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Introdução 

 

Como produto educacional vinculado à dissertação: Desenvolvimento de 

Recursos e Estratégias para o ensino-aprendizagem de Radioatividade, foi elaborada, 

aplicada e validada uma Sequência Didática (SD) sobre o conteúdo de Radioatividade. 

Foram utilizadas 8 aulas de 90 minutos, sendo 5 para a construção do conhecimento e 3 

para a verificação da aprendizagem.  

Para a aplicação da Sequência Didática foram desenvolvidos alguns recursos, 

tais como um material de apoio didático, provas e um teatro na forma de um júri 

simulado elaborado em parceria com os alunos. Dentre as estratégias utilizadas buscou-

se a exibição de vídeos e promoveram-se debates. 

A SD proposta foi elaborada seguindo os pressupostos teóricos e metodológicos 

ligados ao movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e ao 

referencial de Paulo Freire, acreditando-se que estes podem ser possíveis caminhos para 

se alcançar a alfabetização científica e a formação de um cidadão mais crítico e com 

consciência para tomada de decisão acerca de questões controversas. 

Sequência Didática 

O que é? 

Uma sequência didática pode ser definida de forma simples, segundo Pais1 

(PAIS, 2002 apud GIORDAN, 2012) como “formada por um certo número de aulas 

planejadas e analisadas previamente, com a finalidade de observar situações de 

aprendizagem”. Apesar desta definição ser recente, Giordan (2011), nos mostra que o 

tema pode ser encontrado em artigos datados do início dos anos setenta, como Matos2 

(1971), que considera a sequência didática como uma unidade, comparada a um 

minicurso, assumindo que “aprendizagem por unidades atende às necessidades do 

                                                           
1 PAIS, LUIZ Carlos. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. 
2 MATOS, L. A. D. Sumário de Didática Geral. 10. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1971. 
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estudante de maneira mais efetiva. Opõe-se a que ela seja uma sucessão de aulas, tarefas 

e provas, referentes a informações esparsas, isoladas ou estanques” (MATOS, 1971 

apud GIORDAN, 2011). Outra definição encontrada para a SD está em Zabala3 (1998, 

apud MORELATI et al., 2014), que diz: 

[...] as sequências de atividades de ensino/aprendizagem, ou sequências 

didáticas, são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao 

longo de uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes 

formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e, principalmente, 

pelo sentido que adquirem quanto a uma sequência orientada para a realização 

de determinados objetivos educativos. As sequências podem indicar a função 

que tem cada uma das atividades na construção do conhecimento ou da 

aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não 

de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir. 

Além disso, uma SD pode ser comparada a um plano de aula, porém, com 

maiores extensões. Enquanto o plano de aula se preocupa com aspectos teórico-

metodológicos para apenas uma aula, a SD se preocupa com a integração de várias 

aulas, normalmente acompanhada de um tema geral que é discutido segundo os aspectos 

disciplinares abordados na sequência. 

 

Como se desenvolve? 

Normalmente, uma sequência didática segue um passo a passo, porém, não 

existe uma maneira única ou correta para se desenvolver uma SD. Giordan (2012), nos 

aponta um caminho, enfatizando o que fora supracitado acerca de ser correto ou não. 

Este caminho consiste em etapas como: (a) Título: o autor assume que esta é uma parte 

relativamente simples, mas, por si só, pode atrair atenção ou criar resistência nos alunos; 

(b) Público alvo, pois o bom andamento da SD está condicionado às adaptações 

necessárias para atender o público específico. Uma SD não é universal; (c) 

Problematização, que é o eixo que baliza toda a SD; (d) Objetivos Gerais e Específicos; 

(e) Conteúdo; (f) Dinâmica; (g) Avaliação, condizente com os objetivos propostos; (h) 

Referências Bibliográficas e; (i) Bibliografia Utilizada, como apoio ao professor que irá 

desenvolver a SD.  

 

 

                                                           
3 ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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Como avaliar a sequência didática? 

Um instrumento de avaliação de uma SD é encontrado, segundo a Engenharia 

Didática, tendo como nomes mais importantes quanto à sistematização desta 

metodologia, as pesquisadoras Yves Chevallard e Michèle Artigue. Esse movimento 

surge como uma subárea da Didática da Matemática, na França, no início dos anos 80. 

Segundo Oliveira (2013,  p. 113): 

a Engenharia Didática associa pesquisa com ação didática no contexto de sala 

de aula. Mais precisamente, a Engenharia Didática como metodologia de 

pesquisa é caracterizada por um esquema experimental de sequência de 

atividades didáticas no ensino. 

 Suas principais fases metodológicas são: (a) primeira fase: análise preliminar; 

(b) segunda fase: estruturação da sequência didática e análise a priori; (c) terceira fase: 

experimentação e, (d) quarta fase: avaliação a posteriori. 

 A primeira fase pode ser realizada através de um questionário de diagnose para 

que o professor tenha ciência do que o aluno traz consigo e a partir disso, traçar a 

melhor rota metodológica. A partir do momento em que se tem conhecimento da análise 

preliminar, o foco é estruturar a sequência didática, levando em conta cada 

peculiaridade envolvida. A experimentação, na terceira fase, é o momento em que a 

sequência didática é colocada em prática, sendo esta aplicada na turma. Por último, um 

novo questionário pode ser aplicado como avaliação a posteriori, onde o professor pode 

buscar indícios de mudança de pensamento por parte dos alunos.  

 Cada fase compreende uma etapa da SD, sendo a última, a etapa de validação da 

SD, quando o pesquisador analisa os resultados obtidos durante toda sequência e 

confirma ou não suas proposições iniciais. 
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Proposta de uma sequência didática para o ensino-

aprendizagem de Radioatividade 

Professor(a), a seguir é mostrada uma proposta de sequência didática (SD) para o 

ensino-aprendizagem de Radioatividade. Esta é uma proposta que pode e deve ser 

adaptada a realidade da sala de aula na qual deseja-se desenvolver tal trabalho.  

 

(a) Título:  

Estudo da Radioatividade sob um enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente. 

 

(b) Público-Alvo:  

Alunos de 2ª ou 3ª séries do ensino médio. 

 

(c) Problematização:  

Utilizar a crise hídrica que o país enfrentou no início do ano de 2015. Mediante a esta 

enorme crise, mostrar que existem novas formas de obtenção de energia, as quais 

podem ser provenientes de diversas fontes, como a solar, a eólica ou a nuclear, por 

exemplo. Como o objetivo na SD é abordar o conteúdo de Radioatividade, deve-se  

mostrar  e  discutir a geração de energia elétrica a partir de usinas nucleares. 

 

 

(d) Objetivos: 

Geral: Construir uma sequência didática com enfoque no movimento CTSA para 

ensinar o conteúdo de Radioatividade. 
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Específicos: 

 Utilizar a História da Ciência na construção do conhecimento; 

 Trabalhar questões relacionadas aos aspectos teóricos da 

Radioatividade; 

 Entender a importância social e o funcionamento de uma usina nuclear; 

 Iniciar um processo de descoberta dos conhecimentos científicos, 

contribuindo para que se chegue a alfabetização científica; 

 Promover um debate acerca do tema, englobando aspectos históricos, 

ambientais, teóricos, científicos e sociais. 

 

(e) Conteúdo: 

 Revisão dos modelos atômicos, desde Dalton; 

 Representação de um átomo e suas características; 

 Processos de estabilização do núcleo; 

 Emissão de partículas alfa, beta e radiação gama; 

 Cinética de decaimento radioativo; 

 Fusão e fissão nuclear; 

 Aplicações da Radioatividade. 
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(f) Dinâmica:  

Primeiro Encontro 

TEMA: Introdução ao estudo da Radioatividade 

OBJETIVO: Realizar uma análise diagnóstica através de questionário. Introduzir os 

conceitos relacionados à História do desenvolvimento da Radioatividade. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e caneta para quadro branco; material 

de apoio didático, recurso de vídeo, como TV ou projetor multimídia (Datashow). 

TEMPO ESTIMADO: Duas aulas de 45 minutos cada uma (total de uma hora e meia de 

aula). 

DESENVOLVIMENTO: O professor pode iniciar a aula abordando o conteúdo através 

da análise diagnóstica, utilizando um questionário previamente preparado ou apenas 

uma pequena discussão sobre as ideias dos alunos acerca do conteúdo. Os aspectos 

históricos podem ser trabalhados a partir da exibição de vídeos ou documentários que 

abordem tal conteúdo. Neste trabalho, foi utilizado um questionário diagnóstico 

contendo questões abertas e fechadas, preparado pelo professor e a exibição do vídeo 

intitulado “O Clã Curie”, disponível no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=kRgutN8PZ44.  

AVALIAÇÃO: A avaliação pode ser feita através de debates sobre as cenas do vídeo ou 

utilizando perguntas a respeito do mesmo. No trabalho em questão, um debate foi 

realizado na sala de aula logo após a exibição do vídeo, e algumas perguntas foram 

propostas para que os alunos respondessem como tarefa de casa e trouxessem na 

semana seguinte para correção e sanar possíveis dúvidas. As questões constam no 

material de apoio didático, preparado pelo professor especialmente para ser utilizado 

nesta sequência didática (APÊNDICE 1). 
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Segundo Encontro 

TEMA: Estudo do átomo e da estabilização do núcleo. 

OBJETIVO: Realizar uma revisão sobre a estrutura atômica e a representação dos 

átomos e introduzir o conceito de estabilização do núcleo, com seus fenômenos de 

emissão de partículas alfa, beta e radiação gama. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e caneta para quadro branco; material 

de apoio didático. 

TEMPO ESTIMADO: Duas aulas de 45 minutos cada uma (total de uma hora e meia de 

aula). 

DESENVOLVIMENTO: O professor pode iniciar a aula abordando o conteúdo através 

da concepção dos alunos sobre o que é, e o que forma a matéria que nos rodeia. A 

indagação sobre por que alguns materiais, como o urânio, emitirem espontaneamente 

radiação, pode servir como ponto de partida para a discussão sobre a estabilidade do 

núcleo atômico. 

AVALIAÇÃO: A avaliação pode ser feita através de exercícios de fixação ou estudos 

dirigidos. No trabalho em questão, alguns exercícios foram propostos. As questões 

constam no material de apoio didático, preparado pelo professor especialmente para ser 

utilizado nesta sequência didática (APÊNDICE 1). 
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Terceiro Encontro 

TEMA: Estudo da cinética de decaimento radioativo. 

OBJETIVO: Introduzir o conceito de meia-vida e relacioná-lo com aplicações práticas, 

como datação de fósseis. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e caneta para quadro branco; material 

de apoio didático. 

TEMPO ESTIMADO: Duas aulas de 45 minutos cada uma (total de uma hora e meia de 

aula). 

DESENVOLVIMENTO: O professor pode iniciar a aula abordando o conteúdo através 

da concepção dos alunos sobre como é possível determinar a idade de múmias ou 

fósseis. A indagação sobre por que alguns locais que sofreram exposição à radiação 

devem ser isolados e só podem ser reabitados depois de determinado tempo, pode 

contribuir para o entendimento do conceito de decaimento radioativo e tempo de meia-

vida. 

AVALIAÇÃO: A avaliação pode ser feita através de exercícios de fixação ou estudos 

dirigidos. No trabalho em questão, alguns exercícios foram propostos. As questões 

constam no material de apoio didático, preparado pelo professor especialmente para ser 

utilizado nesta sequência didática (APÊNDICE 1). 
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Quarto Encontro 

TEMA: Benefícios da Radioatividade. 

OBJETIVO: Debater sobre os principais benefícios que a radioatividade pode trazer 

para a sociedade. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e caneta para quadro branco; material 

de apoio didático. 

TEMPO ESTIMADO: Duas aulas de 45 minutos cada uma (total de uma hora e meia de 

aula). 

DESENVOLVIMENTO: O professor pode iniciar a aula com a leitura de algum 

material como texto de revista, reportagem, livro, que abordem tais benefícios e iniciar 

um debate com os alunos, analisando suas concepções. 

AVALIAÇÃO: A avaliação pode ser feita através de pesquisas ou apresentação de 

seminários. No trabalho em questão, os alunos deveriam pesquisar o uso da 

radiatividade na medicina e apresentar sua pesquisa.  
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Quinto Encontro 

TEMA: Malefícios da Radioatividade. 

OBJETIVO: Debater sobre os principais malefícios que a radioatividade pode trazer 

para a sociedade. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e caneta para quadro branco; material 

de apoio didático, recurso de vídeo, como TV ou projetor multimídia (Datashow). 

TEMPO ESTIMADO: Duas aulas de 45 minutos cada uma (total de uma hora e meia de 

aula). 

DESENVOLVIMENTO: O professor pode iniciar a aula com a leitura de algum 

material como texto de revista, reportagem, livro, que abordem tais malefícios e iniciar 

um debate com os alunos, analisando suas concepções. A utilização de vídeos ou 

documentários que aborde acidentes radioativos pode enriquecer o debate. Neste 

trabalho, o vídeo intitulado “Linha Direta Justiça – Césio 137”, disponível no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs, foi utilizado. 

AVALIAÇÃO: A avaliação pode ser feita através de pesquisas ou apresentação de 

seminários. Se houver a exibição de vídeos ou documentários, uma resenha sobre o 

vídeo pode servir como avaliação. No trabalho em questão, uma resenha foi proposta. 
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(g) Avaliação: 

As avaliações aqui descritas referem-se à verificação de aprendizagem, e não à 

avaliação da sequência didática. Foram utilizadas 3 aulas de 90 minutos/cada. 

Primeira Avaliação 

DESCRIÇÃO: Avaliação objetiva, contendo cinco questões múltipla-escolha, com 

cinco alternativas e somente uma delas correta. O objetivo deste tipo de avaliação é 

colocar o aluno em contato com um modelo de prova muito presente no país, como o 

Enem. Neste trabalho, as questões propostas foram retiradas de exames vestibulares 

anteriores e constam em livros didáticos. (APÊNDICE 2) 

Segunda Avaliação 

DESCRIÇÃO: Avaliação discursiva, contendo sete questões dissertativas, subdivididas 

em itens, algumas delas. Esta avaliação foi preparada pelo professor e contempla os 

aspectos históricos, teóricos e sociais acerca do tema trabalhado. O objetivo deste tipo 

de avaliação é fazer com que o aluno expresse seu pensamento crítico, utilizando seu 

conhecimento científico para responder questões interdisciplinares. A prova utilizada 

neste trabalho consta no APÊNDICE 3. 

Terceira Avaliação 

DESCRIÇÃO: Avaliação lúdica, na qual um teatro na forma de um júri simulado foi 

desenvolvido em parceria entre o professor e os alunos. Basicamente, os alunos 

deveriam defender seus pontos de vista com argumentos convincentes e concretos 

sobre a aprovação ou não da construção de uma usina nuclear em uma cidade fictícia, 

criada para o contexto trabalhado (APÊNDICE 4). 
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Considerações Finais 

          O ensino médio é a etapa final da educação básica e seu principal objetivo é 

formar um cidadão. Todas as disciplinas curriculares oferecidas no ensino médio 

possuem o interesse de desenvolver nos educandos habilidades e competências 

necessárias para a prática da cidadania e para interpretação crítica do mundo em que 

vivem. Os componentes curriculares dependem da metodologia de ensino aplicada para 

atingir os objetivos deste nível de escolaridade. Assim, a escolha pelo movimento 

CTSA para desenvolver este trabalho foi muito bem vista pelos alunos, que foram 

capazes de reconhecer os impactos científicos nas questões sociais, sendo este 

movimento um referencial teórico, mas, ao mesmo tempo, um referencial 

metodológico. 

          Para que um cidadão tenha domínio do conhecimento científico e da implicação 

destes na sociedade, é necessário que ele seja cientificamente alfabetizado. Este 

processo de alfabetização pode ocorrer mediante o envolvimento dos alunos com 

situações sociocientíficas, em que sejam necessários conhecimentos acerca da Ciência 

e da Tecnologia para suas resoluções. 

Acredita-se que a sequência didática desenvolvida e aplicada, bem como o 

material de apoio, cumpriram seus papéis, resultando em um processo de ensino-

aprendizagem problematizador, que fez com que os alunos buscassem o conhecimento 

para resolver questões sociocientíficas. Assim, pode-se afirmar que esta metodologia 

pode ser uma grande aliada no percurso em que se pretende chegar à formação de um 

cidadão crítico e alfabetizado no Ensino Médio e acabar – ou pelo menos diminuir – 

com a aversão e o fracasso escolar relacionado às disciplinas científicas, 

principalmente a Química.  

             De acordo com a minha experiência em sala de aula, esta metodologia poderia 

ser aplicada em diversas realidades. Como esta metodologia se mostrou muito eficaz 

para despertar o interesse dos alunos para questões sociocientíficas, acredito que ela 

seria capaz também de promover o mesmo em diferentes contextos. Por outro lado, 

ajustes podem ser feitos, dependendo da realidade trabalhada. Por exemplo, ao invés da 

crise hídrica como tema gerador, pode-se trabalhar com a questão do valor da conta de 

luz: utilizar a energia nuclear como fonte de energia elétrica, diminuiria o preço da 
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conta de luz? Uma questão social aplicada neste contexto poderia ser sobre as ligações 

clandestinas de luz, que geram gastos extras para a população. Cabe ainda analisar a 

viabilidade da produção de um material de apoio didático e o número de alunos 

envolvidos. 
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APÊNDICE 1: Material de Apoio Pedagógico 

Professor(a), este material de apoio pedagógico foi preparado para ser utilizado na 

sequência didática descrita anteriormente. Trata-se apenas de uma proposta que segue a 

lógica do movimento CTSA. Inicialmente uma questão ou problema ambiental é 

introduzido ou relatado, seguido de um conteúdo e uma tecnologia correlata que seja 

capaz de sanar tal problema. Posteriormente, volta-se a discussão sobre os prós e os 

contras que tangem a utilização desta tecnologia sobre a sociedade e o ambiente. Para 

este trabalho, o quadro a seguir ilustra esse desenvolvimento: 

 

 

O livro didático também pode ser uma alternativa para material de apoio, mas, nem 

sempre contempla o conteúdo sob uma visão CTSA. Por isso, para este trabalho, 

preferiu-se preparar um material de apoio específico para ser utilizado como material de 

apoio.  

 

Problematização 

 O início do ano de 2015 foi marcado por uma das piores crises hídricas que o 

país já teve. O problema se apresentou inicialmente no estado de São Paulo, obrigando 

o governo a utilizar até o volume morto dos reservatórios. Segundo notícia veiculada no 

telejornal RJTV, a situação do Rio de Janeiro na primeira semana do mês de maio de 

2015, é um pouco mais crítica. O reservatório do Rio Paraíba do Sul, operava, naquele 

momento, com aproximadamente 18% de sua capacidade.  

 Atrelado ao problema da crise hídrica, vem a questão energética. Atualmente, 

nosso país conta com praticamente toda (75 – 80%) energia elétrica proveniente das 

hidroelétricas. Logo, se não há água, a energia também fica escassa. Isso obriga a 
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população a diminuir o consumo elétrico e ainda, gera um custo a mais na produção 

energética utilizando as termoelétricas, fazendo com que seu preço aumente.  

 Este não é um problema novo. Autoridades na área de planejamento energético 

há um bom tempo, previam esta crise. Uma matéria publicada na Revista Super 

Interessante, de julho de 2000 – há exatos 15 anos – retrata muito bem essa crise. A 

matéria, intitulada “A era da falta d’água”, afirma que as reservas mundiais de água 

doce vão entrar em colapso em algum momento do século XXI, o que seria um antigo 

pesadelo dos ambientalistas. Relatam que em 2025, cerca de 45% da população mundial 

irão ficar sem água, segundo um estudo realizado pelas Nações Unidas. Um dos 

motivos seria que nos últimos cinquenta anos a população triplicou, mas o consumo de 

água aumentou seis vezes. Com a população, cresce também a agricultura e a 

quantidade de pessoas que consomem líquidos. Além disso, para piorar a situação, a 

saúde dos rios, que são as principais fontes de água doce da Terra, não está boa, sendo 

ameaçada principalmente pela poluição e pelo assoreamento. 

 Ainda segundo a mesma matéria, o Brasil detém, sozinho, 16% do total das 

reservas de água doce do planeta, além de apresentar índices recordes de chuvas. Porém, 

algumas cidades sofrem racionamento de água e a explicação para isto seria o mau 

gerenciamento dos recursos. A Companhia de Água e Saneamento Básico de São Paulo 

(Sabesp) fornece a cada um dos 16 milhões de moradores da região metropolitana 370 

litros de água por dia – o triplo do mínimo necessário para uso humano. E 40% da água 

que chega a população brasileira, é desperdiçada.   

 Mediante a esta enorme crise, novas formas de obtenção de energia são 

necessárias. Podem ser provenientes de diversas fontes, como a solar, a eólica ou a 

nuclear, por exemplo. O objetivo do nosso estudo é abordar o conteúdo de 

Radioatividade e a partir dele discutir novas possibilidades de geração de energia 

elétrica.  

 

 

 

 

RADIOATIVIDADE 

1. Introdução 

A radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem 

transformações e emitem radiações, podendo, nesse processo, formar novos elementos 
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químicos. Para prosseguirmos nossos estudos acerca da radioatividade, vamos abordar 

inicialmente, de forma resumida, alguns aspectos históricos e conceitos importantes já 

vistos anteriormente. 

1.1. Um pouco de história 

Quando se fala em Radioatividade, impossível não remeter à nomes da família 

Curie, como Marie, Pierre e Irene. O vídeo chamado “O clã Curie”, disponível no 

YouTube, traz a vida da família Curie na forma de um documentário, mostrando desde a 

infância até as contribuições significativas que fizeram do casal Pierre e Marie 

ganhadores do prêmio Nobel de Física em 1903, e a Marie Curie o Nobel de Química 

em 1911. Assista a esse vídeo e responda as questões que seguem (SILVA, 2006). 

 Onde nasceu Marie Curie? 

 O que motivou sua saída de sua terra natal? 

 Que acordo fez com sua irmã? 

 Para que país ela foi? 

 Quem foi Pierre Curie? 

 Qual assunto abordado na tese de doutorado de Marie? 

 O que Becquerel estudou e o que descobriu? 

 Onde Marie realizava suas pesquisas? Por que? 

 Por que o eletrômetro detectou que o ar passou a ser condutor na experiência de 

Marie? 

 Que elementos químicos foram descobertos por Marie? 

 Que nome é dado a emissão de energia estudada por Marie? 

 Por que Marie e Pierre começam a se sentirem mal de saúde? 

 Quem emite maior intensidade de radiação: rádio ou polônio? 

 Por que o casal Curie não quis patentear suas descobertas? 

 Como foi descoberta e como era chamada a radioterapia? 

 O que significou o doutorado de Marie para as mulheres em geral? 

 Que doença afetou os colaboradores do casal? 

 O que faz Marie, profissionalmente, após a morte de Pierre? 

 Qual a contribuição, no campo medicinal, de Marie durante a Primeira Guerra 

Mundial? 

 Qual o perfil da família Curie quanto à questões políticas e sociais? 

 Quem foi Irene Curie? 
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 Em que se formou Irene? 

 Quais as contribuições de Irene e Fréderic Joliot quanto à estrutura da matéria e 

a radioatividade? 

 O que é e como foi descoberta a fissão nuclear? 

 Por que Fréderic parou de publicar os resultados de suas pesquisas após 1939? 

 O que é deutério? 

 O que é água pesada? 

 O que é reação em cadeia? 

 Por que a água pesada e os princípios de reações em cadeia foram escondidos? 

 Com que finalidade foi usada a pilha nuclear? 

 Sabe-se que o decaimento dos elementos radioativos naturais (U e Th) foram um 

“relógio geológico”. Como isso possibilitou os cientistas a definirem a idade da 

terra? 

 

1.2. O final do século XIX e início do século XX 

A descoberta do elemento químico Rádio, por Marie Curie em 1902, chegou para a 

sociedade como a promessa da energia do futuro: iluminação, combustíveis para mover 

as máquinas das industriais e a crescente frota automobilística, dentre outros. Além 

disso, o rádio ganhou notoriedade na mídia, sendo destacado sempre como algo 

poderoso e milagroso em vários aspectos humanos: desde a medicina até a estética. 

Vários produtos como cosméticos, sais para banho, compressas para tratar doenças 

como artrite e artrose, e até mesmo a água, ganharam uma carga de radioatividade. 

Juntos com os produtos que prometiam verdadeiras revoluções para humanidade, viam 

as fraudes. Diversos deles, principalmente a água, diziam possuir níveis de 

radioatividade, se aproveitando da falta de conhecimento da população, e na verdade 

não possuíam. Apenas no final da década de 1920 do século XX que os cientistas 

começaram a estudar os efeitos colaterais de consumir produtos com radioatividade e os 

efeitos sobre a saúde de quem manipula tais produtos. Esses efeitos são desde 

queimaduras leves e inflamações cutâneas até o câncer. A partir de então, a sociedade 

começa a ver a radioatividade de forma muito diferente daquela que viam no início do 

século. (AFONSO et al., 2011) 
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1.3. A radioatividade e os contextos de guerra no mundo 

As duas grandes guerras que ocorreram no mundo – Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais – tem suas histórias entrelaçadas ao da Radioatividade. Em 1939, dois 

alemães, Otto Hahn e Fritz Strassman observaram o fenômeno de fissão do urânio, que 

foi interpretado pela física austríaca Lise Maitner, já radicada na Suécia devido a 

perseguição dos nazistas. Neste mesmo ano, os alemães invadem a Polônia e inicia-se a 

Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Bohr foi o primeiro cientista aliado a saber que 

os alemães tinham obtido fissão do urânio e sua preocupação girava em torno da energia 

liberada neste processo e a possibilidade da construção de armas atômicas. Essa 

informação chegou à Bohr através de seu colega, o físico Werner Heisenberg, quando 

ainda estava na Dinamarca, dominada pelos nazistas. Então, Bohr foge para os EUA e lá 

encontra Albert Einstein o alerta sobre a possibilidade de construção de armas atômicas 

pelo Eixo Alemanha, Itália e Japão. Einstein por sua vez, comunica o fato ao então 

presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Porém, verificou-se posteriormente que 

o projeto desenvolvido pelos alemães não seria capaz de obter sucesso (MERÇON e 

QUADRAT, 2004). 

Em 1941, os Estados Unidos entram na guerra e organizam o Projeto Manhattan, 

diante da possibilidade de os alemães construírem armas atômicas. Com custo de dois 

bilhões de dólares, este projeto representou a maior reunião de cientistas para trabalhar 

em um só tema. Não demorou muito para os resultados aparecerem: em 02 de dezembro 

de 1942 um reator nuclear foi construído e passou a funcionar na quadra de squash da 

Universidade de Chicago, sob supervisão do físico italiano Enrico Fermi. A conversão 

da reação controlada no reator em um armamento foi realizado nos laboratórios secretos 

de Los Alamos (Novo México – EUA), sob comando de J. Robert Oppenheimer. O 

primeiro teste da bomba fabricada foi 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo 

(MERÇON e QUADRAT, 2004). 

A explosão de duas bombas atômicas finalizou a Segunda Guerra Mundial em 1945. 

Em 06 de agosto, 80 mil pessoas morreram com a explosão de uma bomba de urânio 

sobre a cidade de Hiroshima. Três dias depois, mais 40 mil pessoas morreram 

imediatamente após outra bomba atômica, esta de plutônio, ser lançada sobre a cidade 

de Nagasaki (MERÇON e QUADRAT, 2004). 

Até hoje discute-se a verdadeira necessidade de ter se utilizado as bombas. Uma vez 

que a Europa estava destruída e a Alemanha se rendera, era questão de tempo para que a 

guerra terminasse e o Japão também se rendesse. Há quem afirme que essas bombas 
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serviram para demonstrar o poder e a supremacia dos Estados Unidos. Mais tarde, 

inicia-se a Guerra Fria, com a corrida espacial e armamentista traçada por Estados 

Unidos e União Soviética (MERÇON e QUADRAT, 2004). 

2. A estabilidade do átomo 

Quando consideramos o átomo segundo o modelo de Rutherford, temos a situação 

em que um núcleo muito pequeno é formado por prótons e nêutrons, esse último sendo 

responsável pela estabilização do núcleo, atenuando a repulsão (+)(+) dos prótons. O 

isótopo prótio 1H
1 do hidrogênio é o único estável que não apresenta nêutrons em sua 

composição, mas, por outro lado, só apresenta uma partícula com carga positiva. Do 

hélio, 2He4 ao cálcio, 20Ca40, os isótopos mais abundantes possuem relação 

nêutrons/prótons iguais a 1. A medida que o número de prótons vai aumentando, essa 

relação n/p também aumenta. Quando ultrapassamos a marca de 83 prótons, nenhum 

número de nêutrons é capaz de estabilizar esse núcleo devido à enorme repulsão (+)(+). 

O bismuto, Bi, com Z = 83, é o último elemento estável da tabela periódica. Certos 

átomos instáveis têm a propriedade de emitir partículas ou radiação, transformando-se 

em outros mais estáveis. Esta propriedade é denominada radioatividade. Cabe ressaltar 

que existem elementos radioativos com números atômicos menores que 83. 

 

Figura 3: Estabilidade do núcleo. Fonte: Apostila CNEN. 

2.1. Estabilização do núcleo 

A estabilização de um núcleo instável pode ser feita a partir da emissão de matéria 

(radiações alfa e beta) ou de radiação eletromagnética. 
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2.1.1. Emissão de partículas alfa (α) 

A emissão de radiação alfa é, na verdade, a emissão de um conjunto de partículas 

formada por dois prótons e dois nêutrons. A partícula alfa é então representada por +2α
4 

e pode ser comparada a um núcleo de hélio, 2He4, sem elétrons. 

Ex.: 88Ra226 → 86Rn222 + +2α
4 

2.1.2. Emissão de partículas beta (β) 

A emissão de radiação beta representa outra forma de estabilização do núcleo, sendo 

emitido uma partícula com carga negativa e sem massa, resultante da transformação de 

um nêutron em um próton. É na verdade, um elétron (-1β
0). Caso ocorra o contrário, ou 

seja, o próton se transformar em um nêutron, ocorre a emissão da anti-partícula beta, 

chamada pósitron (+1β
0)  

Formação da partícula beta: 0n
1 → 1p

1 + -1β
0 

Formação da anti-partícula beta, pósitron:  1p
1 → 0n

1 + +1β
0 

Ex.: 55Cs137 → 56Ba137 + -1β
0 

2.1.3. Emissão de radiação gama (ɣ) 

Quando um pósitron e uma partícula beta se chocam, ocorre extinção de matéria e 

liberação de energia na forma de radiação gama. 

-1β
0 + +1β

0 → 0ɣ
0 

2.2. Características e propriedades das emissões 

 A Tabela 1 contém as características e as propriedades de cada uma das três 

emissões identificadas anteriormente. 

 

Tabela 1: Características e Propriedades das emissões alfa, beta e gama. 

Emissão Alfa (+2α4) Beta (-1β0) Gama (0ɣ0) 

Características 

Partículas pesadas, 

com carga elétrica 

positiva, um núcleo 

de hélio sem 

elétrons. 

Partículas leves, com 

carga elétrica 

negativa e massa 

desprezível, elétron. 

Radiações 

eletromagnéticas que 

não possuem carga 

nem massa. 
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Velocidade 
Média: cerca de 5% 

da velocidade da luz. 

Chegam a atingir 

95% da velocidade 

da luz. 

Velocidade igual à 

da luz: ~300.000 

km/s. 

Poder de 

penetração 
Pequeno Médio Grande 

O que pode reter? Papel fino. 
Chapa de alumínio 

de 1 cm. 

Placa de chumbo de 

5 cm ou mais grossa; 

concreto. 

Exercícios 

1. Um átomo de 88Ra222 transforma-se, por emissão de partículas beta, no átomo Q; 

este, por igual processo, transforma-se em X, que por sua vez, emitindo uma 

partícula alfa, transforma-se em Z. pergunta-se: 

a) Qual o número atômico e o número de massa do átomo Z? 

b) Quais átomos são isótopos? 

2. As partículas emitidas na transformação de 92U
239 em 94Pu239 são: 

a) Duas alfas 

b) Duas betas 

c) Duas alfas e uma beta 

d) Uma alfa e duas betas 

e) Uma alfa e uma beta 

3. Quantas partículas alfa e beta são emitidas, respectivamente, na transmutação 

abaixo? 

90Th230 → 82Pb206 

a) 5 e 4 

b) 4 e 6 

c) 6 e 5 

d) 6 e 4 

e) 4 e 5 

 

3. Período de meia-vida 

Em uma amostra de material radioativo, os radioisótopos tendem a emitir radiação 

para se tornarem mais estáveis. A taxa (ou velocidade) como essa amostra sofre 

desintegração é chamada atividade da amostra. O tempo necessário para que a metade 
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do número de átomos de uma amostra radioativa decaia, ou seja, se transforme em outro 

elemento químico emitindo radiação, é denominado tempo de meia-vida. 

 ,           e            

 

Onde:  

n: número de átomos restantes; 

n0: número de átomos iniciais; 

t: tempo; 

P: meia-vida. 

Como o número de átomos é diretamente proporcional à massa da amostra, 

podemos reescrever as expressões da seguinte maneira: 

 ,           e            

Onde m e m0 seriam, respectivamente, massas final e inicial da amostra radioativa. 

 

Exercícios 

4. O radioisótopo 53I
131 emite radiação beta e perde 75% de sua atividade em 16 

dias.  

a) Qual o tempo de meia vida do 53I
131? 

b) Qual o elemento formado na desintegração? 

5. Um dos produtos liberados nas explosões nucleares e nos acidentes em usinas 

nucleares que mais danos pode causar aos seres vivos é o isótopo 38Sr90. Trata-se 

de um isótopo radioativo que se acumula nos ossos, por substituição do cálcio, e 

é emissor de partículas beta, com meia vida de 28 anos.  

a) Se um indivíduo ao nascer absorver em seu organismo o 38Sr90, com que 

idade terá a ação radioativa deste isótopo reduzida a ¼? 

b) Escreva a reação de decaimento radioativo do 38Sr90, identificando o 

elemento que dela se origina.  

 

4. A Radioatividade Natural 

Todos os isótopos radioativos naturais foram originados de um dos três isótopos 

radioativos: tório-232 (90Th232), urânio-238 (92U
238) e urânio-235 (92U

235). Dizemos 
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então que estes elementos estabelecem uma série ou família radioativa natural. 

Logo, série ou família radioativa natural é o conjunto de átomos que estão 

relacionados por sucessivos decaimentos. A seguir são mostradas estas séries, que 

terminam nos isótopos 206, 207 e 208 do chumbo, que são estáveis (CARDOSO, 

2014). 

 

Figura 4: Séries Radioativas. Fonte: Apostila CNEN. 

 

5. Radioatividade Artificial 

Transmutação artificial é o nome dado a toda reação onde um elemento químico 

“X” transforma-se em um elemento químico “Y” através de uma reação nuclear. Em 

uma transmutação artificial, átomos, chamados alvos, são bombardeados com alguma 

partícula (próton, nêutron, etc), denominados projéteis (FONSECA, 2015).  

A primeira reação de transmutação artificial foi realizada por Rutherford em 1919, 

quando bombardeou átomos de nitrogênio com partículas alfa e obteve oxigênio 

artificial, segundo a equação a seguir: 

7N
14 + +2α

4 → 9F
18 (instável) → 8O

17 + 1p
1 
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Chadwick, em 1932, descobriu os nêutrons quando bombardeava placas de berílio 

com partículas alfa. A equação abaixo representa o processo: 

4Be9 + +2α
4 → 0n

1 + 6C
12 

O casal Frederic Joliot e Irene Curie foi responsável por produzir o primeiro 

radioisótopo artificial, ganhando o prêmio Nobel de Química em 1935, quando 

bombardearam uma placa de alumínio com partículas alfa, obtendo o fósforo-30 

(FONSECA, 2015). 

13Aℓ27 + +2α
4 → 15P

30 + 0n
1 

6. Fissão Nuclear 

A fissão nuclear é um fenômeno onde um núcleo atômico pesado e instável divide-

se em dois, praticamente iguais, após um bombardeamento por um nêutron moderado. 

Esse fenômeno foi descrito pela cientista austríaca Lise Meitner e por seu sobrinho, 

Otto Robert Frisch, e concluíram que o bombardeamento do urânio instável por 

nêutrons moderados, faz o núcleo deste romper-se ao meio, liberando 2 ou 3 nêutrons e 

energia (FONSECA, 2015). 

Esse fenômeno foi observado inicialmente em 1933, pelo físico italiano Enrico 

Fermi, quando observou que nêutrons muito acelerados atravessavam o átomo, ao passo 

que nêutrons muito lentos são rebatidos pelo núcleo do átomo. Mas, nêutrons com 

velocidade moderada são capazes de ser capturados por esses núcleos e a partir disso, 

produzir elementos transurânicos, que são elementos com número atômico maior que 

92. Uma maneira de moderar a velocidade dos nêutrons é fazê-lo atravessar um 

material, como a água pesada (D2O), a parafina, a grafita ou o berílio (FONSECA, 

2015).  

Na natureza existem três isótopos do urânio: 92U
238, 92U

235 e 92U
234. Destes, só o 

urânio-235 sofre fissão nuclear. 

 

92U
235 + 0n

1 → 56Ba139 + 36Kr95 + 2 0n
1 + energia 

92U
235 + 0n

1 → 38Sr94 + 54Xe139 + 3 0n
1 + energia 

92U
235 + 0n

1 → 35Br87 + 57La146 + 3 0n
1 + energia 
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6.1. Energia liberada na fissão 

A energia liberada na fissão é proveniente da energia de ligação ou de 

empacotamento dos núcleos. Quanto maior for essa energia, mais estável é o núcleo 

atômico. A quantidade de energia liberada é proporcional a massa perdida, e pode ser 

calculada pela equação de Einstein: E = m ∙ c2 

6.2. Reações em cadeia 

De acordo com o que vimos ainda pouco, a reação de fissão do urânio-235 produz 

energia e dois ou três nêutrons acelerados. Caso esses nêutrons passem por um material, 

como água pesada, eles serão capazes de continuar a fissão dos átomos de urânio-235 

nas vizinhanças, já que terão velocidade moderada. Este fenômeno é conhecido como 

reação em cadeia, onde sucessivas reações e fissão ocorrem, e a produção de nêutrons a 

cada fissão, unto com a energia liberada, cresce em progressão geométrica (FONSECA, 

2015). A figura a seguir ilustra este fenômeno: 

 

Figura 6: Reação em cadeia. Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/reacao-em-cadeia 

  

6.3. Usina nuclear 

Uma usina nuclear produz energia elétrica a partir da energia nuclear. O princípio 

básico de funcionamento de uma usina é o processo de fissão nuclear, acompanhado de 

reações em cadeia. Um reator que controla as reações é instalado no interior de um 

compartimento feito de ferro armado, concreto e aço, com a finalidade de não deixar 

http://www.infoescola.com/quimica/reacao-em-cadeia
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escapar para o meio ambiente material radioativo. O principal elemento utilizado nas 

usinas é o urânio, mais precisamente, o isótopo 235 do urânio (CARDOSO, 2014). 

Podemos, resumidamente, dizer que uma usina possui três circuitos: o primário, o 

secundário e o terciário. O reator do circuito primário, é constituído de barras de 

combustível físsil (urânio-235 ou plutônio-239) e barras de controle. Esta última serve 

como moderador de nêutrons para controlar a reação em cadeia e, caso necessário, 

desligar o reator. A principal função do circuito primário é gerar calor para aquecer e 

vaporizar a água que entra nele. Esse vapor gerado é utilizado para aquecer a água do 

circuito secundário, sem entrar em contato com ela, e esse novo vapor gerado aciona as 

turbinas gerando eletricidade (CARDOSO, 2014).   

Por fim, o vapor de água é condensado no circuito terciário ou no sistema de 

refrigeração. A água utilizada neste circuito é proveniente de mares ou lagos próximos 

da usina. A seguir, é mostrado o esquema de uma usina nuclear: 

 

Figura 7: Esquema de uma usina nuclear. Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/como-funciona-uma-usina-nuclear.htm 

6.4. O lixo atômico 

Um dos grandes desafios e problemas que a sociedade que depende da energia 

nuclear enfrenta é a questão do lixo atômico. Os produtos gerados na fissão são 

altamente radioativos e devem ser armazenados de forma segura para evitar possíveis 

contaminações futuras. Para isolar o lixo atômico e não permitir que o mesmo 

contamine o meio ambiente, normalmente os resíduos são armazenados em tonéis de 

aço e enterrados sob camadas de concreto (CARDOSO, 2014).  

Nos Estados Unidos, esse procedimento é adotado, e depois é lançado em minas 

abandonadas ou em sítios geológicos apropriados. A França, que depende muito deste 

meio de obtenção de energia (cerca de 75%), faz uma seleção dos materiais, separando 

http://www.brasilescola.com/fisica/como-funciona-uma-usina-nuclear.htm
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o urânio e o plutônio que já sofreram fissão daqueles que ainda não passaram por este 

processo. Este último é reaproveitado ao passo que o primeiro é colocado em um vidro 

de borossilicato (semelhante ao pirex – material capaz de absorver nêutrons) e 

armazenado em contêineres. Os contêineres, por sua vez, são armazenados em sítios 

construídos especificamente para este fim, podendo abrigar o material radioativo por no 

mínimo, 1000 anos (CARDOSO, 2014). 

No Brasil, nas Usinas de Angra 1 e 2, o lixo produzido é armazenado em 

piscinas localizadas embaixo das próprias usinas, mas, os depósitos atuais deverão 

alcançar seus limites máximos entre 2018 e 2020 (CARDOSO, 2014).      

6.5. A bomba atômica 

A bomba atômica é uma aplicação bélica da fissão nuclear, onde a imensa 

quantidade de energia liberada a partir de uma reação de fissão nuclear em cadeia, gera 

grande destruição. O funcionamento da bomba atômica se baseia em uma certa 

quantidade de material físsil, divido em pequenas quantidades e estas, cercadas de TNT. 

No centro da bomba, coloca-se uma fonte de nêutrons. Ao detonar a bomba, o TNT 

explode e obriga as pequenas massas de material físsil a se unirem e penetrarem na 

fonte de nêutrons, iniciando assim uma reação de fissão nuclear em cadeia com enorme 

liberação de energia (FONSECA, 2015). 

Os cientistas envolvidos no projeto de construção da bomba atômica pelos EUA, 

denominado Projeto Manhathan, propuseram que a bomba fosse apenas testada na 

presença de líderes japoneses e os países aliados, durante a segunda Guerra Mundial. A 

justificativa seria que o Japão, ao ver o poderio bélico dos EUA, se renderiam e a guerra 

enfim acabaria, evitando a morte de vários inocentes. Porém, não foi isso que 

aconteceu, e em 06 de agosto de 1945 o então presidente Harry Truman ordenou que 

fosse lançada uma bomba atômica de urânio sobre a cidade de Hiroxima. Esta bomba 

foi chamada de Little Boy e possuía uma massa crítica de 7 quilos de urânio enriquecido 

(FONSECA, 2015). 

7. Fusão Nuclear 

A fusão nuclear é um fenômeno no qual núcleos leves se unem para formar um 

único núcleo, com a liberação de uma enorme quantidade de energia. A energia liberada 
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por estrelas como o sol, é proveniente de reação de fusão, possivelmente representada 

pela equação abaixo. Uma reação como esta necessita de uma temperatura de 

aproximadamente 100 milhões de graus Celsius para ser iniciada. 

4 1H
1 → 2He4 + 2 +1β

0 

7.1. A bomba de hidrogênio  

A enorme quantidade de energia liberada no processo de fusão nuclear e o 

grande fluxo de nêutrons liberados é a base para a bomba de hidrogênio, que é uma 

aplicação bélica deste tipo de fenômeno.  Este tipo de bomba possui poder bem maior 

do que o de uma bomba atômica devido ao fluxo de nêutrons, e sua potência é medida 

em megatons, sendo 1 megaton correspondente a 106 toneladas de TNT.  

A bomba de hidrogênio nunca foi utilizada com fins bélicos até os ias de hoje, 

porém, experimentalmente, já foi detonada algumas vezes. Em 01/08/1953, por 

exemplo, os soviéticos anunciaram que possuíam bomba de hidrogênio e o fato foi 

confirmado devido ao registro dos sismógrafos do mundo inteiro após uma grande 

explosão detectada na Sibéria. Os EUA, em 05/07/1954 lançaram outra bomba de 

hidrogênio e determinaram que seu poder de destruição era cerca de 12 vezes maior do 

que o da bomba atômica (FONSECA, 2015). 

Uma bomba de 100 megatons pode causar a morte de pessoas em um raio de 5 

km, além de danos às estruturas das casas localizadas em um raio de 45 km. 

8. Benefícios da radioatividade 

8.1. Irradiação de alimentos 

A irradiação de alimentos visa aumentar o tempo de conservação dos alimentos, 

expondo-os a uma fonte e radiação ionizante – em geral o cobalto-60 ou o césio-137, 

sem que haja contato direto entre o alimento e a fonte radioativa. 

Dependendo do objetivo específico, a dose a qual os alimentos são submetidos, 

podem ser pasteurizante ou esterilizante. A unidade de radiação absorvida pelo 

alimento, no SI, é o Gray ou Gy, e 1 Gy corresponde a 1 J de energia por quilograma do 

alimento. 
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Dose pasteurizante: o alimento é irradiado entre 2 e 5 Gy. Nesta dose, a 

quantidade de bactérias, parasitas ou microorganismo que causam a deterioração do 

alimento são bastante reduzidos ou inativados. Não provocam alterações perceptíveis 

nos aspectos como cheiro, sabor ou textura (FONSECA, 2015). 

Dose esterilizante: o alimento é irradiado entre 20 e 40 Gy, podendo 

permanecer, assim, por um longo período de tempo, a temperatura ambiente, sem sofrer 

deterioração. Nesta dose, o alimento sofre alteração de sabor e aroma. Esta ideia surgiu 

na Inglaterra em 1905, mas só foi estudada e colocada em prática após a Guerra Fria 

(FONSECA, 2015). 

8.2. Tratamento e diagnose de doenças 

Várias doenças podem ser diagnosticadas ou tratadas a partir de equipamentos 

que emitem algum tipo de radiação. A radiografia, a tomografia, a cintilografia, a 

mamografia são exemplos de técnicas que utilizam a radiação no diagnóstico de 

doenças. A mais famosa aplicação da radiação no combate a doenças é a radioterapia, 

utilizada no tratamento de diversos tipos de câncer.   

8.3. Produção de energia elétrica 

A energia elétrica produzida em uma usina nuclear é gerada a partir das reações de 

fissão nuclear em cadeia, e a barra de combustíveis é, geralmente, composta de pastilhas 

de urânio. Apenas duas destas pastilhas são capazes de gerar energia elétrica para uma 

residência média por até um mês. Uma barra de combustível contém cerca de 400 

pastilhas, podendo atender 20000 pessoas durante 24 horas (CARDOSO, 2014). 

O Brasil atende sua demanda energética através das diversas usinas hidroelétricas 

que possui. É uma maneira limpa de gerar energia, não emitindo gases poluentes, mas, 

depende da quantidade de água disponível nos reservatórios. Com a crise hídrica, novas 

formas de obtenção de energia são necessárias. A energia nuclear é uma delas. Alguns 

países europeus, não possuem o potencial hídrico que o Brasil tem. Cerca de 75% da 

energia consumida na França, por exemplo, é gerada em usinas nucleares. Os Estados 

Unidos são o país com o maior número de reatores nucleares em funcionamento. 

Atualmente são 103. O Brasil apresenta apenas dois, localizados na Usina Nuclear de 

Angra, litoral sul do Rio de Janeiro (CARDOSO, 2014).  
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9. Malefícios da radioatividade 

Os malefícios da radioatividade dependem de quanto exposto à radiação o indivíduo 

foi e da dose de radiação absorvida. Por exemplo, a exposição à uma bomba nuclear 

causa a morte instantânea, porém a exposição a fontes radioativas de menores poderes 

pode culminar no aparecimento de doenças como o câncer, pois as emissões radioativas 

com doses maiores que das naturais, tendo poder de penetração alto, podem gerar 

alteração no material genético das células (CARDOSO, 2014).  

10.  Acidentes Nucleares 

 

10.1. O acidente de Chernobyl 

O acidente na usina nuclear de Chernobyl, localizada na extinta União Soviética, 

atual Ucrânia, é considerado o pior acidente nuclear já registrado. Ocorreu em 26 de 

abril de 1986, quando um teste de rotina no reator 4 acabou com uma grande explosão 

devido a várias regras de segurança terem sido desrespeitadas (CARDOSO, 2014). 

O circuito de resfriamento do sistema primário foi interrompido, gerando assim 

um superaquecimento no núcleo do reator, que causou a grande explosão e destruiu sua 

cobertura, liberando para atmosfera uma enorme quantidade de material radioativo. 

Vale ressaltar que a explosão foi térmica, e não nuclear. O resultado deste acidente foi a 

morte instantânea de 31 pessoas e a evacuação de mais de 130000 das regiões próximas, 

para evitar a exposição à radiação (CARDOSO, 2014). 

A cidade de Pripyat, habitada por aproximadamente 45000 pessoas que viviam 

em função da usina, foi totalmente abandonada e uma outra cidade, Slavutich, teve de 

ser construída para receber as pessoas que abandonaram suas casas (CARDOSO, 2014). 

Após o acidente, diversos casos de câncer, principalmente o de tireóide em 

crianças, foram detectados. O acidente liberou para atmosfera 400 vezes mais material 

radioativo do que a bomba atômica lançada sobre a cidade japonesa de Hiroxima 

(CARDOSO, 2014). 

Inicialmente, o governo soviético tentou esconder a situação do restante da 

Europa, por causa de barreiras políticas, mas os níveis de radiação que ultrapassavam os 

países europeus eram altos demais, principalmente na França (CARDOSO, 2014).  

Atualmente, as outras centrais nucleares de Chernobyl continuam em 

funcionamento. No local onde ficava o reator 4, foi feito uma espécie de “caixão” de 
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cimento, a fim de conter a radiação que ainda emanava. A usina não dispunha de 

envoltórios de segurança em caso de acidentes, diferente das usinas nucleares do Leste 

europeu (CARDOSO, 2014).  

10.2. O acidente de Goiânia 

Cerca de um ano após o acidente na usina de Chernobyl, na Ucrânia, o Brasil se 

viu numa situação nunca antes vivenciada. A falta de conhecimento gerou uma situação 

de calamidade em Goiânia e o episódio ficou conhecido como o “caso do césio-137” 

(REDE GLOBO, 2007). 

O Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) foi desativado após ordem de despejo 

e deixou vários materiais para traz. Dentre os materiais, um instrumento médico 

contendo césio-137, utilizado no tratamento do câncer, envolto em uma estrutura de 

chumbo. Dois homens que trabalhavam recolhendo e vendendo sucatas entraram no 

prédio abandonado em busca de algo que pudessem vender. Encontraram a tal bomba de 

césio-137 e a retiraram do local com o intuito de vende-la ao ferro velho de Devair 

(REDE GLOBO, 2007).  

Devair, por sua vez, violou tal instrumento e teve contato com seu material: 

19,26g de cloreto de césio (CsCℓ), um pó parecido com o cloreto de sódio, porém, com 

a capacidade de emitir luz, uma luz azul muito bonita que seduziu adultos e crianças e o 

pó de cloreto de césio foi passando por várias pessoas (REDE GLOBO, 2007).  

Em poucas horas após o contato com o material, algumas pessoas já sentiam os 

sintomas da síndrome da radiação: náuseas, tontura, vômito e diarréia, mas, ao 

procurarem o serviço médico, eram diagnosticadas com doenças infecciosas. Apenas 15 

dias depois, a bomba de césio foi levada à sede da Vigilância Sanitária local (REDE 

GLOBO, 2007).    

No dia 29 de setembro de 1987, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) foi chamada para avaliar a situação, interditar áreas contaminadas e 

descontaminar as pessoas que tiveram contato com o pó brilhante. Os dados 

contabilizados de vítimas divergem muito. Estima-se que apenas 19g de cloreto de césio 

foram capazes de gerar cerca de 7 toneladas de lixo atômico (REDE GLOBO, 2007). 

Além da crise de saúde, a crise social que se estendeu por toda Goiânia foi 

inevitável. Em alguns aeroportos, goianos estavam impedidos de desembarcar para não 
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“contaminar” outras pessoas. Essa crise foi agravada pela falta de conhecimento da 

população (REDE GLOBO, 2007). 

Assista ao documentário que mostra o caso de Goiânia, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs.  

11.  Exercícios Gerais 

Os exercícios a seguir fazem parte de uma série de livros didáticos e de provas de 

vestibulares e do Enem.  

1 - Vários tratamentos radioterápicos utilizam radioisótopos cujos núcleos emitem 

partículas  -1β
0. Essas partículas são: 

a) Elétrons 

b) Prótons 

c) Nêutrons 

d) Átomos neutros de Hélio 

e) Núcleos de átomos de Hélio 

2 – O isótopo 131 do iodo é artificial e usado no diagnóstico de disfunções da glândula 

tireóide. Considere a reação a seguir: 

53 I 
131 → Z X A + -1 β 0 

Pode-se dizer que os valores de A e Z são respectivamente: 

a) 131 e 52 

b) 130 e 52 

c) 131 e 54 

d) 130 e 54 

3 – Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um 

incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima de um radioisótopo 

amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o 

condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente 

elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Este elemento se desintegra de acordo com a 

equação a seguir: 

95 Am 241 → 93 Np 237 + Z 

Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfshO3PvlYs
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a) Uma partícula alfa 

b) Uma partícula beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Dois prótons 

4 – Com base nos conceitos relacionados a radioatividade, a partícula X na equação 

radioativa é: 

4 Be 9 + +2 α 4 → 6 C 12 + X é: 

a) Um nêutron 

b) Um próton 

c) Um elétron 

d) Uma partícula alfa 

e) Uma partícula beta 

5 – Considere a equação nuclear incompleta: 

94 Pu 239 + ___ → 95 Am 240 + 1p + 2n 

Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo radioativo 

que se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do bombardeio do 

plutônio-239 com: 

a) Partículas alfa 

b) Partículas beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Deutério 

 6 – Cientistas russos conseguem isolar o elemento 114 superpesado. (“Folha Online”, 

31.05.2006). Segundo o texto, foi possível obter o elemento 114 quando um átomo de 

plutônio-242 colidiu com um átomo de cálcio-48, a 1/10 da velocidade da luz. Em cerca 

de 0,5 segundo, o elemento formado transforma-se no elemento com número atômico 

112 que, por ter propriedades semelhantes ao ouro, forma amalgama com mercúrio.o 

provável processo que ocorre é representado pelas equações nucleares: 

94 Pu 242 + 20 Ca 48 → 114 X a → 112 Y 286 + b 

Com base nessas equações, pode-se dizer que a e b são, respectivamente: 
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a) 290 e partícula beta 

b) 290 e partícula alfa 

c) 242 e partícula beta 

d) 242 e partícula alfa 

e) 242 e pósitron 

7 – O tório é encontrado no Brasil associado aos elementos denominados terras raras, na 

areia monazítica. O núcleo dos átomos desse elemento radioativo, sofre uma série d 

desintegrações espontâneas, até atingir uma configuração estável. Parte dessa série é 

representada abaixo: 

88 Ra 226 → Z X A + -1 β 0 

A comparação entre os núcleos dos átomos de Ra e os do elemento X permite classificá-

los corretamente como: 

a) Isóbaros 

b) Isótopos 

c) Isótonos 

d) Isoeletrônicos 

8 – Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas 

qualidades, tais como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) e meia-vida 

apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnécio-99, que emite esse tipo de radiação e 

apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa 

radiação para 3,125% da intensidade inicial? 

a) 12 horas 

b) 18 horas 

c) 24 horas 

d) 30 horas 

e) 36 horas 

9 – Em abril de 1986, um nome ficou na história da humanidade: Chernobyl. Neste ano 

(2006), “comemora-se” os 20 anos do pior acidente da história da indústria nuclear. 

Supondo-se ser o Sr-90 (cuja meia-vida é de 28 anos) a única contaminação radioativa, 

em 2098, a quantidade desse radioisótopo terá se reduzido a: 

a) 1/2 da quantidade inicialmente presente 
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b) 1/4 da quantidade inicialmente presente 

c) 1/8 da quantidade inicialmente presente 

d) 1/16 da quantidade inicialmente presente 

e) 1/32 da quantidade inicialmente presente 

10 – De vilão a mocinho! Assim pode ser considerado o fenômeno da radioatividade. 

As radiações podem causar sérios danos biológicos. Produzem e são causadoras de 

leucemia e de câncer. Entretanto, em doses controladas, a radiação é utilizada para 

combater e, em alguns casos, eliminar essas doenças. Considerando-se a cinética das 

emissões radioativas, se a massa de um isótopo radioativo se reduz a 12,5% do valor 

inicial depois de um ano, e considerando que um ano tem exatamente 12 meses, então a 

meia-vida desse isótopo, em meses, é: 

a) 8 

b) 6 

c) 4 

d) 3 

e) 2 

11 – Para determinar a constante de Avogadro, Rutherford observou a seguinte série 

radioativa: 

88 Ra 226 → 86 Rn → 84 Po → 82 Pb → 83 Bi → 84 Po → 82 Pb 

A partir dessa série, responda: 

a) Qual será a relação entre o número de partículas alfa e partículas beta emitidas 

na série radioativa anterior? Justifique sua resposta. 

b) Sabendo que a meia-vida do polônio-218 é de 3,1 minutos, calcule o tempo que 

o tempo que uma amostra demora para desintegrar 87,5% de sua massa. 
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APÊNDICE 2: Prova Bimestral 

Professor(a), segue a prova bimestral utilizada como verificação de aprendizagem da 

sequência didática desenvolvida e aplicada. Trata-se de uma prova que aborda 

aspectos históricos, teóricos e sociais aplicados ao conteúdo de Radioatividade. Foi 

pensada para ir ao encontro dos pressupostos do movimento CTSA e da Alfabetização 

Científica. Dependendo do contexto trabalhado, esta proposta pode sofrer algumas 

alterações. 

 

Aspectos Históricos 

A radioatividade é um tema complexo. Vai de mocinha a vilã no início do século 

XX. Quando se fala neste tema, nomes da família Curie são sempre lembrados, devido a 

suas grandes contribuições para o desenvolvimento desta área. Responda às questões 

que seguem, com base no seu conhecimento sobre a história do desenvolvimento da 

radioatividade. 

1. Nos contextos de grandes guerras no mundo, a radioatividade foi utilizada como 

“mocinha”, na Primeira Guerra, e como “vilã”, na Segunda Guerra. Explique 

como foi utilizada a radioatividade nestes dois momentos históricos. 

Espera-se que nesta questão, os alunos relacionem a Primeira Guerra com Marie 

e sua filha Irene Curie, trabalhando voluntariamente com pequenos caminhões – 

carinhosamente batizados de “Pequenos Curies” – na ajuda aos combatentes de guerra 

com tecnologias de raios X. Já na Segunda Guerra, que eles reportem as bombas 

atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. 

 

2. O desenvolvimento inicial da radioatividade gerou na população uma grande 

expectativa sobre, por exemplo, obter energia barata e infinita, tratamentos 

estéticos, cura de doenças, dentre outros. Porém, Marie Curie morreu em 

decorrência de uma doença gerada justamente por uma consequência da 

exposição à radiação em seus trabalhos. Que doença atingiu Marie Curie? 
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Nesta questão, o aluno deve responder que a doença que ocasionou a morte de Marie 

Curie foi a Leucemia, um tipo de câncer.  

 

3. A família Curie é histórica no que se refere ao Prêmio Nobel, pois todos os seus 

membros ganharam esse prêmio. Escolha um membro da família Curie e cite 

qual contribuição científica levou este a ganhar tal prêmio. 

Algumas respostas podem ser relacionadas com: Marie Curie e Pierre Curie ganharam o 

prêmio Nobel em Física, em 1903, por estudos relacionados aos estudos sobre a 

radiação. Em 1911, Marie recebe o Prêmio Nobel em Química por descobrir os 

elementos Radio e Polônio. Sua filha, Irene, junto com o marido, Frédéric, recebem o 

Prêmio em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial. 

Aspectos Teóricos 

A radioatividade é, então, um fenômeno natural, onde núcleos instáveis emitem 

radiação e partículas e se transformam em outros, estáveis. Este processo é chamado de 

transmutação. As maneiras mais comuns de isso ocorrer são através da emissão de 

partículas alfa, beta ou radiação gama. Assim, responda as questões que seguem. 

4. Para determinar a constante de Avogadro, Rutherford observou a seguinte série 

radioativa: 

88 Ra 226 → 86 Rn → 84 Po → 82 Pb → 83 Bi → 84 Po → 82 Pb 

A partir dessa série, responda: 

c) Qual será a relação entre o número de partículas alfa e partículas beta emitidas 

na série radioativa anterior? Justifique sua resposta. 

d) Sabendo que a meia-vida do polônio-218 é de 3,1 minutos, calcule o tempo que 

o tempo que uma amostra demora para desintegrar 87,5% de sua massa. 

 

5. Cientistas russos conseguem isolar o elemento 114 superpesado. (“Folha 

Online”, 31.05.2006). Segundo o texto, foi possível obter o elemento 114 

quando um átomo de plutônio-242 colidiu com um átomo de cálcio-48, a 1/10 

da velocidade da luz. Em cerca de 0,5 segundo, o elemento formado transforma-

se no elemento com número atômico 112 que, por ter propriedades semelhantes 
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ao ouro, forma amalgama com mercúrio. O provável processo que ocorre é 

representado pelas equações nucleares: 

94 Pu 242 + 20 Ca 48 → 114 X a → 112 Y 286 + b 

Com base nessas equações, determine o valo de “a” e identifique a partícula “b”. 

 

Aspectos Sociais 

6. De acordo com os estudos realizados sobre a radioatividade, considere uma 

usina nuclear como as de Angra, por exemplo. Cite, pelo menos, dois benefícios 

e dois malefícios gerados por esta usina? 

 

7. Qual a sua postura sobre a utilização da radioatividade na produção de energia 

elétrica? 
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APÊNDICE 3: Simulado 

Professor(a), a seguir é mostrado o simulado utilizado durante a sequência didática 

preparada. O objetivo destas questões é familiarizar e promover o treinamento dos 

estudantes com questões de exames em geral, como o Enem. São questões retiradas 

de provas anteriores e que podem ser encontradas em livros didáticos ou na 

internet. Podem sofrer alterações mediante cada contexto. 

 

1. Considere a equação nuclear incompleta: 

94 Pu 239 + ___ → 95 Am 240 + 1p + 2n 

Para completar a equação, é correto afirmar que o amerício-240 é um isótopo 

radioativo que se obtém, juntamente com um próton e dois nêutrons, a partir do 

bombardeio do plutônio-239 com: 

a) Partículas alfa 

b) Partículas beta 

c) Radiação gama 

d) Raios X 

e) Deutério 

2. As partículas emitidas na transformação de 92U
239 em 94Pu239 são: 

a) Duas alfas 

b) Duas betas 

c) Duas alfas e uma beta 

d) Uma alfa e duas betas 

e) Uma alfa e uma beta 

3. Quantas partículas alfa e beta são emitidas, respectivamente, na transmutação 

abaixo? 

90Th230 → 82Pb206 

a) 5 e 4 

b) 4 e 6 

c) 6 e 5 
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d) 6 e 4 

e) 4 e 5 

4. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas 

qualidades, tais como: emitir radiação gama (alto poder de penetração) e meia-

vida apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnécio-99, que emite esse tipo de 

radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual o tempo necessário para 

diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? 

a) 12 horas 

b) 18 horas 

c) 24 horas 

d) 30 horas 

e) 36 horas 

5. Em abril de 1986, um nome ficou na história da humanidade: Chernobyl. Neste 

ano, “comemora-se” os 20 anos do pior acidente da história da indústria nuclear. 

Supondo-se ser o Sr-90 (cuja meia-vida é de 28 anos) a única contaminação 

radioativa, em 2098, a quantidade desse radioisótopo terá se reduzido a: 

a) 1/2 da quantidade inicialmente presente 

b) 1/4 da quantidade inicialmente presente 

c) 1/8 da quantidade inicialmente presente 

d) 1/16 da quantidade inicialmente presente 

e) 1/32 da quantidade inicialmente presente 
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APÊNDICE 4: Roteiro do Teatro desenvolvido 

Professor(a), este roteiro foi desenvolvido para dar início a uma atividade lúdica com 

o objetivo principal de dividir a turma em duas partes: uma contra e outra a favor da 

utilização da energia nuclear para produzir energia elétrica. Para manter o caráter 

lúdico, uma história que relata um problema que se passa em uma cidade fictícia foi 

introduzida pelo professor. A partir deste roteiro inicial, os alunos devem concluí-lo e 

encená-lo. Para isso, o conhecimento científico deve nortear as escolhas. Trata-se 

apenas de uma proposta que pode ser adaptada ao contexto trabalhado. 

 

Sinopse do Teatro 

 Era um dia como outro qualquer na cidade tranquila e calma de Capilândia, 

situada entre a montanha e o mar. Possuía um enorme potencial hídrico proveniente do 

rio local. Era uma cidade muito calma e boa de se viver, apesar de grande e 

desenvolvida. No dia 10 de agosto de 2015, as 2:04 da manhã, nascem na maternidade 

pública da cidade duas crianças, gêmeos univitelinos, os quais seus pais deram o nome 

de Mateus e Rafael. Durante a madrugada de 11 de agosto de 2015, os pais decidem que 

o melhor a fazer é entregá-los para adoção, uma vez que não tinham condições 

financeiras e nem psicológicas de criarem duas crianças. O único pedido dos pais foi 

que os gêmeos fossem adotados por uma mesma família e assim, não se separassem. 

Porém, o pedido dos pais não foi atendido. Mateus foi adotado por uma família 

tradicional e rica da cidade, herdeira de um verdadeiro império do ramo energético, 

baseado principalmente nas hidroelétricas. Rafael foi recebido por uma família humilde 

e simples, mas com todo carinho e atenção que necessitava.  

 As crianças cresceram sem saber de suas verdadeiras histórias. Mateus era 

mimado, bajulado por todos e tinha a sua disposição todos os recursos possíveis que lhe 

oferecesse educação de qualidade no colégio mais tradicional e caro da cidade. Rafael 

era um menino comum, estudante de uma escola pública, porém muito tradicional no 

local. O que tinham em comum esses dois meninos era a vontade de estudar. O interesse 

pelas áreas de ciências da natureza era indiscutível. Ambos eram os “gênios” de suas 

turmas.  
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 Ao crescerem, Mateus torna-se bacharel em Engenharia Ambiental, formado 

pela UFC – Universidade Federal de Capilândia, e Rafael, graduou-se em Química pelo 

IFC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Capilândia. Alunos 

brilhantes e renomados em suas áreas. Aprovados com louvor para cursarem mestrado 

na Universidade Federal Fluminense, Rafael no programa da Química e Mateus, no de 

Ciências Ambientais. 

 Rafael especializou-se em Química Nuclear e se tornou um dos principais nomes 

contra as usinas nucleares, alegando seus riscos e impacto ambientais. Já Mateus 

assumiu os negócios da família e passou a defender os interesses da empresa sobre o 

fornecimento de energia. 

 No ano de 2045, a cidade passa por uma enorme crise hídrica, o que 

compromete significativamente a produção de energia elétrica. Diante de tamanha crise, 

a empresa de Mateus decide investir na construção de uma usina nuclear. Sem avaliar os 

impactos e riscos e seguem firme e forte com o projeto. Mas nem todo mundo concorda 

com isso e a população, sem saber o que aconteceria, vai contra o projeto, influenciado 

principalmente por Rafael. 

 Rafael entra com um processo no ministério público para embargar a obra. 

Contrata como sua advogada a Dra. Catarina Aragão, uma das mais poderosas da 

região. O que Rafael não contava era que a empresa, presidida por Mateus, contrata para 

sua defesa o Dr. Riesley, marido de Catarina e um dos advogados mais influentes em 

questões ambientais no Brasil.  

 A primeira audiência de conciliação é marcada para o mês seguinte e o 

inesperado acontece: os irmãos Mateus e Rafael ficam frente a frente pela primeira vez. 

(Vocês vão inventar um drama para prosseguir daqui). 

 Não há acordo entre as partes e o julgamento final é marcado para o 21 de 

setembro de 2046. De um lado, Mateus e seu advogado Riesley, do outro, Rafael e Dra. 

Catarina. Para julgar a causa, a Excelentíssima Juíza Dra. Renata Paes Melo.  

O fechamento desta peça deve ser um acordo, focando em um equilíbrio entre a parte 

“boa” e a parte “ruim” da radioatividade. A turma deve se organizar e definir em qual 

grupo se encaixa: os que são a favor e os que são contra. Devem apresentar argumento 

concretos que convençam o júri. 
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Roteiro 

Personagens 

Matheus Rodrigues, Empresário formado em Engenharia Ambiental  

Rafael Costa, químico, mestre em Química Nuclear  

Clara Aragão, Mãe Biológica de Matheus e Rafael 

Luiz Fernando, Pai Biológico de Matheus e Rafael 

Keicyane Cassemiro, Jornalista 

Gabriel, Jornalista 

Thiago Lacerda, Casado com Nicole e pai adotivo de Matheus 

Nicole Magalhães, casada com Thiago e mãe adotiva de Matheus 

Patrick Lessa, Casado com Joyce e pai adotivo de Rafael 

Joyce Leão, casada com Patrick e mãe adotiva de Rafael 

D.Edgard, Voz 

Everton Victor, físico  

Catarina Prado, casada com Riesley e Advogada 

Riesley Ribeiro, casado com Catarina e Advogado 

Lorrane Vieira, Médica 

Felipe Arydes, Economista 

Gustavo Rios, Policial 

Érick de Carvalho, Policial 

Amanda, Manifestante 

Jade, Manifestante 

Lorena, Manifestante 

Michel, Manifestante 

Participação especial: Professora Renata, Juíza. 
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Época: 2025; Lugar: Rio de Janeiro, Caplândia 

Cena 1 

(Clara e Luiz Fernando) 

[Clara descobre Gravidez e conta para Luiz] 

Clara: (por telefone) Luiz, preciso muito falar com você! 

Luiz: Pode falar! O que aconteceu? 

Clara: Não pode ser por telefone, tem que ser pessoalmente, o assunto é sério. 

Luiz: Você está me deixando preocupado! 

Clara: Me encontra no local de sempre dentro de 15 minutos? 

Luiz: Está bom, já chego lá. Beijo.   

Clara: Beijo, tchau. 

[Placa15 minutos depois] 

Luiz: O que aconteceu de tão grave? 

Clara: Dá uma olhada nesse exame 

Luiz: Não pode ser! Como isso foi acontecer? Você não pode estar grávida! 

Clara: Acho que foi naquele dia que esqueci de tomar o remédio. Acabou acontecendo! 

Luiz: Isso foi irresponsabilidade sua! Você que esqueceu de tomar a pílula! O problema 

não é meu, eu não vou assumir filho nenhum! 

[Placa oito meses depois] 

Luiz: (por telefone) Clara preciso falar com você. Me encontra no lugar de sempre 

daqui a pouco? 

Clara: Está bom. 

Luiz: Estive pensando nesse bebê e acho que o melhor que temos a fazer é entrega-lo 

para adoção. 
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Clara: Luiz, tem uma coisa que você ainda não sabe: Não se trata de um bebê, mas sim 

de dois. Estou grávida de gêmeos. Mas, você tem razão, não temos condições de ficar 

com essas crianças. Vamos entregá-los para adoção, mas com uma condição: O casal 

que adotar, deve ficar com os dois, não quero que nossos filhos cresçam separados. 

Cena 2 

(Keicyane, Gabriel, Thiago, Nicole e Matheus) 

[Placa 25 anos depois, do lado de fora do plenário] 

Keicyane: Bom dia, estamos ao vivo reportando tudo o que está acontecendo aqui no 

Fórum de Capilândia. Há poucos minutos de iniciar a audiência pública que discutirá a 

possível construção da Usina Nuclear vamos entrevistar as famílias dos principais 

envolvidos no caso, Matheus e Rafael. 

Thiago: Bom dia, eu sou o Thiago, um empresário da região, no ramo de energia 

hidroelétrica. Está é a minha esposa. 

Nicole: Eu sou a Nicole, esposa do Thiago e seu braço direito na empresa. Mas, já não 

estamos mais com tanta disposição para tocar os negócios da família e estamos 

passando o bastão para nosso filho adotivo, o Matheus. 

Matheus: Oi, eu sou o Matheus, tenho 25 anos, sou Engenheiro Ambiental e pretendo 

seguir os passos dos meus pais. Será que eu dou conta? 

Cena 3 

[ Keicyane, Gabriel, Patrick, Joyce e Rafael] 

Patrick: Olá, bom dia. Eu sou o Patrick, pescador de família humilde da região de 

Capilândia. Levo uma vida bem simples ao lado da minha esposa, Joyce, e meu filho 

adotivo, Rafael. 

Joyce: Eu sou esposa do Patrick, dona de casa e criei com muito amor o nosso filho, 

que só nos dá orgulho. Agora mesmo, o danado concluiu o mestrado em Química 

Nuclear pela UFF. 

Rafael: Eu sou o Rafael, filho do Patrick e da Joyce, e atualmente sou Químico 

Industrial e Mestre em Química Nuclear. Sou totalmente contra a utilização da energia 

como fonte de energia elétrica. 
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Cena 4 

(D.Edgard, Matheus) 

[Placa 1 Mês antes] 

Matheus: (recebe um telefonema) Alô. 

Empresário: Oi Matheus, Dr. Edgard, tudo bem? 

Matheus: Oi Dr. Edgard, tudo bem e com você? Que surpresa! 

Empresário: Então, lembra daquela nossa última reunião? Consegui a permissão para 

darmos início as obras de construção da usina nuclear da Cidade! 

Matheus: Que ótima notícia! Certamente a usina irá trazer muito desenvolvimento para 

a nossa querida Capilândia. Vamos marcar uma reunião em breve para acertarmos todos 

os detalhes. 

Empresário: Com certeza. Matheus. Vamos nos comunicando. Abraços 

[Matheus telefona para convocar a imprensa e dar a notícia e sai de cena. ] 

Matheus: Alô, é do jornal de Capilândia? Gostaria de dar uma notícia. 

Cena 5 

(Rafael, Victor) 

[A cidade recebe a notícia] 

Rafael: Vitor, você viu o que saiu no jornal ontem? 

Vitor: Vi sim, o que você acha disso? A promessa é que traga desenvolvimento para 

nossa região, mas tenho um pouco de medo. 

Rafael: Sou totalmente contra, pois (Rafael complementa seu argumento) 

Vitor: E você como autoridade na área nuclear, pretende fazer alguma coisa? 

Rafael: Sim... 

[Rafael aciona o escritório de Dr. Catarina] 

Rafael: Alô, Dr. Catarina? 

Catarina: Sim, pois não! Quem fala? 
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Rafael: Aqui é o Rafael, tudo bem? 

Catarina: Oi Rafael, como vai? Quanto tempo! 

Rafael: Pois é, com essa vida corrida... então, estou precisando se uns serviços seus. 

Vou entrar com uma ação contra a HidroCap para impedir que ela construa essa tal 

usina nuclear. 

Catarina: Podemos fazer sim, você sabe que eu também sou contra essa construção. 

Vamos dar entrada no processo. 

Cena 6 

(Riesley, Catarina) 

[Catarina chega em casa] 

Catarina: Olá querido. 

Riesley: Oi, tudo bem? Você viu que a construção da nova Usina Nuclear, HidroCap, 

saiu no jornal hoje como manchete? 

Catarina: Eu já disse a você que não gosto de falar sobre isso! 

Cena 7 

(Matheus e Victor) 

[Matheus está andando pela rua e Vitor o interrompe] 

Vitor: Ei, você não é o tal empresário que vai construir a nova Usina nuclear de 

Capilândia. 

Matheus: Sim, sou eu. 

Vitor: Estão dizendo por aí que abriram um processo contra você. 

Matheus: Como assim? Quem teve coragem de fazer isso? 

Vitor: Se você me contratar posso contar tudo o que eu sei 

Matheus: Está bem, você está contratado. 

Cena 8 

(Matheus, Riesley) 
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[Matheus contrata Riesley para defende-lo] 

Matheus: Alô, Dr.Riesley? 

Riesley: Sim, pois não. Quem fala? 

Matheus: Aqui é o Matheus. Tudo bem? 

Riesley: Olá Matheus, como vai? Quanto tempo! 

Matheus: Estou precisando de uns serviços seus. Entraram com uma ação contra a 

construção da Usina Nuclear e gostaria de contratá-lo para me defender. 

Riesley: Podemos fazer sim, você sabe que também sou a favor dessa construção. 

Cena 9 

(Rafael, Gustavo, Matheus e Erick) 

[Os policiais entregam uma intimação aos irmãos ao mesmo tempo]  

Policiais: Você está sendo intimado a comparecer ao fórum para assinar os termos daqui a 

15 dias 

Cena 10 

(Matheus, Rafael, Catarina, Riesley, Gustavo, Erick) 

[Os irmãos e seus respectivos advogados se encontram pela primeira vez no fórum] 

[Rafael chega cedo ao fórum e fica à espera de sua Advogada Dr.Catarina. ] 

      [Em seguida, Matheus acompanhado pelo Dr.Riesley chegam ao referido local e os 

irmãos se encontram] 

Matheus: Não pode ser! Como podemos ser tão parecidos? Quem é você? 

Rafael: Eu que pergunto, que é você? Meus pais nunca me contaram que eu tinha um 

irmão gêmeo. Não pode ser! 

[Enfim, chega a Dr.Catarina sem saber que seu marido também estava lá, e os dois se 

encontram] 

Dr.Catarina: Bom dia, desculpe o atraso estava em uma outra audiência... O que você está 

fazendo aqui Riesley? Não era pra você estar no escritório a essa hora? 
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Dr.Riesley: Estou tão surpreso quanto você! Esse aqui é o meu novo cliente, Matheus, irei 

defendê-lo na audiência que discutirá a construção da nova Usina Nuclear, HidroCap. 

Dr.Catarina: Não estou acreditando nisso!  

[Os policiais entregam os termos para todos assinarem e em seguida uma outra intimação 

ao mesmo tempo] 

Policiais: Você está sendo intimado a comparecer ao fórum daqui a 15 dias para a 

Audiência. 

[Matheus e Rafael saem depressa telefonando aos seus pais adotivos e saem de cena] 

Matheus:(por telefone) Alô, Mãe, eu preciso muito falar com você... 

Rafael: Alô, Pai, por que o senhor nunca me contou que eu tenho um irmão gêmeo... 

[Dr.Catarina e Dr.Riesley voltam para a casa sem falar um com o outro] 

Cena 11 

(Rafael, Michel, Amanda, Jade, Lorena) 

[Rafael convence a população com seu discurso a fazer uma manifestação no dia da 

Audiência contra a construção da HidroCap] 

Cena 12 

(Keicyane e Gabriel) 

[Placa de 15 dias depois. Continuação da cena 2, a jornalista acaba de entrevistar as 

famílias e dá a notícia que será iniciada a audiência] 

Cena 13 

(Todos os personagens) 

[A Audiência] 

[A juíza chama todos para compor a mesa e a sessão é iniciada] 

[A Dr.Catarina começa a falar e todos ouvem os ruídos da população que está do lado de 

fora do plenário fazendo uma manifestação] 
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[Assim que todas as testemunhas falaram a população invadiu o plenário gritando e os 

policiais impediram que eles se aproximassem mais] 

[Após a discussão a Juíza profere sua decisão final] 

Cena 14 

(Matheus, Rafael, Catarina, Riesley) 

[O irmão que perdeu o caso sai do plenário rapidamente e o outro vai atrás dele. Os dois 

conversam, aceitam suas diferenças e se reconciliam] 

[Dr.Riesley e Dr.Catarina também se reconciliam, um pede desculpa para o outro e se 

abraçam. ] 

Cena 15 (Final) 

(Keicyane e Gabriel) 

[A Jornalista reporta a decisão final da Juíza para toda a cidade de Capilândia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


