
 

 
 

INSTITUTO DE FÍSICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

FELIPE JUVÊNCIO DIAS 

 

 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

 

PROPOSTA DE ENSINO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA RADIAÇÃO 

 

 

 

NITERÓI 

2018 



 

FELIPE JUVÊNCIO DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ENSINO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA RADIAÇÃO 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Licenciado em Física da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 Orientador: Prof. Newton Mansur 

 

 

NITERÓI  

   2018 



 

FELIPE JUVÊNCIO DIAS 

 

 

 

UMA PROPOSTA DE ENSINO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA RADIAÇÃO 

 

Trabalho apresentado para a obtenção do título de Licenciado em Física, 

realizado pela Universidade Federal Fluminense/Instituto de Física. 

Aprovado em 07 / 03 / 2018 nota 10 

 

 

______________________________________________________ 

Professor Éden Vieira Costa 

 

 

______________________________________________________ 

Professor Lindolff Thadeu Carneiro  

 

 

______________________________________________________ 

Professor Orientador Newton Luiz Pires Mansur  

 

 

Niterói 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BIF 

 

D541p  Dias, Felipe Juvencio 

         Proposta de Ensino: Introdução ao Estudo da Radiação / 

       Felipe Juvencio Dias; Newton Mansur, orientador. Niterói, 

       2017. 

       73 f. 

 

         Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)- 

       Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física, 

       Niterói, 2017. 

 

         1. Ensino de ciências naturais. 2. Ensino Médio. 3. 

       Radiação. 4. Física moderna. 5. Produção intelectual. I. 

       Título II. Mansur,Newton, orientador. III. Universidade 

       Federal Fluminense. Instituto de Física. Departamento de                                                                                                                                                                                                                           

       Física. 

 

                       CDD- 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável: Danieli Brabo de Moraes - CRB7/5805 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha família, 

Pela fé e apoio. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

          Primeiramente a Deus, pela minha vida e por todas as pessoas que ele 

pôs no meu caminho. 

         Aos meus pais, José Juvêncio Dias e Maria das Neves Tavares Dias, por 

todo amor e apoio. 

         A minha esposa Danielle Santos Alves e ao meu filho Davi Santos Dias, 

por todo carinho e por serem a minha inspiração nos momentos difíceis. 

         Ao professor Newton Mansur, pela amizade, pelo exemplo de profissional, 

pela orientação prestada, confiança e liberdade de trabalho. 

         Ao meu amigo irmão Alessandro Mariano Domingues (Bira), pela força e 

incentivo que foram fundamentais para a minha caminhada. E a todos os meus 

colegas de curso que tive o prazer de conviver durante todo esse tempo na 

universidade em especial a Sara Fernandes e a Mayara Andrade. 

         Aos professores Paulo Gomes, Lucia C. Almeida e Marcos Frota que 

motivaram na escolha do tema da apostila. 

         A professora Beatriz Boechat, por todo carinho que tem pelos alunos da 

Física e pela amizade. 

         A todos os professores que tive o prazer de ser aluno durante o curso, e 

que contribuíram não apenas com conhecimento, mas também com bons 

exemplos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria. ” 

Paulo Freire 



 
 

VII 
 

RESUMO 

 

          O currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro apresenta todas as 

competências e habilidades básicas que devem ser contidas nos planos de curso 

e aulas, orientando de forma clara e objetiva os itens que não podem faltar no 

processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre. De acordo com esse documento o ensino de física moderna tem início 

no 4º bimestre do 2º ano, onde os temas abordados são energia nuclear, usina 

nuclear e reações nucleares. Essa nova fase do ensino de Física deu 

oportunidade para que os autores enfrentem um novo desafio, que consiste na 

elaboração de materiais que ajudem a inserir novos conteúdos dentro de um 

tempo já limitado de aula sem que nada se perca. Essa foi uma das motivações 

para a escolha desse projeto de monografia, que consiste na elaboração de uma 

apostila didática sobre o estudo da radiação. 

 

Palavras-chaves: ensino de física moderna, introdução ao estudo radiação 
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ABSTRACT 

 

          The minimum curriculum of the state of Rio de Janeiro presents all the 

basic skills and abilities that must be contained in the course plans and classes, 

guiding in a clear and objective way the items that can not be lacking in the 

teaching-learning process in each discipline, year of schooling and bimester. 

According to this document, the teaching of modern physics begins in the 4th 

quarter of the 2nd year, where the topics covered are nuclear energy, nuclear 

power plant and nuclear reactions. This new phase of Physics teaching has given 

the opportunity for the authors to face a new challenge, which consists in the 

elaboration of materials that help to insert new contents within an already limited 

time of lesson without losing anything. This was one of the motivations for 

choosing this monograph project, which consists of the elaboration of a didactic 

study on the study of radiation. 

 

Keywords: teaching of modern physics, introduction to radiation 
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INTRODUÇÃO 

 

          Com as mudanças no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro se adequou as novas propostas. 

Com esse novo modelo o ensino de Física nas escolas caminha para uma nova 

fase, a qual enriquece ainda mais o currículo do aluno.  

          Por inserir alguns conteúdos, tais mudanças geraram discussões no meio 

acadêmico, principalmente entre os professores que contestam o curto tempo 

das aulas, alguns defendem que com a inserção de mais conteúdo (o que seria 

uma boa para o currículo do aluno), as aulas poderiam se tornar mais corridas, 

e que talvez não seja dada a importância necessária para o que está sendo 

ensinado e se o aluno está aprendendo, o que acabaria contribuindo para uma 

baixa qualidade do ensino e uma aprendizagem deficiente.  

          Esse problema foi uma das motivações da escolha desse projeto de 

monografia, a proposta é a criação de uma apostila que ajuda na introdução dos 

assuntos relativos a radiação e o seu título é Introdução aos Estudos da 

Radiação (ver apêndice A). A proposta é que a apostila sirva como um material 

didático auxiliar, onde os alunos podem fazer pesquisa e atividades para 

complementação dos estudos, sendo disposta impressa ou em PDF, podendo 

ser usada na sala de aula ou na biblioteca. 

          Nesse momento a apostila é apenas um projeto, aberto a críticas e 

contribuições, mas que futuramente pode fazer parte das escolas. 
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OBJETIVO 

 

         O objetivo é que após a leitura da apostila o aluno consiga refletir sobre 

os fenômenos físicos envolvidos no seu cotidiano, e que ele possa observar as 

coisas a sua volta de forma crítica percebendo como a ciência pode influenciar 

o estilo de uma sociedade e, mais do que isso, perceber a importância do 

conhecimento dando valor as coisas que ele aprende na escola e na vida. Esse 

objetivo depende da importante participação dos professores que tem a 

responsabilidade de motivar e orientar os seus alunos.   

 

 

IDEALIZAÇÃO 

 

          A radiação é um tema amplo e a sua abordagem pode ser feita de várias 

maneiras, preferi começar buscando o lado histórico para tentar desenvolver 

uma discussão mais interessante mostrando um pouco de como a ciência se 

desenvolve. A idealização do projeto contou com o Currículo Mínimo do Estado 

do Rio de Janeiro versão revisada de 2012, que sugere a abordagem da física 

moderna no quarto bimestre do segundo ano, envolvendo os temas Energia 

Nuclear, Usinas Nucleares e Reações Nucleares.  

 

           

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 

 

          A apostila é composta por cinco capítulos. No primeiro capítulo a apostila 

faz um apanhado histórico contando uma breve história da radiação. O ponto de 

partida é a Grécia antiga quando surge a necessidade de explicar a luz sem 

recorrer a teologia. Aborda descobertas importantes que foram feitas ao longo 

dos séculos, como por exemplo as descobertas dos elétrons e o efeito 

fotoelétrico. Apresenta alguns modelos atômicos propostos por Thomson, 

Rutherford e Bohr.  

          O objetivo desse capítulo é que após a sua leitura, o aluno posso refletir 

um pouco sobre a construção da ciência e a sua importância para a sociedade. 

          O segundo capítulo desenvolve uma discussão sobre a radiação 

eletromagnética, falando sobre a luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha 

e algumas utilizações. Nesse capítulo algumas atividades são sugeridas como 

proposta para uma aula diferente da tradicional, com o intuito de aproximar os 

alunos dos temas abordados. Uma aula descontraída abre oportunidade para o 

aluno se sentir à vontade para tirar suas dúvidas. Quando o aluno participa da 

aula o professor pode avaliar o quanto ele está aprendendo e melhor orienta-lo.  

         No terceiro capítulo a apostila discute a radiação ionizante, o que são 

radiações alfa, beta e gama, dando exemplos de algumas das suas aplicações. 

         No quarto capítulo a apostila aborda os átomos radioativos, os 

radionuclídeos naturais e artificiais. Fala sobre algumas grandezas radiométricas 

e a importância da proteção contra a radiação para pessoas que trabalham 

recebendo dose de radiação.  

          Com a leitura desse capítulo esperamos que o aluno entenda que a 

radiação é uma coisa natural a qual estamos sujeitos e que os radionuclídeos 
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artificiais podem ser produzidos de acordo com a nossa necessidade, e perceba 

ainda a importância de seguir as normas de segurança em um ambiente onde 

são manipulados elementos radioativos. 

         No quinto capítulo o aluno encontra o exemplo do funcionamento de uma 

usina nuclear, parecida com a de Angra dos Reis no Rio de Janeiro e alguns dos 

principais acidentes radiológicos que já ocorreram no mundo, os acidentes de 

Chernobyl que é considerado o maior acidente radiológico da história, o acidente 

de Goiânia no Brasil, considerado o maior envolvendo o Césio137 e o acidente 

radiológico de Fukushima um dos mais recente. A questão do lixo atômico e o 

seu descarte também é tema de discussão do capítulo 5.  

 

 

1.2 SUGESTÃO QUANTO AO USO DA APOSTILA 

 

          Como foi dito a apostila é um material básico de pesquisa, portanto não 

substitui o livro didático em discussões mais aprofundadas, porém, o seu uso 

pode ser de grande proveito na introdução de diversos assuntos sobre a 

radiação. Podendo ser usada como um material de leitura complementar, 

introdutória ou apenas como material de pesquisa, fica a vontade do professor a 

sua aplicação. Os tópicos não precisam ser abordados em sequência, podendo 

ser escolhido de acordo com a aula, o professor terá toda liberdade para decidir.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 EDUCAÇÃO 

 

         Os docentes devem procurar percorrer o processo pedagógico 

possibilitando o encontro entre as percepções de estudantes e docentes de 

forma crítica refletindo sempre a sua ação nesse processo. O processo de ensino 

e de aprendizagem requer uma contribuição mútua onde o professor avalia o 

que o aluno aprende e também a sua capacidade de ensinar. Dessa forma há 

uma melhor qualidade da formação e atuação de ambos. Tardif defende que o 

saber não se reduz, exclusivamente ou principalmente, a processos mentais que 

o suporte, é a atividade cognitiva dos indivíduos, mas também é um saber social 

que se manifesta nas relações complexas entre professores e alunos. Dessa 

forma o professor deve se permitir. Temos que "situar o saber do professor na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a 

sua natureza social e individual como um todo" (TARDIF, 2002, p.16). 

         Conceber o processo motivacional como impulso, significa dizer que algo 

está caminhando além do planejado, quando tal impulso é contagiante podemos 

considerar uma forte linha de concordância entre docente e discente. Já a 

compreensão da motivação como atração leva em conta as preferências 

individuais, de maneira que um mesmo objeto pode ser almejado por diferentes 

pessoas e diferentes razões. Podemos considerar essas preferências 

superficialmente estáveis como motivos. O trabalho do professor é apresentar 

esses motivos, gerar essa atração, conceber o processo motivacional, estimular 

essa linha de concordância. 

 Schon aponta que é importante formar um professor reflexivo, que dê 

conta de lidar com confusão e incerteza que surgem na sua ação, tanto por parte 

dos alunos quanto do próprio professor, pois é impossível aprender sem ficar 

confuso, e essa também é uma forma de concordância. 

 "Quando um professor tenta ouvir os seus alunos e reflectir-na-ação sobre 

o que se aprende, entra inevitavelmente em conflito com a burocracia da escola. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que 
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integrar o contexto institucional. O professor tem de se tornar um navegador 

atento a burocracia. E os responsáveis escolares que queiram encorajar os 

professores a tornarem-se profissionais reflexivos devem tentar criar espaços de 

liberdade tranquila onde a reflexão-na-ação seja possível. 

 Estes dois lados da questão - aprender a ouvir os alunos e aprender a 

fazer da escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos - devem ser 

olhados como inseparáveis." (Donald A. Schon, 1992) 

 Hoje os alunos têm um íntimo contato com a tecnologia, principalmente 

por meio dos celulares, que deixaram a sua função de telefone em segundo ou 

terceiro plano para exercerem o papel dos computadores. É com os celulares 

que os alunos participam das redes sociais e fazem pesquisa sobre qualquer 

assunto que os interessem. As maiorias das aulas ministradas nas escolas são 

do modelo antigo, onde predomina o uso do quadro e do giz. Nós como 

educadores precisamos nos adequar para uma nova era, aproveitando o uso da 

tecnologia para nos ajudar a tornar as aulas mais atrativas e assim obter a 

atenção dos alunos. Devemos procurar problematizar os assuntos focando o 

cotidiano do aluno, estimulando a sua curiosidade e o encorajando a tirar suas 

dúvidas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Falar tudo sobre radiação requer muito mais do que uma simples apostila, 

existem vários livros bons no mercado que abordam esse tema com excelência, 

mas custam caro. O presente projeto sendo viabilizado deverá circular no meio 

acadêmico com um custo baixo, já que uma das intenções é deixa-lo disponível 

na internet para que possa ser baixado a qualquer momento. 

 A falta de informação faz as pessoas pensarem que todo contato com a 

radiação seja nocivo, o que não é verdade. Devemos ensinar e mostrar que 

existem vários tipos de radiações importantes para nós. O Sol é a maior fonte de 

radiação do nosso planeta importantíssimo para a manutenção da vida na Terra, 
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por outro lado se não tomarmos os devidos cuidados ao nos expor, ficamos 

sujeitos ao câncer de pele. Os alunos devem entender que lidar com a radiação, 

seja ela qual for, requer prudência e responsabilidade, e nesse cenário o 

conhecimento tem o papel de transformar o medo em respeito. A construção do 

conhecimento é um momento muito importante para o aluno e muito gratificante 

para os professores. 

          . 
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AO PROFESSOR 

 

         Caro mestre, agradecemos a oportunidade de colaborar com o 

aprendizado dos seus queridos alunos e com o seu bonito e nobre trabalho de 

ensinar. Esperamos contribuir para o desenvolvimento de um ambiente escolar 

propício a discussões, debates e esclarecimento, ajudando no desenvolvimento 

do senso crítico e da cidadania. A radiação que ainda é um assunto pouco 

esclarecido na sociedade, carrega consigo lendas e mitos, portanto o tempo 

disponível na escola por menor que seja é de grande valor. 

 

AO ALUNO 

 

          Prezado estudante, fizemos essa apostila com muito carinho e esperamos 

que ela seja de grande serventia para a sua aprendizagem. Uma vez na vida, 

você talvez tenha ouvido falar sobre radiação, então vamos aproveitar e 

conversar um pouco e descobrir juntos coisas que possam nos surpreender. Faz 

parte da cidadania compartilhar daquilo que aprendemos, portanto não guarde 

consigo o seu conhecimento e participe dos debates dando a sua opinião, pois, 

ela é muito importante. 

 

 

 

         Tenha uma ótima leitura! 
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PREFÁCIO 

 

 

         No capítulo 1 fizemos um apanhado histórico para falar sobre a radiação e 

o desenvolvimento de alguns conceitos. A discussão da luz foi fundamental para 

o desenvolvimento das ideias que levaram a descoberta da radiação e dos 

elementos que compõem os átomos. 

 

         No capítulo 2 discutimos as radiações eletromagnéticas, o espectro 

eletromagnético e radiação não ionizante, com algumas sugestões de atividades 

para completar o aprendizado. 

 

          No capítulo 3 discutimos a radiação ionizante, em especial as radiações 

alfa, beta e gama e sobre importância de cada uma e delas. 

  

          No capítulo 4 discutimos os átomos radioativos (radionuclídeos), falamos 

sobre os radionuclídeos naturais e sobre os radionuclídeos artificiais e sobre as 

suas aplicações. Aproveitamos para discutir sobre algumas grandezas 

radiométricas.  

 

          No 5º e último capítulo discutimos sobre a usina nuclear e sobre alguns 

acidentes radiológicos que marcaram a história da radiação, dentre o qual se 

encontra o acidente radiológico de Goiânia aqui no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

          Essa apostila é destinada para o uso de professores e alunos do ensino 

médio, com o intuito de complementar o desenvolvimento do curso de Física 

Moderna e Contemporânea na introdução dos estudos sobre a radiação. 

         A radiação é um tema muito amplo que pode ser abordado e discutido de 

diversas maneiras. Nessa apostila iniciaremos essa discussão fazendo um 

apanhado histórico para comentar algumas descobertas que contribuíram para 

a criação de alguns conceitos. A discussão se estende sobre alguns tipos de 

radiações e sobre como elas são utilizadas em nosso benefício, e o quanto elas 

podem ser perigosas. Alguns diagnósticos e tratamentos para o câncer são 

possíveis devido a radiação, e alguns acidentes radiológicos que mataram e 

prejudicaram muitas pessoas também. É importante que o aluno tome posse das 

coisas que ele aprende, para que possa criticar e refletir sore as notícias que 

chegam até ele. 

          O aluno encontrará na apostila um apoio para as suas pesquisas escolares 

com algumas sugestões de atividades para a fixação do conhecimento, que 

podem ser feitas em grupo criando um ambiente mais descontraído, o deixando 

mais à vontade para esclarecer suas dúvidas. Buscamos exemplos claros que 

fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas com o intuito de dar consistência 

aos assuntos abordados. Um outro ponto importante é a interdisciplinaridade da 

Física com outras ciências, o que faz com que o aluno perceba que a ciência é 

feita em conjunto. 
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CAPÍTULO 1 

 

          Neste capítulo vamos descrever alguns conceitos e fazer um pequeno 

apanhado histórico sobre algumas descobertas importantes para a Física 

Moderna. 

 

 

1.1 O INÍCIO DE TUDO 

 

 

Figura 1.1 

 

         A teoria mais aceita para o surgimento do universo é a teoria do Big Bang 

ou a grande expansão. Segundo esta teoria, a bilhões de anos atrás toda a 

matéria existente no universo que estava confinada em um volume restrito foi 

liberada subitamente, como se fosse uma grande explosão, daí vem o nome Big 

Bang (nome dado por um crítico à teoria que acabou virando a sua marca). 
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Desde então o universo vem sendo moldado numa contínua evolução que 

consiste na criação de estrelas, galáxias, planetas e todos os seres vivos.  

         Assim como o universo a Física também evoluiu ao longo do tempo, onde 

ao longo do tempo surgiram diversas teorias para explicar o universo e os seus 

fenômenos. Homens estudiosos com incríveis capacidade de raciocínio levaram 

a humanidade a enxergar a natureza como uma caixa repleta de brinquedos, 

onde há espaço para a imaginação, a crença e a razão.  

         Entre os séculos XIX e XX a Física Moderna ganha força e logo surge a 

Física Quântica, o átomo passa a ser melhor compreendido e novas descobertas 

a seu respeito causaram revoluções. O estudo da radiação foi e continua sendo 

muito importante para o desenvolvimento de várias teorias, sendo um ramo 

explorado principalmente pela Física Atômica e pela Física Nuclear, muito 

importante para o desenvolvimento socioeconômico influenciando o modo de 

viver das pessoas. 

          Novas tecnologias surgem quase que o tempo todo, e o homem moderno 

fica cada vez mais dependente em busca do conforto e da praticidade. 

Comparando o nosso tempo com o passado vemos que o ganho de tempo para 

realizar algumas tarefas chega a ser absurdo. Por exemplo, hoje não precisamos 

viajar centenas e até milhares de quilômetros para conseguirmos transmitir uma 

mensagem, basta usarmos o celular para isso, ou se preferirmos através de uma 

ligação falamos diretamente com quem se deseja. Um outro exemplo de 

praticidade proporcionado pela tecnologia é o forno de microondas, que em 

poucos minutos deixa o alimento quentinho para comer. Esses são alguns 

exemplos de como as descobertas científicas podem ser aplicadas ao nosso 

favor e revolucionam toda a maneira de viver de uma sociedade. Mas afinal, o 

que isso tem a ver com a Física das Radiações? Bom, para começar tudo. Um 

celular funciona emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas, que é um tipo de 

radiação, um microondas produz essas tais ondas que interagem com as 

moléculas de água dos alimentos e consequentemente os esquentam. A 

radiação eletromagnética não é o único tipo de radiação que existe, veremos 

adiante que existem outros tipos. 
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1.2  O QUE É RADIAÇÃO? 

 

         Radiação é uma forma de energia emitida por uma fonte, e que se propaga 

de um ponto a outro do espaço sob a forma de partículas com ou sem carga 

elétrica; ou ainda sob a forma de ondas eletromagnéticas. Existem radiações 

não ionizantes, por exemplo radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de 

rádio, e radiação ionizante que é capaz de arrancar elétrons de átomos 

produzindo íons mudando a estrutura eletrônica do átomo, são exemplos as 

radiações alfa, beta e gama. 

 

 

1.3 RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 

         Radiação eletromagnética é um fenômeno onde as variações temporais 

dos campos elétricos geram campos magnéticos que por sua vez geram campos 

elétricos (Figura 1.2) se tornando autônomos se propagando no espaço 

perpendicularmente aos campos independentes de quem os gerou. O exemplo 

mais comum de radiação eletromagnética é a luz. 

 

 

Figura 1.2 
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1.4 A HISTÓRIA DA RADIAÇÃO 

 

A LUZ 

 

Figura 1.3 

         

          Um passo importante para o descobrimento da radiação foi dado a muito 

tempo atrás na Grécia antiga junto com o início da discussão sobre a natureza 

da luz. A necessidade de dar uma explicação lógica e racional para fenômeno 

luminoso, fez com que os grandes filósofos daquela época elaborassem várias 

teorias. Séculos depois os cientistas comprovaram que a luz pode ser 

interpretada como radiação eletromagnética.   

            Das teorias mais antigas, por exemplo a de Homero, dizia que: “os olhos 

dos seres vivos lançam raios de fogo sutil e a visão ocorre pelo encontro 

desse jato de fogo interior com a luz exterior”, e “tudo que tem raio de luz 

no Universo é dotado da faculdade de ver, principalmente o Sol”. Na 

concepção homérica os olhos seriam responsáveis por produzir a luz que os 

permitem enxergar. 

         Já para Demócrito e Platão a luz consistia de um jato sucessivo, rápido de 

partículas. Para Aristóteles a luz era um raio que saia dos nossos olhos até 

tocarem os objetos a serem vistos. Nessa concepção assim como a de Homero, 

os nossos olhos continuam como responsáveis pela luz que nos permitem ver.  

          Dando um salto no tempo paramos no final do século XVII na Europa, onde 

Isaac Newton com a teoria corpuscular da luz e Robert Hooke com a teoria 
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ondulatória da luz, contribuíram para o entendimento definitivo sobre a sua 

natureza. 

          A teoria corpuscular defendida por Newton predominou durante o século 

XVIII, e dizia que a luz era uma substância que emanava dos corpos luminosos 

num fluxo de partículas que se deslocavam em linha reta dos objetos até os olhos 

do observador. A luz seria parcialmente refletida ou refratada por um engenhoso 

sistema de ajuste (ajuste de fácil reflexão e ajuste de fácil refração), causados 

pela vibração dos corpúsculos ao serem ejetados pelos corpos luminosos. 

         A teoria defendida por Robert Hooke, do “movimento ondulatório” da luz, 

predominou durante o século XIX, dizia que a luz era um fenômeno provocado 

pela vibração do meio e se propagaria por meio de pulsações uniformes, 

perpendiculares à direção da propagação. Sua hipótese seria a base das teorias 

ondulatórias da luz. Segundo ele, a reflexão, a refração e a coloração se 

explicariam, pela desigual orientação das vibrações nos corpos transparentes.  

        Um outro físico da época de Newton e Hooke, também defendia a teoria 

ondulatória da luz, o seu nome era Christiaan Huygens, e a sua teoria dizia que 

a luz consistia do movimento do éter, que era constituído de partículas ínfimas 

fortes e elásticas. A onda se propagaria por ondas esféricas de choque que se 

empurrava pelo meio a uma velocidade finita e variável, e seriam longitudinais, 

e não perpendiculares ou transversais como afirmava Hooke. 

 

 

A CONFIRMAÇÃO EXPERIMENTAL DA LUZ COMO UMA ONDA 

 

        Em 1804, o médico inglês Thomas Young comprovou a interferência da luz. 

Ele fez com que um feixe luminoso vindo de uma fonte luminosa monocromática 

passasse por duas fendas se dividindo, a interferência do feixe dividido projetou 

numa tela franjas escuras e franjas brilhantes. Com essa experiência a natureza 

ondulatória da luz seria comprovada, pois, o fenômeno da difração não seria 

observado no caso do fluxo de partículas de Newton, já que, segundo a lei da 

inércia, as partículas que não são submetidas à ação de uma força se movem 

em linha reta perpetuamente, e não podem contornar obstáculos.  A 
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interferência, é o fenômeno em que a luz superposta à luz pode produzir o escuro 

(interferência destrutiva), desde que suas fases e frequências guardem entre si 

determinadas relações. A descoberta de Young e a retomada da teoria de 

Huygens gerou um certo incomodo na Inglaterra, porque a teoria de Newton era 

considerada inquestionável, e dizer que ela estaria errada feria o orgulho 

nacional, não sendo admissível, portanto, qualquer crítica à obra de seu maior 

cientista, principalmente porque Young era compatriota de Newton. 

          Uma outra participação importante na discussão da luz foi a do físico e 

matemático James Clerk Maxwell que por volta de 1855, quando estudava as 

linhas de força de Faraday e o efeito Faraday, descoberto quando Faraday emitiu 

um feixe de luz na direção de um campo magnético dentro de um meio 

transparente o que fez com que a sua intensidade variasse, mostrando assim 

que a luz interagiu com o campo magnético e por isso possuía propriedades 

eletromagnéticas, desenvolvendo assim as primeiras ideias sobre a teoria 

eletromagnética. Ao analisar a existência de tensões e vibrações associados as 

linhas de força de Faraday, Maxwell estabeleceu que a velocidade das ondas 

dependia das propriedades do éter (meio pelo qual as ondas se propagam), que 

deveria transmitir as ondas na velocidade da luz. Ele concluiu que a luz consistia 

de ondulações transversais do mesmo ambiente que seria a causa dos 

fenômenos eletro e magnéticos. Maxwell demonstrou matematicamente que o 

comportamento de uma corrente elétrica e do seu campo magnético associado 

era semelhante em todos os aspectos ao das ondas de luz, em consequência 

confirmaria a sua conjectura de que a luz era uma onda eletromagnética. 
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A DESCOBERTA DO RAIO INFRAVERMELHO 

 

         No ano de 1800, William Herschel realizava um experimento para medir a 

temperatura de acordo com as cores. Ele usava um termômetro de mercúrio em 

cada região correspondente a uma cor. Herschel percebeu que a temperatura 

aumentava de acordo com a incidência da luz, porém, na região próxima a 

extremidade da cor vermelha a temperatura aumentava mais rápido. Ele pôs o 

termômetro após a cor vermelha aonde não havia luz visível, e constatou que a 

temperatura aumentava ainda mais rápido. Herschel então concluiu que naquela 

região havia um tipo de radiação que os nossos olhos não podiam enxergar, e a 

denominou de infravermelho, que significa abaixo do vermelho.    

 

 

A DESCOBERTA DO RAIO ULTRAVIOLETA 

 

          O raio ultravioleta foi descoberto no ano de 1801 pelo físico alemão 

Johann Wilhelm Ritter. Ele registou que os raios invisíveis imediatamente acima 

do limite superior do espectro visível eram particularmente eficazes a escurecer 

papel ensopado em cloreto de prata. A descoberta da radiação UV abaixo dos 

200nm, chamada ultravioleta de vácuo pelo fato de ser muito absorvida pelo ar 

atmosférico, foi feita em 1893 pelo físico alemão Victor Schumman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

OS RAIOS CATÓDICOS 

 

 

   

Figura1.4 

 

         Os raios catódicos começaram a ser estudados em 1838, por Michael 

Faraday e foi importantíssimo para a descoberta do elétron e suas propriedades. 

          Os raios catódicos são produzidos em tubos de vidro a baixa pressão, 

onde existem dois eletrodos, o catodo e o anodo. Quando há uma diferença de 

potencial entre os dois eletrodos, elétrons saem do catodo em direção ao anodo 

com uma grande velocidade às vezes próxima à da luz.    

   

 

A DESCOBERTA DO ELÉTRON 

 

          A existência do átomo, assim como a discussão da luz, foi uma ideia 

construída na Grécia antiga, onde se acreditava que o átomo era o menor 

elemento constituinte da matéria, sendo indivisível. Essa ideia foi 

comprovadamente derrubada com o descobrimento do elétron por Joseph John 

Thomson em 1897. Thomson descobriu o elétron enquanto fazia experiências 

com tubos de gás a baixa pressão usando os raios catódicos. 
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O EFEITO FOTOELÉTRICO  

 

 

 

Figura 1.5 

 

          Em 1905, o físico Albert Einstein deu uma explicação para o efeito 

fotoelétrico descoberto por Heinrich Hertz em 1887, dando origem a teoria dos 

fótons. O efeito fotoelétrico ocorre quando uma placa de metal é exposta a um 

feixe de luz, elétrons são arrancados dos átomos da superfície da placa gerando 

uma corrente elétrica. Einstein observou que o efeito fotoelétrico só ocorria 

quando a placa metálica era exposta a um feixe de luz com frequência alta, e 

que não era observado abaixo de uma certa frequência. Essa frequência limite, 

ele chamou de frequência de corte. Com essa teoria a luz voltava a ser vista 

novamente como partícula. Os fótons seriam gerados pela transição de energia 

dos elétrons que constituem os átomos, quanto maior o nível de transição, maior 

deveria ser a energia necessária para arrancar o elétron, isto é, maior teria que 

ser a frequência da luz.  

 

 

 A DESCOBERTA DO RAIO X 

 

         O raio x foi descoberto por Wilhelm Conrad Roentgen em 1895 enquanto 

estudava raios catódicos em seu laboratório. Roentgen observou que havia uma 

certa interação entre as descargas elétricas que usava em seu experimento, com 

algumas telas revestida de Platinocianato de Bário que possuía em seu 

laboratório. O fato ocorria quando as descargas elétricas eram iniciadas e as tais 

placas brilhavam, logo ele deduziu que havia uma espécie de raio que partia do 
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seu experimento e atingia as placas. Roentgen observou que esse novo raio 

descoberto tinha a capacidade de atravessar alguns materiais, pois, mesmo 

quando as ampolas estavam cobertas havia interação. Ele também pode 

observar que o brilho das placas diminuía conforme a distância da ampola 

aumentava, constatando dependência com a distância. Como ele não sabia ao 

certo de que tipo de raio se tratava ele deu o nome de raio x. 

         Após ter os ossos da sua mão impressa numa chapa fotográfica quase que 

por acidente, Roentgen publicou a primeira foto utilizando o raio x, que foi a foto 

da mão de sua esposa, podemos observar no detalhe o anel que ela estava 

usando. 

 

Figura 1.6 

 

         Não demorou muito para que os raios x de Roentgen fossem utilizados 

para exames médicos e tornasse o assunto do momento dentro da comunidade 

científica. Após a descoberta do raio-x, Roentgen recebeu o título de Doutor 

Honorário em medicina da Universidade de Wurzburg e foi laureado com o 

primeiro Noel de Física em 1901. Roentgen doou todo o dinheiro do prêmio para 

a sua universidade, porque ele acreditava que a ciência deve estar ao serviço da 

humanidade e não do lucro. 
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 A DESCOBERTA DA RADIAÇÃO  

 

 Em 1896 Antoine Henri Becquerel descobriu a radioatividade através da 

fosforescência dos sais de urânio. Ele depositou alguns desses cristais 

fosforescentes que ficaram expostos à luz solar por várias horas sobre uma placa 

fotográfica para analisar a fluorescência dos sais. Um dia Becquerel guardou 

algumas placas fotográficas envoltas num papel escuro dentro de uma gaveta 

junto com os sais de urânio, pois, devido ao mal tempo ele não poder repetir o 

seu experimento. Alguns dias depois, ao retirar as placas da gaveta ele percebeu 

que um resíduo de fosforescência. Após a revelação do filme, ele concluiu que 

os cristais de sais de urânio emitiam radiação continuamente, mesmo quando 

não estimulados pela luz solar. Por esse trabalho ele ficou conhecido como o 

descobridor da Radioatividade. 

          O termo radioatividade foi cunhado por Marie Sklodowska Curie em 1898. 

Madame Curie como era conhecida, era uma química polonesa que fez um de 

seus trabalhos mais importante em cima dos raios de Becquerel, ela queria 

encontrar outros elementos que também fossem radioativos, além do Urânio. E 

ela encontrou, o Polônio recebeu esse nome para homenagear a terra natal de 

madame Curie.  O Polônio era 400 vezes mais ativo do que o Urânio, além do 

Polônio a madame Curie, junto com o seu esposo Pierre Curie descobriram o 

Rádio que era 900 vezes mais ativo do que o Urânio. Para demonstrar a 

existência dos novos elementos eles analisaram o espectro dos materiais 

radioativos que já haviam obtido, pois, cada elemento químico, quando 

vaporizado e percorrido por uma descarga elétrica, emite uma luz peculiar dentro 

de um espectro luminoso.  

          Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, em 1903 ela 

dividiu o prêmio com o seu marido Pierre Curie e o físico Henri Becquerel e, em 

1911 se tornou a primeira pessoa a ganhar o prêmio duas vezes. 
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MODELO ATÔMICO 

 

           A ideia do átomo surgiu na Grécia antiga com Leucipo de Mileto, mais 

tarde desenvolvida e elaborada por Demócrito de Abdera que foi um de seus 

discípulos. Na teoria de Demócrito, os átomos se diferenciavam uns dos outros 

pelo seu tamanho, forma e o modo de se ligarem se arranjarem uns com os 

outros. Os nossos sentidos eram resultados do comportamento atômico, que 

também explicariam as cores e os estados físicos da matéria. Os átomos da 

água seriam lisos e esféricos para que pudessem fluir, os átomos de fogo seriam 

pontiagudos para que provocassem queimaduras e os da terra eram ásperos e 

dentados para se juntarem. Demócrito explicou as cores conforme a disposição 

e as formas dos átomos, o branco seria causado por átomos macios e chatos e 

o preto por átomos diferenciados e ásperos. A teoria atômica daquela época não 

tinha nenhuma comprovação experimental, e se tornaram teorias filosóficas, não 

tendo apoio científico, dando assim, espaço para a teoria dos elementos. 

          Séculos depois em 1814, o químico e físico André-Marie Ampère seria o 

primeiro a propor, que o átomo era constituído de partículas subatômicas. Um 

outro passo importante para o futuro desenvolvimento da teoria atômica seria a 

descoberta, em 1827, do chamado “movimento browniano”, pelo botânico 

escocês Robert Brown. Em 1828, o físico alemão Gustav Theodor Fechner 

propôs um modelo em que o átomo consistia de uma parte central maciça que 

atraía gravitacionalmente uma nuvem de partículas quase imponderáveis. 

 

 

MODELO ATÔMICO DE THOMSON 

 

         Após a descoberta do elétron, por volta de 1903 o físico Joseph John 

Thomson elaborou um modelo atômico que ficou conhecido como o famoso 

modelo “Pudim de Ameixas”, onde o átomo seria composto por uma pasta 

positiva recheada de elétrons de cargas negativas dentro de uma esfera maciça 
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(Figura 1.7), de forma que o átomo estaria proporcionalmente neutro. No ano de 

1904, o físico japonês Hantaro Nagaoka propôs que o átomo seria no formato 

saturniano, como se fosse um caroço positivo rodeado por anéis de elétrons. 

 

 

 

Figura 1.7 

 

 

MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD 

 

          Por seus estudos sobre a radioatividade, Ernest Rutherford ganhou uma 

bolsa de estudos para a universidade de Cambridge, onde ele foi trabalhar no 

laboratório de Cavendish dirigido por Thomson. Em 1887 ele diferenciou duas 

formas de emanações radioativas do Urânio, que ele denominou de raios alfa e 

beta que foram utilizados em suas pesquisas sobre a natureza do átomo. 

          Rutherford desenvolveu o conceito de vida-média, depois de assistir à 

deterioração do Tório numa série de outros elementos, se estabilizando 

finalmente como chumbo, o que permitiu usar a radiação para a verificação da 

idade da Terra. Em 1911, Rutherford apresentou os resultados sobre o 

espalhamento das partículas alfa e beta. O modelo de Rutherford ficou 

conhecido como o modelo planetário, onde no núcleo estariam os prótons e os 

elétrons estariam orbitando em volta formando a eletrosfera. Em 1929 Rutherford 
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defendia a ideia de que o núcleo seria formado por prótons e nêutrons. O 

problema do modelo de Rutherford é que os elétrons que orbitavam o núcleo 

perderiam energia cinética e por fim colidiriam com o núcleo, portanto dessa 

maneira não haveria estabilidade.  

 

 

Figura 1.8 

 

 

MODELO ATÔMICO DE BOHR 

 

          O modelo atômico de Niels Hendrik David Bohr, representa uma mudança 

de concepção do modelo de átomo de Rutherford, englobando a física clássica 

e a física quântica. Bohr se incomodava com a instabilidade do átomo na teoria 

de Rutherford, por isso, fez uma reformulação desse modelo aperfeiçoando a 

estrutura do átomo. 

         Tendo como base as experiências de Balmer sobre as linhas espectrais 

dos átomos, Bohr estabeleceu que o elétron deveria descrever uma orbita 

discreta circular e quantizada em torno do núcleo e que enquanto estivesse se 

movendo em uma dessas orbitas, não emitia nenhum tipo de radiação. O átomo 

estaria no estado fundamental ou estacionário quando os seus elétrons 

estivessem ocupando as camadas menos energéticas, caso contrário o átomo 

estaria excitado. Quando o átomo recebe uma quantidade de energia, o elétron 

salta da órbita de menor para uma orbita de maior energia, o chamado salto 
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quântico. Quando o elétron sai de uma orbita de maior para uma orbita de menor 

energia, ele perde energia na forma de onda eletromagnética, que corresponde 

a diferença de energia existentes nas orbitas envolvidas, essa diferença é 

transportada pela radiação na forma de fóton (luz). Como a energia era bem 

definida e a energia do fóton é proporcional a frequência, então as frequências 

obtidas eram bem definidas, assim sua teoria pode ser comprovada. 

  

 

Figura 1.9 

 

 

DUALIDADE ONDA PARTÍCULA  

 

         Ao estudar os trabalhos de Planck sobre a Teoria quântica, e de Einstein 

sobre a relatividade, Louis Victor Pierre Raymond de Broglie realizou pesquisas 

da estrutura da matéria utilizando raios-X. Em 1924, considerando que o elétron 

poderia ser concebido como partícula-onda, de Broglie apresentou a 

revolucionária tese de Mecânica ondulatória, onde toda a partícula material 

estaria associada a uma onda. Ele sustentava a hipótese de que, se todos os 

fenômenos naturais envolviam matéria e radiação, toda onda, assim como a luz, 

deveria ter igualmente propriedades de partícula, e toda matéria deveria ter 

igualmente propriedade de onda. Seria a extensão da dualidade partícula-onda 

da radiação (Planck e Einstein) para a matéria. Nessas condições, de Broglie 
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definiria o elétron como partícula-onda, apesar de não haver, na época, nenhuma 

evidência experimental. 

          A teoria de de Broglie foi confirmada em 1927 por Clinton Joseph Davisson 

e Lester Germer. Eles examinaram a dispersão dos elétrons lentos por 

superfícies lisas, com isso, comprovaram a dualidade partícula-onda do elétron. 

Com a confirmação da teoria de de Broglie, a Mecânica Ondulatória ou Mecânica 

Quântica se desenvolveria com bases experimentais sólidas. Como 

consequência de Broglie ganha o prêmio Nobel de 1929 

           

 

 

CAPÍTULO 2 

 

          Neste capítulo vamos discutir os diferentes tipos de radiação 

eletromagnéticas com um pouco mais de detalhes e propor algumas atividades 

para fixação das ideias. 

 

 

2.1 ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

  

        Como foi dito no capítulo anterior, a onda eletromagnética é uma 

combinação do campo elétrico e do campo magnético que se sustentam viajando 

pelo espaço. A onda eletromagnética pode ser produzida em diversos tipos de 

fontes, e para nós a maior delas é o Sol. A caracterização de uma fonte de onda 

eletromagnética pode ser feita analisando-se o espectro eletromagnético. O 

espectro nada mais é do que um gráfico que determina a faixa de energia da 

onda emitida pela fonte em função do seu comprimento de onda ou da sua 

frequência.  
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         Na figura abaixo vemos uma tabela que representa diversos tipos de onda 

eletromagnética, seu comprimento de onda e a sua frequência.  

 

 

  

 

A LUZ VISÍVEL  

 

         A pequena faixa colorida em destaque representa o espectro visível, nela 

está representada os comprimentos de onda de todas as cores que podemos 

enxergar, no limite aproximado entre 400nm e 750nm (nanometros). Isso é 

possível porque fomos adaptados pela natureza num processo evolutivo, e 

assim percebemos o mundo a nossa volta através da nossa visão. A nossa 

capacidade de enxergar, depende exclusivamente da luz, sem ela não existe 

visão.  

          Muitas pessoas acreditam que temos capacidade de enxergar no escuro, 

por isso sugerimos uma atividade para desmistificar essa crença. 
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ATIVIDADE SUGERIDA 1 

 

Será que posso enxergar no escuro? 

 

Material: 

1 caixa com tampa (sapato) 

1 objeto pequeno (boneco, carrinho) 

 

Experimento: 

Ponha o objeto dentro da caixa próximo a uma das laterais, e na lateral oposta 

faça um furo pelo qual seja possível enxergar o objeto.  

Tampe a caixa e verifique que não haja nenhum orifício que possa passar 

qualquer raio de luz, e então observe que não mais poderá enxergar o objeto 

dentro da caixa.  

Na tampa da caixa faça um pequeno furo na parte que fica logo em cima do 

objeto, e então poderá vê-lo novamente. 

 

Objetivo: 

O objetivo desse experimento é comprovar que não conseguimos enxergar na 

ausência da luz. 
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A RADIAÇÃO INFRAVERMELHA 

 

         Os raios infravermelhos têm comprimentos de ondas que variam de 700nm 

até aproximadamente 50.000nm. Não temos a capacidade de enxerga-la, mas 

podemos senti-la na forma de calor, porque a radiação infravermelha interage 

com as células do nosso corpo podendo provocar inflamação. A maior fonte de 

radiação infravermelha é o Sol, aproximadamente 58% de toda a radiação 

emitida por ele é infravermelha. 

          A radiação infravermelha é utilizada em eletrônicos, em laboratórios e para 

fazer espectrometria para identificar compostos de elementos químicos. Um 

outro exemplo bem comum da utilização do infravermelho é no controle remoto 

dos aparelhos de TV e nos mouses dos computadores. Na medicina ela é usada 

como anti-inflamatório e ajuda na regeneração das células.  

          Como foi dito antes não conseguimos enxergar a radiação infravermelha, 

porém, podemos usar alguns artifícios para podermos enxergá-la. 

 

 

ATIVIDADE SUGERIDA 2 

   

Será que posso enxergar a radiação infravermelha? 

 

Material: 

1 controle remoto que esteja funcionando 

1 celular com câmera  
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Experimento: 

Ligue a câmera do celular e posicione na frente do transmissor do controle 

remoto. Em seguida aperte qualquer botão do controle remoto e observe através 

da câmera. 

Observação: 

Algumas câmeras não conseguem “enxergar” a banda infravermelha, se isso 

acontecer com a sua busque outra para fazer a atividade.   

 

Questão: 

Tente explicar com as suas palavras o fenômeno que você acabou de observar.  

Após chegar a uma conclusão, pesquise em algum livro, na internet, ou outro 

meio de pesquisa uma resposta e compare a resposta com a sua. 

 

 

A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 

 

          A radiação ultravioleta tem o seu comprimento variando entre 400nm até 

1nm. E pode ser subdividida em três categorias: 

 

1) Radiação ultravioleta próxima (UVA), seu comprimento de onda está bem 

próximo do comprimento de onda do espectro visível seus comprimentos 

de onda variam de 400nm até 200nm. 

 

2)  Radiação ultravioleta distante (UVB), seus comprimentos de onda 

variam de 200nm até 10nm. 
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3) Radiação ultravioleta extrema (UVC), seus comprimentos de onda variam 

de 10nm até 1nm, ficando no limite dos comprimentos de ondas do raio 

x. A radiação ultravioleta extrema é um tipo de radiação ionizante, ou 

seja, ela é capaz de ionizar átomos mexendo na sua estrutura eletrônica. 

 

          Assim como a radiação infravermelha, quase toda a radiação ultravioleta 

também vem do Sol, e cerca de 99% é do tipo UVA. Os raios UVB são quase 

todo absorvidos na camada de ozônio, e quando chegam aqui na superfície da 

Terra são eles quem causam o câncer de pele. Aí está um bom motivo para 

preservarmos a camada de ozônio do nosso planeta, que nos fornecem esta 

proteção solar de graça.  

Quanto a nossa saúde os efeitos provocados pelos raios ultravioletas se 

dividem em dois tipos: 

 

I- Efeito imediato ou agudo, é aquele em que ao ficarmos expostos ao 

Sol ocorrem queimaduras na nossa pele (eritema). A radiação UVB 

lesa as células epiteliais, alteram o DNA e faz o nosso organismo 

liberar substâncias orgânicas que promovem a dilatação e inflamação 

dos vasos. 

 

II- Efeito tardio ou crônico, a radiação pode induzir alterações 

degenerativas nas células, tecidos fibrosos e vasos sanguíneos, 

causando reações inflamatórias nos olhos e provocando o 

envelhecimento prematuro da pele. Além de provocar o câncer de pele 

a radiação ultravioleta também agride os nossos olhos provocando 

catarata. 

 

 

A radiação ultravioleta é muito usada como luz negra na identificação de 

notas falsas de dinheiro e para a esterilização de instrumentos hospitalares. 
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ATIVIDADE SUGERIDA 3 

 

Vamos enxergar como funciona o protetor solar? 

 

Material: 

1 bloqueador solar 

1 luz negra 

 

Experimento: 

Passe o bloqueador solar numa pequena área da sua pele. 

Com as luzes apagadas, para dar uma melhor visualização, aproxime a luz negra 

do local onde foi aplicado o protetor e observe. 

Questão: 

Descreva e comente o que você observou, discuta com os seus colegas. 

 

 

RAIO X 

 

          Como já foi dito, a descoberta do raio x foi muito importante para o avanço 

da ciência e da medicina. Os comprimentos de ondas do raio x variam de um 

pouco mais de 1nm até 1pm (pico-metro) aproximadamente. Embora seja 

comum o seu uso em clínicas e hospitais, o raio x pode causar danos graves a 

nossa saúde, pois, trata-se de um tipo de radiação ionizante. Por isso o local 

onde ele é usado, deve ter as instalações de acordo com os padrões de 

segurança estabelecidos por agências e órgãos de segurança responsáveis. 

Esses órgãos também determinam o tempo seguro para uma pessoa ficar 
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exposta a esse tipo de radiação, e estabelece quais os equipamentos de 

segurança serão adequados para a sua proteção. 

 

 

ATIVIDADE SUGERIDA 4 

 

Pesquise: 

Faça um levantamento sobre o local onde é feito o exame de raio x. 

Descreva os itens de segurança e os cuidados que devem ser tomados. 

 

 

RAIOS GAMAS 

 

          Os raios gamas são produzidos no núcleo do átomo, ele possui alta 

energia e tem um alto poder de penetração na matéria. Os seus comprimentos 

de onda variam entre 0,01pm (pico-metro) até 10pm aproximadamente. Assim 

como o raio x, o raio gama também é um tipo de radiação ionizante. Os raios 

gamas são usados na indústria para identificar possíveis fissuras em placas de 

aço e em trilhos de trem, na medicina ele é usado para o tratamento do câncer.  
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RAIOS CÓSMICOS 

 

          Os raios cósmicos na verdade são partículas vindas do espaço com altas 

energias, e que colidem com a atmosfera do nosso planeta. Essas partículas 

possuem altíssima velocidade, chegando próxima a velocidade da luz, e quando 

se chocam com os átomos da atmosfera, provocando uma chuva de novas 

partículas, produzindo o que chamamos de raios cósmicos secundários. Estima-

se que chegam a superfície terrestre cerca de uma partícula cósmica por 

segundo a cada centímetro quadrado. Os seus comprimentos de ondas variam 

de 1fm (fentometro) até 100fm aproximadamente. 

          Em 1947, novas partículas subatômicas foram descobertas, entre elas o 

méson pi, que teve em sua descoberta a colaboração do físico de altas energias 

brasileiro César Lattes. O trabalho com a contribuição do físico brasileiro, 

resultou no prêmio Nobel de Física para Victor Franz Hess em 1936. 

 

 

2.2 RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE 

 

          A radiação não ionizante é inofensiva, não tem energia suficiente para 

alterar a estrutura do átomo, porém, pode interagir com o átomo e moléculas, 

aumentando as suas energias. Um bom exemplo para isso, é o aparelho de 

microondas, que produz ondas eletromagnéticas não ionizantes capazes de 

excitar as moléculas de água presente no alimento, e dessa maneira aquece-lo 

(obs. dependendo da energia as micro-ondas podem se tornarem ionizantes) .  

Nesse grupo incluímos a radiação ultravioleta próxima (uva), a luz visível, a 

radiação infravermelha, as ondas de rádio e televisão. 

          As ondas de rádio e televisão, possuem pouca energia e o seu uso é 

considerado seguro. As suas fontes são as emissoras, que emitem o sinal mundo 

a fora até chegarem as antenas receptoras nos aparelhos que possuímos em 

casa, então são convertidos em imagem e som. Falando em comunicação, o 
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mesmo acontece com os celulares. Só que no caso dos celulares, os sinais são 

emitidos por um outro aparelho até um satélite que manda esse sinal para o 

celular receptor que converte o sinal em imagem e/ou som e texto. 

 

 

ATIVIDADE SUGERIDA 5 

 

1Produção de ondas eletromagnéticas para interferir nas ondas de rádio 

No experimento vamos mostrar como criar uma onda eletromagnética capaz de 

interferir em uma transmissão de rádio. 

 

 

 

Material: 

1 Barra de metal (lima) 

2 Pedaços de fio 

Fita adesiva 

1 Fonte de energia (pilha) 

1 Rádio FM  

                                                           
1 Este experimento foi retirado do livro de nona série do Ensino Fundamental denominado Construindo 
Consciências (Grupo APEC, 2004, Editora Scipione). 
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Montando o circuito: 

Conecte os fios condutores nas extremidades da fonte de tensão, no nosso caso 

a pilha. Prenda um desses fios à base da lima de metal e deixe o outro solto. 

 

  

 

Produzindo as ondas eletromagnéticas: 

Agora, passe o fio solto sobre a superfície da lima. Esse movimento ligará e 

desligará o circuito rápida e sucessivamente. Quando o circuito é ligado, cria-se 

um campo elétrico no interior dos fios condutores, o que gera um fluxo magnético 

ao redor dos fios (experiência de Oerested). Quando o circuito é desligado o 

campo elétrico no interior dos fios condutores vai a zero, o que faz com que o 

fluxo magnético ao redor dos fios também diminua até tornar-se zero. Como 

prevê a lei de Faraday, as variações no fluxo magnético existente ao redor do 

circuito provocam o surgimento de campos elétricos, também variáveis. Esses 

campos elétricos variáveis produzem campos magnéticos variáveis ao seu redor. 

Esses sucessivos processos de indução eletromagnética criam um "efeito 
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dominó" que se propaga na forma de uma onda. É essa onda eletromagnética 

que atinge a antena do rádio. O rádio capta e amplifica o sinal levando-o ao alto-

falante que produz uma onda sonora em resposta à recepção da onda 

eletromagnética que geramos com o auxílio desse circuito simples. 

 

 

 

 

REFERENCIA: Disponível em:  

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/interferindo-nas-ondas-

de-radio/426 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 RADIAÇÃO IONIZANTE 

  

         Como foi comentado no capítulo anterior a radiação do tipo ionizante tem 

energia suficiente para alterar a estrutura do átomo arrancando os seus elétrons. 

Em outras palavras, a radiação ionizante é a designação dada às radiações de 

tipo eletromagnético e corpuscular, que ao entrarem em contato com a matéria, 

causam direta ou indiretamente a criação de íons. São exemplos as radiações 

alfa, beta e gama.  

 

 

RADIAÇÃO OU DESINTEGAÇÃO ALFA (α) 

 

         A radiação alfa (α) vem do núcleo do átomo radioativo. É uma partícula 

semelhante ao núcleo do átomo do elemento químico Hélio, com a diferença que 

a partícula alfa não possui carga negativa. A partícula alfa ioniza outros átomos 

roubando-lhes elétrons. Ela não possui muito poder de penetração na matéria, e 

pode ser facilmente bloqueada. Geralmente os átomos que emitem as partículas 

alfa tem um número atômico grande. 
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         Os átomos que emitem partículas alfa, são utilizados em detectores de 

fumaça, que de fato são considerados os mais eficientes do mercado. Esses 

detectores funcionam com pequeno circuito que é mantido pela ionização do ar 

contido em uma pequena câmara dentro dele. Pelo fato da partícula alfa ser 

bloqueada facilmente, quando a fumaça entra nessa câmara logo interrompe o 

circuito e então um alarme é disparado.  

         A recomendação dos órgãos de segurança é que no caso de um acidente 

radiológico devemos evitar inalar o ar sem o uso de um filtro, para que as 

partículas alfas não entrem no nosso organismo. Caso haja o contato da pele 

com essas partículas, a recomendada a lavagem do local com vinagre, que é 

uma substância ácida e ajuda a descamar a pele, auxiliando numa limpeza mais 

eficiente. 

 

 

RADIAÇÃO BETA (β) 

 

          A radiação beta também é uma desintegração atômica que acontece no 

núcleo do átomo. Existem dois tipos de radiação beta, o pósitron e o négatron. 

A partícula beta é um elétron com alta energia que vem do núcleo e pode ter 

cargas positiva (β+) ou carga negativa (β-), possuem velocidades altíssimas com 

um poder de penetração maior do que os das partículas alfas.   

        As partículas β+, são produzidas quando a quantidade de prótons é maior 

do que a quantidade de nêutrons, dessa maneira o átomo busca o equilíbrio 

emitindo um elétron positivo resultante da transformação de um próton e um 

neutrino (não possui carga). As partículas β-, são emitidas pelo átomo que possui 

maior número de nêutron do que próton. 

          Os pósitrons (β+) possuem uma peculiaridade, quando interagem com os 

elétrons livres eles se juntam e orbitam entre si, formando o que chamamos de 

positrônio. Depois de um certo tempo esse positrônio é aniquilado, gerando dois 
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fótons com energias de 511 keV cada. Os fótons de aniquilação seguem sentidos 

opostos, exatos 180°. 

 

 

          

         Uma aplicação da radiação β+, é a tomografia por emissão de pósitron 

(PET), que funciona assim: o paciente ingere uma solução radioativa que se 

deposita na região do tumor, essa substância emite o pósitron e o neutrino, 

formando positrônio. Em volta do paciente há detectores em formato de anel que 

faz parte do tomógrafo, eles captam os fótons gerados na aniquilação e os 

transformam em imagem. E então são feitos o diagnóstico e o planejamento de 

como o paciente será tratado. 

 

 

RADIAÇÃO GAMA (γ) 

 

         A radiação gama possui alta energia. Se origina no núcleo dos átomos 

radioativos, pela aniquilação dos positrônios e em fenômenos astrofísicos. 

Podemos dizer que a radiação gama é o excesso de energia liberada de um 

átomo com a finalidade de se tornar estável. A radiação gama é ionizante e 

possui a capacidade de penetração na matéria maior do que a radiação alfa e 

beta. 

        Na indústria, a radiação gama é usada para verificar fissuras em chapas de 

aço e na medicina no tratamento do câncer. A radiação gama além de ser 

ionizante, tem o poder de alterar a estrutura do DNA das células por isso pode 

nos fazer mal. E por essa capacidade de alteração no DNA, já foram feitos 



 
 

32 
 

estudos sobre a sua utilização no combate ao mosquito da dengue. Os 

mosquitos machos seriam geneticamente modificados se tornando estéreis e 

incapazes de fecundar as fêmeas, dificultando assim a sua reprodução. 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.1 ÁTOMOS RADIOATIVOS 

 

          Os átomos radioativos ou radionuclídeos, são átomos que possuem 

excessos em suas estruturas nucleares. Naturalmente esses átomos liberaram 

esses excessos emitindo radiação na forma de partícula ou de energia, como 

vimos anteriormente. 

 

 

RADIONUCLÍDEOS NATURAIS 

 

         Os radionuclídeos naturais estão por toda a parte, inclusive em alguns 

alimentos, o Potássio-40 é encontrado na banana, mas a sua concentração é 

baixa e ele se distribuir bem pelo nosso corpo sendo eliminado com facilidade 

pelo nosso organismo, por isso não nos faz mal. A radiação natural é um 

empecilho para quem precisa fazer uma análise radioativa de uma amostra, 

porque interferem diretamente nelas. Por conta disso são gastos muito tempo e 

dinheiro com blindagem. 

          Existem três radionuclídeos naturais muito importantes que são chamados 

de radionuclídeos primordiais, o Potássio-40 (40K), o Uranio-238 (238U) e o tório-

232 (232Th). Eles dão origem a uma gama de outros radionuclídeos através de 
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seus decaimentos, ou seja, conforme eles vão liberando a radiação, vão se 

transformando em outros átomos. 

          Para interpretar veremos a seguir o decaimento do Urânio, que vai se 

transformando em diversos outros elementos até se transformar no chumbo 

estável. O tempo de decaimento do Urânio é bem longo, aproximadamente 4,47 

bilhões de anos. 

 

         O decaimento do Potássio-40 (40K) é de 1,26 bilhões de anos e do tório232 

(232Th) 14 bilhões de anos. Comparando com a idade média de uns 70 e poucos 

anos que podemos alcançar a meia vida desses elementos são gigantescas. 
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         E o que é meia vida? 

 

         MEIA-VIDA: É o tempo necessário para que a quantidade de átomos 

radioativos de uma certa amostra se reduza à metade, esse tempo difere entre 

os átomos. Por exemplo, o Césio-137 leva cerca de 30 anos para atingir a meia 

vida enquanto o Urânio pode levar até 4,5 bilhões de anos. 

          Usando a meia vida dos átomos, os cientistas podem fazer a datação de 

objetos históricos para determinar as suas idades.  O nuclídeo de maior 

importância para datação de artefatos arqueológicos com origem biológica é o 

carbono-14. Ele é criado a partir da colisão de raios cósmicos com átomos da 

atmosfera da Terra, criando um nêutron energético. E quando esse nêutron 

colide com um átomo de nitrogênio-14, acontece um processo chamado captura 

de nêutron, e o nitrogênio-14 captura um neutro e emite um próton se 

transformando no carbono-14. Esse carbono se liga facilmente com a molécula 

de oxigênio (O2), formando o dióxido de carbono (CO2), constituído pela 

molécula de carbono14 (14C). O dióxido de carbono por sua vez é absorvido 

pelas plantas para a realização da fotossíntese.  

          A datação segue um princípio simples, o carbono14 possui meia vida de 

5700 anos, e está diretamente ligado a cadeia alimentar dos seres vivos através 

das plantas que absorvem o CO2. A relação de carbono estável (12C) e carbono 

radioativo (14C) presente no ar e em todos os seres é constante, isso é possível 

porque mesmo com o decaimento do carbono14 ele está sempre sendo ingerido, 

fazendo com que a taxa desse isótopo seja constante nos seres vivos. Ao 

morrerem essa absorção é suspensa, e para determinar quantos anos se 

passaram é só contabilizar o carbono14, gerando assim a possibilidade de 

relacionar quantas meia vidas passaram para chegar a idade do objeto de 

estudo. 

          Existe hoje no Brasil um acelerador de partícula projetado para datação 

por carbono14, o Laboratório de Espectrometria de Massa com Aceleradores 

(LAMS), que fica no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, 

sendo o único da América do Sul a possuir esse equipamento e equipe apta a 
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operara-lo, esse projeto foi idealizado pelo professor Paulo Roberto de Silveira 

Gomes (1950-2016). 

 

 

RADIONUCLÍDEOS ARTIFICIAIS 

 

         Os radionuclídeos artificiais são criados em laboratório para uma certa 

finalidade ou podem ser resultados de reações impostas. Esses elementos 

quando encontrados na natureza, podem ser resultado de algum acidente ou 

descarte inapropriado do lixo radioativo. Esses dejetos podem ser muito 

prejudiciais à saúde de todos os seres vivos, podendo inclusive comprometer 

todo um ecossistema. Em geral os radionuclídeos artificiais são criados para 

pesquisas, ensino e para o uso na mediina. A tabela abaixo mostra alguns 

radiofármacos que são usados para diagnosticar e tratar tumores cancerígenos. 

 

Tabela 1: Radiofármacos e aplicações. (Fonte rbfarma.org.br) 

 

Radiofármaco Aplicações 

99mTc Ácido Dietileno Triamin Pentacélico Cérebro 

131I e 123I Iodeto Tireoide 

99mTc Estanho Coloidal Fígado 

99mTc Fitato Fígado 

131I Bromosulfaleina Fígado 

67Ga Citrato Tecidos Moles 

99mTc Metileno Difosfonato Sistema Ósseo 

99mTc Pertecnetato Glândulas Salivares e Estômago 

99mTc Pirofosfato Coração 

99mTc Dextran 500 Linfografia 
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4.2 ALGUMAS GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS 

          

 ATIVIDADE: É o número de desintegrações por segundo, sua unidade é 

o becquerel (Bq). Podendo também ser expressa em termos de curie (Ci), 

onde 1 curie (Ci) equivale a 2,7x1011   becqueréis (Bq). Esses nomes foram 

dados para homenagear Antoine Henri Becquerel e madame Curie, por 

seus trabalhos sobre a radiação. 

 

Exemplo: 

 A atividade de 1g de Urânio-238 é de 3,36 x 10-7 Ci ou 13320 Bq 

 

 DOSE ABSORVIDA: É a quantidade de energia absorvida durante o 

tempo de exposição à radiação ionizante. É a energia cedida pela 

radiação ionizante a matéria por unidade de massa. A dose absorvida é 

medida em Gray (Gy). Uma dose letal é estimada em aproximadamente 

em 4Gy e depende do tempo de exposição. 

Exemplo: 

A dose absorvida numa sessão de radioterapia é de 2Gy, variando de 50 

a 70 Gy por tratamento. 

 

 DOSE EQUIVALENTE: É a dose de diferentes tipos de radiação ionizante 

que afeta os tecidos vivos. Esta grandeza serve para relacionar os efeitos 

biológicos causados por diversos tipos de radiação. A sua unidade no 

sistema internacional é o Sievert (Sv), nome dado em homenagem a o 

médico sueco Rolf Maximilian Sievert que estudava os tais efeitos. 

Estima-se que doses superiores a 1 Sievert adquiridas ao longo de um 

curto período de tempo são susceptíveis de causar envenenamento por 

radiação, possivelmente levando à morte do indivíduo em poucas 

semanas. 
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          CONTAMINAÇÃO E IRRADIAÇÃO 

 

         A contaminação radioativa ocorre quando materiais radioativos são 

depositados em locais indesejados, seja em um alimento, numa sala ou um ser 

vivo. A irradiação não é feita por contato, é o fato de existir um acúmulo de dose 

de radiação provocado por uma fonte, que é interrompida instantaneamente 

quando a fonte é blindada. 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

5.1 FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR 

 

         A fissão nuclear é a “quebra” do átomo de maneira espontânea ou induzida, 

esse evento pode provocar uma reação em cadeia devido aos nêutrons liberados 

que possuem energia suficiente para quebrarem outros átomos. A energia 

liberada pela fissão nuclear é aproveitada para gerar calor nas usinas nucleares, 

num ambiente controlado. 

          A fusão nuclear ao contrário da fissão é a junção dos átomos, ocorre 

quando dois átomos se unem formando um átomo novo. A fusão pode ser 

provocada fazendo com que os átomos colidam com muita energia, ocorre o 

tempo todo naturalmente nas estrelas. 
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5.2 USINA NUCLEAR 

 

          A usina nuclear é uma máquina térmica que aproveita o calor gerado pela 

fissão dos átomos para gerar energia elétrica. Na usina existe um 

compartimento, onde fica o combustível para gerar o calor, o núcleo. Os 

combustíveis usados, são elementos químicos composto por átomos fissuráveis, 

ou seja, átomos mais suscetíveis a fissão. O núcleo de um reator é o coração do 

sistema, fornece todo o calor necessário para o funcionamento da usina. 

          O esquema abaixo representa uma usina nuclear idêntica as usinas de 

Angra 1 e Angra 2 aqui no Brasil.  

 

 

 

 

  

         O circuito primário representado pela cor vermelha, é onde fica localizado 

o núcleo do reator. Dentro do núcleo ficam localizadas as barras de controle que 

monitora se está tudo funcionando bem dentro do núcleo identificando possíveis 
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vazamentos. Ainda dentro do núcleo do reator, encontram-se as barras de 

combustíveis, que estão repletas de substâncias compostas por átomos 

fissuráveis. 

          Ligado ao núcleo estão dois dutos (perna fria e a perna quente) pelos quais 

passam o fluido refrigerante (nesse caso água pressurizada). Na perna fria existe 

uma bomba para levar água para dentro do núcleo, que é aquecida pela fissão 

dos átomos da barra de combustível. Em seguida essa água sai do núcleo pela 

perna quente até o gerador de vapor a uma temperatura aproximada de 325 °C 

Na perna quente tem um pressurizador instalado para o controle da pressão do 

sistema. A perna quente passa por dentro do gerador de vapor que está 

localizado no circuito secundário, aquece a água que se encontra lá dentro até 

que ela ferva e se transforme em vapor. Esse vapor é dirigido por um outro duto 

até as turbinas, e após movimentar as suas pás vai para o condensador onde é 

resfriado e transformado em água para ser utilizado novamente. No caso da 

usina de Angra é utilizada a água do mar para condensar o vapor, porém, pode 

ser usada águas de rios ou de lagos para esse processo. Por isso locais 

próximos ao mar rios e lagos são escolhidos para a construção das usinas. 

Depois que o vapor se transforma em água, ela é armazenada no tanque de 

eliminação e depois é novamente bambeada para dentro do gerador de vapor 

através da perna fria, com uma temperatura em torno de 290 °C completando 

um loop. Nesse processo é aproveitado um terço do calor, estima-se que a 

eficiência de uma usina como essa é de aproximadamente 33%. 

         A construção de uma usina nuclear requer um alto investimento, a maior 

parte é investido em segurança. Comparando com outros tipos de usinas a 

produção de energia é bem mais limpa. E podem ocupar um espaço bem mais 

reduzido se comparada com as hidroelétricas que precisam inundar e desabrigar 

áreas enormes para serem construídas. 

          Um ponto negativo de uma usina nuclear é que caso no caso de um 

grande acidente, um ecossistema inteiro pode ser comprometido, e isso é motivo 

de debate entre os ambientalistas e os defensores da energia nuclear. Um outro 

problema muito discutido é quanto ao destino dado ao lixo radioativo. Hoje esse 

lixo é depositado no fundo do oceano, dentro de montanhas ou simplesmente 
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permanecem nos pátios das usinas dentro de galões lacrados. Esse lixo é 

composto por elementos radioativos que não servem mais para as usinas, tais 

como materiais que foram utilizados pelos funcionários, por exemplo, luvas, 

roupas, botas, etc. Os reatores que não estão mais em uso devem ser tratados 

como lixo radioativo sendo descartados após serem lacrados com espessa 

camada de concreto.  

          Já que estamos falando sobre lixo radioativo vale a pena comentarmos 

sobre a quantidade rejeito produzido pela indústria de fertilizantes. O fosfogesso 

é um subproduto da produção de fertilizantes, a estimativa é que no Brasil a 

quantidade estocada é de aproximadamente 69 milhões de toneladas esperando 

um destino. A matéria prima para a produção dos fertilizantes vem de rochas 

fosfatadas com alto teor de P2O5 (Pentóxido de Fósforo), que é o elemento 

responsável pela associação dos fertilizantes com os radioelementos Urânio e o 

Tório. Há estudos para o reaproveitamento desse produto no ramo da 

construção, onde seria misturado com alguns materiais, como por exemplo, o 

tijolo e alguns revestimentos.  

 

 

5.3 ACIDENTES RADIOLÓGICOS 

 

          Já houveram diversos acidentes radiológicos, muitos de pequenas 

proporções, mas também houveram acidentes monstruosos que fizeram várias 

vítimas fatais. 

          O acidente radiológico de Chernobyl na Ucrânia foi o maior da história 

matando mais de 2 milhões de pessoas. O acidente de Goiânia no Brasil foi o 

maior já registrado com o césio-137, onde milhares de pessoas foram 

contaminadas pela radiação. O acidente radiológico mais recente, foi o de 

Fukushima no Japão causado por um maremoto que danificou os seus reatores. 
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CHERNOBYL 

 

          O acidente de Chernobyl ocorreu na região da Ucrânia em 26 de abril de 

1986, foi o maior acidente radiológico da história responsável pela morte de pelo 

menos 2,4 milhões de pessoas. Contaminou rios e florestas ocasionando 

diversos casos de anomalia genética. Estima-se que o acidente de Chernobyl 

tenha liberado pelo menos 400 vezes mais partículas radioativas do que as 

bombas atômicas que atingiram o Japão na segunda guerra mundial (1939-

1945). 

          Após a explosão de um dos reatores da usina, milhares de trabalhadores 

sem proteção adequada foram enviados para o local com intuito de controlarem 

as chamas e morreram em combate, ficando conhecidos na história como os 

“liquidadores”. Naquela situação de emergência foi construída uma blindagem 

de aço, chumbo e concreto em volta do reator para controlar o vazamento de 

mais partículas radioativas, por ter sido feita às pressas, ficaram fissuras nas 

paredes da blindagem, por isso ela não bloqueia totalmente a radiação deixando 

até hoje o local é insalubre com altíssima atividade radiológica.  
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A figura acima mostra o reator que foi destruído pela explosão em 

Chernobyl. 
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GOIÂNIA 

 

          O acidente radiológico de Goiânia ocorreu em 1987, é considerado o maior 

acidente da história envolvendo Césio-137, sendo classificado com o nível 5 

pelas autoridades. 

 

 

           

          Tudo começou quando dois catadores de papelão encontraram um 

aparelho de radioterapia e o levaram para um ferro-velho. Lá esse aparelho foi 

desmontado inclusive a cápsula de chumbo que continha Cloreto de Césio. 

Impressionado com a coloração azulada brilhante no escuro daquela substância, 

o dono do ferro-velho seu Devair Ferreira levou o pó brilhante para casa e 

distribuiu entre os seus vizinhos e familiares. 

          Não demorou muito para que as pessoas da família do seu Devair 

começassem a passar mal, porém, a princípio não suspeitaram do pó brilhante, 

e puseram a culpa numa feijoada. A esposa do seu Devair então desconfiou que 

era a substância que estava provocando o mal-estar, então levaram-na até a 

vigilância sanitária, onde inadequadamente ficou exposta por pelo menos 2 dias 

em cima de uma cadeira.  

          Muitas pessoas tiveram contato com o césio, sendo a primeira vítima a 

sobrinha do seu Devair, que chegou a ingeri-lo e veio a óbito em 6 dias. Estima-
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se que ao longo dos anos centenas de pessoas morreram em decorrência do 

acidente que contaminou pelo menos 100 mil pessoas. Até hoje as vítimas 

sofrem consequências desse acidente. 

         Na época o governo teve que fazer um depósito numa cidade vizinha para 

guardar todo o lixo radiativo decorrente desse acidente que chegou as 

impressionantes 13 toneladas de rejeito. 

 

 

FUKUSHIMA 

 

          O Acidente de Fukushima ocorreu no ano de 2011. A cidade de Fukushima 

localizada a aproximadamente 250 km da capital Tóquio no Japão. Esse 

acidente ocorreu após a cidade ser atingida por um terremoto de 8,9 graus na 

escala Richter, que ocasionou um maremoto que danificou 3 dos seus 6 reatores. 

Assim como o acidente de Goiânia o acidente de Fukushima também foi 

classificado como nível 5 pelas autoridades. 

         Segundo informações do governo japonês na época, houve vazamento 

radioativo, mas os reatores estavam preservados. Os níveis de radiação no 

entorno da usina superaram em oito vezes o limite de segurança, forçando a 

evacuação da população em um raio de 20 km ao redor da usina. Os 

especialistas explicaram que em Fukushima as explosões ocorreram quando a 

água usada para o resfriamento se tornou vapor de alta temperatura - liberando 

hidrogênio altamente inflamável. Não houveram mortos iminentes devido 

a radiação, mas estima-se que muitos sofram os efeitos tardio, pois 30 mil 

pessoas foram evacuadas dos arredores. Os 4 reatores tiveram seus núcleos 

derretidos com a sequência de reações. Em agosto de 2013 foram constatados 

vazamentos de água radioativa no mar o que agravaria a situação ambiental, 

pois é praticamente impossível mensurar os estragos que todo esse desastre 

tenha causado ou que ainda possa causar. 
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ATIVIDADE SUGERIDA 6 

 

          Sugerimos que os alunos assistam filmes sobre os acidentes, existem 

vários na internet, e que sejam organizados debates em sala de aula.   
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