de regiões de anomalia, isto 

é, regiões que possuam alta intensidade na radiação natural de fundo, como 

são os exemplos de Guaraparí-ES, Poços de Caldas-MG, Caetité-BA, etc. 

Na próxima seção iremos demonstrar medidas realizadas com uma amostra 

tratada de areia da Praia da areia preta em Guaraparí-ES. Essa praia é 

caracterizada por possuir suas areias ricas em Monazita, um mineral 

(fosfato) que possui em sua constituição elementos primordiais radioativos 

como o Tório e o Urânio. 

2.2.2. Experimento com areia da praia da Areia Preta 

O município de Guaraparí, no estado do Espírito Santo, faz parte da 

Região Metropolitana de Vitória e dista em torno de 50 km da mesma. A 

Praia da Areia Preta é uma pequena faixa de 200 m com areias castanhas 

avermelhadas mescladas por camadas enegrecidas. A equipe do 

Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais – LARA esteve 

diversas vezes nesse local, realizando trabalhos relacionados à pesquisa e 

ao ensino, coletando várias amostras de areia e algumas dessas amostras 

foram utilizadas para realizar nossos experimentos didáticos. 

 

2.2.2.1. Preparação da amostra 

Mesmo sendo amostras coletadas em regiões de anomalia tivemos 

a preocupação de tentar concentrar a porção de areia com maior atividade, 

já que o professor pode optar trabalhar com os detectores de menor 

eficiência. Na primeira fase da preparação, as amostras foram passadas por 

peneiras de diferentes aberturas com o objetivo de retirar os sólidos 

indesejados, como pequenos galhos e pedaços de plásticos ou papeis, e 

separar as frações granulométricas uma vez que, os minerais pesados, ricos 

em urânio e tório, apresentam-se em maior concentração nas menores 

frações da areia. Separamos a amostra em quatro frações granulométricas:  
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 > 1,00 mm; 

1,00 mm >  > 0,50 mm; 

0,50 mm >  > 0,25 mm; 

0,25 mm >  > 0,15 mm, 

 

onde  é o tamanho médio do grão, acondicionamos cada fração em potes 

plásticos transparentes e cilíndricos com dimensões de 66,7 milímetros de 

diâmetro e 28,1 milímetros de altura, denominados por “potes 602”. 

Inicialmente medimos essas quatro amostras em um detector cintilador com 

cristal de iodeto de sódio ativado com tálio de alta eficiência acoplado a uma 

fotomultiplicadora, o objetivo é verificar as frações de maiores 

concentrações. Na figura 16 podemos ver um espectro da areia de menor 

fração granulométrica com a janela de interesse destacada, essa janela 

corresponde a um percentual de 3,9% para mais e para menos da energia, 

em canais da placa de aquisição, do centróide do fotopico escolhido. Esse 

último corresponde à emissão  com energia de 2614,47 keV do radioisótopo 

Tálio-208, por ser um dos filhos da série de decaimento do Tório-232 com 

um dos maiores percentuais de desintegração. 

 

 

Figura 16: Espectro da menor fração obtido com detector cintilador NaI(Tl). 
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As áreas sob os espectros, compreendidas nas janelas são 

diretamente relacionadas à atividade da amostra, que no nosso caso, indica 

maior concentração de minerais ricos em Tório-232. A tabela abaixo indica 

os valores das respectivas áreas de acordo com as frações granulométricas 

e podemos perceber nitidamente que as frações entre 0,50 mm e 0,25 mm e 

entre 0,25 mm e 0,15 mm da nossa amostra são aquelas de maiores 

concentrações, também podemos observar que, como dito anteriormente, os 

minerais mais pesados apresentam-se em maior quantidade nessas duas 

frações. 

 

Fotopico Energia
Tempo de 

aquisição
Geometria

Centroide 

(canais)

Janela de 

aquisição 

(canais)

Tl-208 2614,47 keV 600 s Pote 602 566 544 - 587

Fração Massa Centroide Área

>1,00mm 134,43 g 565 2964

100mm>>0,50mm 189,91 g 565 6126

050mm>>0,25mm 229,68 g 566 23611

025mm>>0,15mm 239,03 g 566 30034

Praia da Areia Preta - Guaraparí

 

Tabela 2: Comparação das atividades das frações granulométricas da amostra. 

 

O próximo passo consistiu na lavagem das areias com água e 

detergente líquido neutro para a retirada do sal e gordura que, normalmente, 

se agregam as areias. Repetimos a lavagem três vezes e em seguida as 

amostras foram levadas para secagem durante um intervalo de vinte e 

quatro horas em um forno a uma temperatura de 100ºC para reduzir, 

completamente a massa de água das amostras. Esse procedimento busca 

concentrar mais as frações, porém ao verificarmos as variações das massas 

e realizarmos novas medidas com o detector NaI(Tl), observamos que não 

houve alteração significante nos dados obtidos. 

 

2.2.2.2 Medidas realizadas 

Após essa verificação passamos a medir a fração de maior 

concentração com o detector Smart Geiger (FSG-001) por ser aquele de 
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menor eficiência que dispomos. Diferentemente das medidas realizadas com 

a fonte de Césio-137, fizemos a areia se distanciar do detector de cinco em 

cinco milímetros, por conta da sua menor eficiência e por utilizarmos uma 

amostra de atividade menor que uma fonte radioativa artificial. Assim, 

obtivemos um número maior de pontos para construirmos os gráficos para 

analise. Na figura 17 vemos o arranjo, já descrito anteriormente em outras 

seções, mas com a amostra da menor fração granulométrica. 

 

 

Figura 17: Arranjo experimental com o detector Smart Geiger e o pote 602 

contendo a menor fração granulométrica da amostra. 

 

Com as medidas obtidas, construímos um gráfico da taxa de 

contagens por minuto pela distância em milímetros e ajustamos aos dados 

as curvas de interesse. Podemos perceber na figura 18 que os dados 

possuem um ajuste muito ruim para a lei do inverso do quadrado da 

distância, mas um excelente ajuste para uma exponencial do tipo y(x) = y0 + 

Ae-x/t. Esse efeito ocorre por termos uma amostra com uma geometria muito 

maior que a janela de detecção, proporcionando um ângulo sólido muito 

grande, justificando o ajuste ruim da curva y(x) = A0/x
2 uma vez que a lei do 

inverso do quadrado da distância é válida para uma fonte pontual. Caso o 

professor ache interessante ele poderá discutir esse efeito com os 

estudantes. 
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Figura 18: Gráfico de contagens X distância para uma amostra da menor fração 

granulométrica. 

 

Para explorarmos mais essa discussão, resolvemos colocar essa 

amostra de areia em outros recipientes plásticos com diâmetros menores 

para repetirmos as medidas com as novas geometrias. Escolhemos outras 

três geometrias diferentes que passamos a denominar por “pote vermelho” 

(PV), “pote branco” (PB) e “potinho” (Po), sendo as geometrias (PV) e (PB) 

cilíndricas de diâmetros próximos, e um pouco menores que o diâmetro do 

pote 602, mas com profundidades diferentes e a geometria (Po), também 

cilíndrica, com o menor diâmetro entre elas, porém com profundidade maior 

que a da geometria 602. As dimensões de cada geometria e suas 

características estão especificadas na tabela 3 e a figura 19 ilustra as quatro 

geometrias utilizadas para a amostra de areia. 

 

Nome Sigla Diâmetro Profundidade Material Cor

Pote 602 602 66,7 mm 24,5 mm Plástico Transparente

Pote Vermelho PV 50,7 mm 9,7 mm Plástico Vermelho

Pote branco PB 48,4 mm 17,35 mm Plástico Branco

Potinho Po 21,85 mm 27,85 mm Plástico Transparente

Geometrias

 

Tabela 3: Dimensões e características das geometrias utilizadas. 
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Figura 19: Geometrias utilizadas no experimento da lei do inverso do quadrado da distância. 

 

Com os dados obtidos nas medidas das novas geometrias 

construímos um novo gráfico, que pode ser observado na figura 20, para 

confrontarmos os possíveis efeitos das dimensões de cada pote. Apagamos 

as barras de erro referentes às contagens em cada posição para diminuir a 

poluição visual do gráfico, mas esses erros foram considerados para a 

obtenção das curvas ajustadas aos pontos visualizados. 

 

Foram colocados os pontos referentes à medida da radiação natural 

de fundo do laboratório, representados pela reta constante, os pontos 

referentes às quatro geometrias testadas, ajustados com curvas 

exponenciais decrescentes e, para comparação, traçamos a curva tracejada 

que representa a lei do inverso do quadrado da distância. 
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Figura 20: Gráfico de contagens (CPM) X Distância para as diferentes geometrias testadas. 

 

É possível perceber, através da figura 20, que o pote vermelho tende 

a se aproximar da lei do inverso do quadrado da distância, porém a baixa 

eficiência desse detector não nos permite afirmar que esse efeito esteja 

ocorrendo. O comportamento das curvas também pode ser um efeito da 

diminuição da massa da amostra, devida à mudança na geometria, e com 

isso a redução do número de contagens. Esse comportamento pode ser 

discutido em sala de aula com os estudantes, caso queira, o professor pode 

abrir o diálogo sobre as diferenças entre os modelos matemáticos e 

idealizados estudados de um fenômeno físico e seu comportamento real, 

desmistificando a ideia de uma física perfeita e exata. 
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3. CONCLUSÃO 

O uso de recursos audiovisuais, a realização de experimentos em 

sala de aula e a análise dos dados obtidos são importantes no processo de 

aprendizagem e na formação de indivíduos críticos dentro da sociedade. 

Aqueles auxiliam os estudantes a compreenderem melhor a fenomenologia 

de vários processos na natureza que os cercam.  

 

Há várias ferramentas disponíveis e as mostradas nessa monografia 

não são exceções. Equipamentos extremamente portáteis e de fácil acesso 

são as melhores opções para o docente explorar a curiosidade natural do 

jovem, fazendo com que o ensino de física não se torne algo enfadonho e 

desestimulante, como aulas puramente teóricas e algebrizadas.  

 

Mostramos que é possível ilustrar o comportamento da lei do inverso 

do quadrado da distância com essas ferramentas, podendo o professor 

fomentar diversas discussões enriquecedoras em sala de aula sobre o 

fenômeno, e relacionando-o não só com os fenômenos ópticos ou 

ondulatórios, mas também com a lei da gravitação universal, a lei de 

Coulomb e a lei de Biot-Savart. 

 

A inclusão dos smartphones e o uso dos seus sensores para 

demonstrações de fenômenos, uso de seus aplicativos para cálculos e 

construção de gráficos, dialogam com o cotidiano dos estudantes dos 

centros urbanos do século XXI tornando a física uma disciplina mais atrativa 

e interessante. 
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