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RESUMO 
 

Os conteúdos do ensino de química, nas escolas brasileiras, são frequentemente 
lecionados através de metodologias de ensino tradicionais que transformam o aprendizado 
em um processo mecânico. Neste processo o aluno memoriza conteúdos científicos que não 
tem relação ou relevância significativas para sua vida cotidiana. Buscando uma mudança 
positiva nesse cenário educacional, o presente trabalho tem por finalidade a elaboração de 
uma sequência de ensino para o tema radioatividade, utilizando uma abordagem CTSA 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) juntamente a unidades de ensino 
potencialmente significativas (UEPS). Nesta abordagem, a aquisição de novos 
conhecimentos baseia-se nos conceitos prévios dos educandos, o que confere relevância ao 
ensino e estimula o interesse pelos novos saberes. Ademais, a sequência didática proposta é 
estruturada em uma relação educativa dialógica constante entre aluno e professor, utilizando-
se de mapas mentais e debates orientados, que além de manter a dinamicidade da aula, 
estimula o trabalho em equipe, a autorreflexão e o desenvolvimento da oratória. Todo o 
conhecimento científico e tecnológico acerca do tema é estruturado em níveis crescentes de 
complexidade e, em congruência com o método de ensino, as avaliações são feitas pelo 
acompanhamento da evolução do estudante bem como da sua participação. Adotando 
metodologias ativas de ensino, espera-se que o aluno seja agente ativo na construção do seu 
conhecimento, potencializando a aprendizagem significativa e contribuindo positivamente 
para a sua formação como cidadão. Ainda, ao evidenciar os aspectos positivos e negativos 
do uso da radioatividade, acredita-se que o estudante poderá desenvolver o pensamento 
crítico e, assim, construir uma consciência pautada nas suas responsabilidades científica, 
política, social e ambiental. 
 
 
Palavras-chave: Química. Radioatividade. Sequência didática. CTSA. UEPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The chemistry teaching contents, in brazilian schools, are often taught through 
traditional teaching methodologies which transform learning into a mechanic process. In this 
process the student memorizes scientific contents which have no relation nor significant 
relevance to its daily life. Seeking a positive change in that educational scenario, the present 
paper has for purpose the elaboration of a teaching sequence for radioactivity using a STSE 
(Science, Technology, Society and Environment) approach along with potentially 
meaningful teaching units (PMTU). In this approach, the acquisition of new knowledge is 
based on the student’s previous concepts, which grants the teaching relevance and stimulates 
the interest in new wisdom. Furthermore, the proposed didactical sequency is structured on 
a constant dialogical educative relation between student and teacher, by making use of mental 
maps and orientated debates, which maintains the class dynamic as well as stimulates 
teamwork, self reflection and oratory development. All the scientific and technological 
knowledge about the theme is structured in growing levels of complexity and, congruently 
to the teaching method, the evaluations are given by the student’s evolution’s following as 
well as its participation. By adopting active teaching methodologies, it is expected the student 
to be an active agent in its knowledge construction, potentializing the meaningful learning 
and positively contributing to its formation as a citizen. Still, by evidencing the positive and 
negative aspects of radioactivity’s use, it is believed that the student will be able to develop 
critical thought, and thus, build a conscience guided by its scientific, political, social and 
environmental responsibilities.  
 
 
Keywords: Chemistry. Radioactivity. Teaching sequence. STSE. PMTU. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil ocupa uma das piores posições no ranking do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA) de 2015 que avalia o ensino de Ciências (BRASIL, 2016), 

mostrando a necessidade de se avançar na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem 

em Ciências Naturais. Dentre os catorze países selecionados na escala interpretada do PISA 

2015 o Brasil ocupa a décima segunda posição, atrás de países como Chile, Uruguai, Costa 

Rica, Colômbia e México (BRASIL, 2016). 

“Na contramão do incentivo à pesquisa, que tem crescido em todo o mundo nas 

últimas décadas, o interesse dos jovens em se tornar pesquisadores apresenta uma tendência 

de queda” (CIÊNCIA HOJE, 2011). Tal situação evidencia o desinteresse dos jovens no 

aprendizado de ciências que tem como um dos principais motivos o método de ensino 

utilizado. 

A metodologia tradicional, que centraliza a transmissão de conhecimento no professor 

e no livro didático, é frequentemente utilizada nas escolas e tem sido alvo de críticas por ser 

altamente verbalista. Os alunos aprendem definições e muitas vezes não conseguem aplicá-

las fora do contexto em que foram apresentadas. “Desta forma o conhecimento científico é 

apresentado de maneira descontextualizada, sem levar em conta a experiência dos 

estudantes” (ALVES, 2013, p. 2). Um conteúdo interessante de se trabalhar, com grandes 

possibilidades de contextualização envolvendo abordagens CTSA, é a Radioatividade. 

No currículo mínimo de Química do estado do RJ, o conteúdo de radioatividade está 

programado para o quarto bimestre da segunda série, através da compreensão e interpretação 

gráfica da cinética de decaimento radioativo. O currículo de Química foi “construído de 

forma que as habilidades da Física e da Biologia venham caminhar de forma complementar 

em algumas partes de seus trajetos. Nesse sentido, não será necessário, por exemplo, ensinar 

os princípios da radioatividade para os alunos; eles já trarão isso da Física” (RIO DE 

JANEIRO, 2012a). 

Impossibilitada de ser explorada e estudada através de experimentos macroscópicos 

com amostras reais devido às emissões radioativas, a química nuclear tem sua aprendizagem 

dificultada devido à falta de experimentos que concretizem e comprovem os conceitos. Em 

adição, concepções alternativas como: a confusão entre radiação e radioatividade, que 

elementos radioativos ficam armazenados em usinas nucleares, que materiais radioativos 
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envenenam pessoas; representam desafios a serem confrontados durante o ensino de 

radioatividade (AYAS; USTA, 2010). 

A interdisciplinaridade estimulada pelo currículo mínimo tem embasamento no 

PCN+ que, na unidade temática de energia e transformação química, ressalta a estreita 

conexão deste tema com a Física e a Biologia. Para tanto, seria primordial o intercâmbio 

entre os educadores, que devem guiar o ensino para a integração dos conceitos envolvidos. 

“Isso pode ficar mais evidente quando se trata de exemplos e situações reais, onde o que 

muda é o modo de olhar, o interesse e a estrutura conceitual de uma ou outra ciência, e não 

a realidade” (BRASIL, 2006). 

Os conhecimentos conceituais associados a temática Matéria e Energia formam um 

alicerce que permite aos alunos “investigar, analisar e discutir situações-problema que 

emergem de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e interpretar leis, 

teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais” 

(BRASIL, 2017). 

Analisando as diretrizes dadas pelos documentos oficiais do governo percebe-se um 

grande incentivo à interdisciplinaridade, contextualização, reelaboração dos próprios saberes 

dos alunos, análise de situações cotidianas e a tomada de decisões acerca delas. Todos esses 

princípios são a base do movimento de ensino Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA). 

Neste trabalho será elaborada uma sequência de ensino CTSA utilizando a 

radioatividade como tema gerador, respeitando os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

do tema e direcionando-os para uma discussão contextualizada que auxiliará na estruturação 

dos conceitos científicos envolvidos. Espera-se que com esta metodologia o aluno alcance 

um aprendizado significativo que será utilizado não só no âmbito escolar, mas também, no 

seu cotidiano. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar uma sequência de ensino CTSA para o tema radioatividade usando 

metodologias ativas e potencialmente significativas. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Fazer um levantamento inicial dos conceitos prévios dos alunos acerca do tema 

radioatividade. 

Introduzir a temática proposta. 

Discutir e sistematizar os conceitos envolvidos. 

Retomar o tema gerador através de um debate contextualizado. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A educação tradicional “esvazia os alunos de subjetividade, reflexão e criticidade. O 

processo de aprendizagem é meramente reduzido à absorção e repetição do conhecimento, 

há uma substituição da criatividade pela mimetização” (TEIXEIRA, 2018, p. 96). Essa forma 

de ensino de ciências: 

(...) passou décadas apoiada na reprodução dos mesmos padrões. Acreditava-se que 

os fenômenos naturais poderiam ser compreendidos com base apenas na 

observação e no raciocínio, bastando para isso que os estudantes fossem levados a 

conhecer todo o patrimônio científico produzido até então e a memorizar conceitos. 

(NOVA ESCOLA, 2009). 

Para melhorar o ensino de ciências é importante que o educador perceba que falar da 

realidade como algo inerte, seccionado e bem-comportado, ou discursar sobre algo 

completamente indiferente à experiência existencial dos educandos, esvazia a palavra da 

importância que se deveria ter (FREIRE, 2019). 

Outro aspecto importante no ensino de ciências é problematizar as construções 

históricas acerca da atividade científico-tecnológica, buscando uma compreensão crítica das 

interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e com isso, superar o modelo 

tradicional científico-tecnológico. 

Um dos fatores que pode contribuir para a superação das dificuldades relativas à 

aprendizagem em Química é a contextualização do ensino que busca “ampliar as inúmeras 

possibilidades de interação entre disciplinas, áreas do conhecimento, sujeito e objeto, teoria 

e prática” (KATO; KAWASAKI, 2011, p. 2). Para alguns o conceito de contextualização é 

interpretado como um modo de facilitar a aprendizagem e melhorar a motivação ou até 

mesmo como uma simples menção do cotidiano. No entanto de acordo com SANTOS (2007, 

p. 5), “... formar cidadãos não se limita a nomear cientificamente fenômenos e materiais do 

cotidiano ou explicar princípios científicos e tecnológicos do funcionamento de artefatos do 

dia-a-dia”. 

Dando continuidade a esta linha de raciocínio, uma possível definição é de que a 

contextualização pedagógica dos conteúdos científicos deve concretizar os conteúdos 
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curriculares de forma a torná-los socialmente relevantes (SANTOS, 2007). Portanto é 

necessário pensar em uma forma de contextuar o conteúdo. 

A História da Ciência pode contribuir para que haja uma melhora nas aulas, pois a 

mesma permite inserir os conceitos científicos dentro de uma realidade humana 

para que se possa construir aspectos importantes de se trabalhar o conhecimento 

científico, os interesses econômicos e políticos, além de valorizar a ciência como 

uma construção humana, não apenas mostrando os aspectos positivos, mas também 

que a ciência não é considerada inatingível. (REIS; SILVA; BUZA, 2012, p. 4) 

Além do uso da História da Ciência, uma outra forma de contextuar o ensino é através 

da abordagem CTSA, segundo Auler (2007, p. 1) alguns de seus principais objetivos são: 

Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com aspectos 

tecnológicos e sociais, discutir as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso 

da ciência-tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do 

trabalho científico, formar cidadãos científica e tecnologicamente alfabetizados 

capazes de tomar decisões informadas e desenvolver o pensamento crítico e a 

independência intelectual. 

 

3.1 Enfoque CTSA 

Na concepção tradicional do contexto científico-tecnológico a ciência é o 

conhecimento que revela a realidade, sendo objetiva e neutra sem a presença de interesses ou 

razões subjetivas (COMEGNO, 2007). A mudança tecnológica, por sua vez, é a causa da 

mudança social, pois a tecnologia (autônoma e independente de influências sociais) define o 

que uma sociedade pode fazer (AULER, 2007). No entanto, sabe-se que a ciência não é neutra 

visto que os cientistas e pesquisadores por trás dela não são imparciais e alheios à vida em 

sociedade, já que estão inseridos nela. Ademais, a mudança tecnológica não necessariamente 

é a causa da mudança social pois sabe-se que o avanço tecnológico nem sempre se reflete na 

melhora da qualidade de vida da sociedade. 

Nas décadas de 60 e 70 houve um entusiasmo inicial com os avanços da ciência e da 

tecnologia, porém, após este período, a degradação ambiental e, a associação do 

desenvolvimento científico-tecnológico à guerra, fez com que tais avanços se tornassem foco 

de um olhar mais crítico (FAGUNDES, VAZ, PINHEIRO, 2009). No período pós-guerra em 
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meados do século XX nos países industrializados, surgem os trabalhos curriculares com 

enfoque CTS, uma consequência da necessidade de formar cidadãos em ciência e tecnologia, 

algo que não vinha sendo alcançado com eficiência pelo ensino tradicional. 

No Brasil, na década de setenta, os currículos de ciências começaram a agregar a visão 

de ciência como efeito da conjunção econômica, política e social. Logo na década seguinte a 

transformação no ensino de ciências passou a ser norteada pelo intuito de analisar as 

inferências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico (MORTIMER; SANTOS, 

2002). Atualmente os documentos federais que norteiam a educação e a reforma do ensino 

médio incorporam objetivos e fundamentações que estimulam a abordagem CTSA. 

Na educação CTSA os grandes objetivos são desenvolver (1) a alfabetização 

científico-tecnológica dos alunos, a qual auxiliará a construção de conhecimentos necessários 

para a tomada de decisões críticas, (2) habilidades e (3) valores, fundamentais na tomada de 

decisões responsáveis sobre ciência e tecnologia na sociedade e no ambiente. No conjunto 

de habilidades e conhecimentos a serem desenvolvidos ainda pode-se incluir: a comunicação, 

o trabalho colaborativo, a responsabilidade cidadã e o interesse em atuar em questões da 

sociedade (MORTIMER; SANTOS, 2002). 

O desenvolvimento de valores, citado como um dos objetivos, abrange “interesses 

coletivos, como os de solidariedade, de fraternidade, de consciência do compromisso social, 

de reciprocidade, de respeito ao próximo e de generosidade” (MORTIMER; SANTOS, 2002, 

p. 5). Através da argumentação desses valores se dá o subsídio para formar cidadãos críticos. 

Por exemplo, ao adquirir um produto além de levar-se em conta sua eficácia, pode-se pensar 

nos seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente, e nas condições de sua produção (se os 

trabalhadores possuem materiais adequados para trabalhar, se há agressão ao meio ambiente 

durante alguma etapa da fabricação etc). Mesmo não tendo acesso a todas as informações 

acerca do produto, a reflexão sobre tais pontos modifica a conduta em relação ao consumo 

de mercadorias. 

Segundo Mortimer e Santos (2002) pesquisas sobre abordagens CTSA geralmente 

mostram que o ensino é melhor organizado de acordo com a sequência representada na figura 

1. 

 



19 
 

 
 
 

 
 

Figura 1: Organização de uma sequência de ensino CTSA 

 

Fonte: Própria autora (2020). 
 

Para que os objetivos de uma sequência CTSA sejam alcançados é de suma 

importância que o aluno queira aprender e que participe ativamente do processo de 

aprendizagem. Estes são pontos cruciais da teoria da aprendizagem significativa, 

desenvolvida por David Ausubel. 

 

3.2 Aprendizagem Significativa e UEPS 

 A visão geral de aprendizagem significativa parte de que cada indivíduo possui em 

sua mente conhecimentos sobre vários aspectos que são adquiridos ao longo da vida. O saber 

prévio, relevante à nova aprendizagem, existente na estrutura cognitiva do aluno é chamado 

de conceito subsunçor quando este serve como âncora na aquisição de novos conceitos. O 

subsunçor pode ser, por exemplo, um conceito, uma proposição, um modelo mental ou até 

mesmo uma imagem.  

Segundo Moreira (2012, p. 30), “tanto por recepção como por descobrimento, a 

atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos 

prévios especificamente relevantes e da interação com eles”. Tais conhecimentos específicos 

são os subsunçores. 

O nível de elaboração do subsunçor, em termos de significados, pode variar. No 

entanto, o processo de aprendizagem é interativo e ao utilizar o conhecimento prévio como 

âncora para algo novo, ele se modifica alcançando novos significados. Ou seja, o aprendiz 

une o conhecimento prévio ao novo e assim cria um novo subsunçor (MOREIRA, 2011a). 

Gradativamente o subsunçor alcança maior estabilidade, fica mais rico em significados e 

pode facilitar novos aprendizados. Na figura 2 temos um exemplo que ilustra isso. 
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Figura 2: Exemplo de aprendizagem significativa superordenada 

 
Fonte: Própria autora (2020). 
 

O tipo de aprendizagem onde um novo conceito abrangente passa a subordinar saberes 

prévios é chamada de significativa superordenada, e não é muito comum. A maneira mais 

usual é a aprendizagem subordinada representada na figura 3. 

Figura 3: Aprendizagem Subordinada 

 
Fonte: Moreira (2011a). 
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Com o passar do tempo pode acontecer que um subsunçor muito repleto de 

significados estáveis se ofusque, ou seja, seus significados se tornam menos claros e mais 

confusos. Isso ocorre na medida em que um subsunçor não é utilizado com frequência, é um 

processo normal do trabalho cognitivo chamado assimilação obliteradora, e não representa 

um esquecimento total. Se o processo de aprendizagem realmente for significativo, é possível 

resgatar esses subsunçores sem muitas dificuldades. De acordo com Moreira (2012, p. 32): 

A clareza, a estabilidade cognitiva, a abrangência, a diferenciação de um subsunçor 

variam ao longo do tempo, ou melhor, das aprendizagens significativas do sujeito. 

Trata-se de um conhecimento dinâmico, não estático, que pode evoluir e, inclusive, 

involuir. 

Faz-se necessário, então, pensar em uma sequência de ensino que possa viabilizar a 

aprendizagem significativa. A proposta é partir de ideias gerais e inclusivas, aprofundar os 

princípios, ou seja, realizar uma diferenciação progressiva. Em seguida, na reconciliação 

integrativa trazer ao estudante materiais que o estimulem a pensar, explorar e perceber 

diferenças e semelhanças. Segundo Moreira (2011b), as sequências de ensino fundamentadas 

teoricamente com o objetivo de promover a aprendizagem significativa são chamadas 

unidades de ensino potencialmente significativas (UEPS). 

As principais variáveis na construção de UEPS são o conhecimento prévio do 

estudante e a sua vontade de querer aprender significativamente, sendo a última, um fator-

chave. Além dessas, é importante ter organizadores prévios que mostram como os novos 

conceitos se relacionam com os subsunçores. Funcionam como bons organizadores as 

situações-problema, desde que despertem o interesse do aluno para a aprendizagem 

significativa e que sejam apresentadas em níveis crescentes de dificuldade. 

Complementarmente, a interação social e a linguagem são fundamentais nesse processo. Por 

fim, não se deve esquecer que a aprendizagem significativa é progressiva e estimulada pela 

busca de respostas, portanto deve ser avaliada através de busca de evidências. 

Os aspectos sequenciais de uma UEPS segundo Moreira (2011b) estão incluídos na 

figura 4. 
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Figura 4: Sequência de ensino baseada em UEPS 

 
Fonte: Própria autora (2020). 

 

Considerando a sequência de ensino CTSA esquematizada na figura 1 e a sequência 

de uma UEPS ilustrada na figura 4, o tema radioatividade possui enorme potencial para o 

desenvolvimento de uma abordagem que pode contribuir de forma significativa no ensino de 

Química. Mesmo que muitos tenham concepções alternativas como subsunçores deste tema, 

trata-se de um conteúdo muito presente no cotidiano da sociedade como um todo e por isso 

a maior parte dos estudantes, em algum momento de suas vidas, já teve algum tipo de contato 

com o assunto, consciente ou não. 

 

3.3 Radioatividade 

No final de 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen estava estudando a condutividade 

dos gases utilizando um tubo de raios catódicos e uma tela de platinocianeto de bário quando 

observou a tela brilhar, o que indicava um tipo de raio diferente dos raios catódicos saídos 

do tubo, já que diversos objetos pareciam transparentes à frente dos novos raios. Por serem 

desconhecidos, os raios foram chamados de raios-X.  

Após a descoberta, cientistas começaram a estudar diversos aspectos acerca dos novos 

raios, inclusive, pensaram que poderia haver uma correlação entre a luminescência e a 
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emissão de raios-X. Ainda que os resultados dos experimentos com os quais se investigou 

esta correlação não sejam compatíveis com os conhecimentos atuais, essa linha de raciocínio 

levou Henri Becquerel a procurar a radiação penetrante que era emitida pelos compostos 

luminescentes do urânio, levando à descoberta da radioatividade (MARTINS, 1997). 

Com experimentos utilizando urânio Becquerel concluiu que a radiação penetrante 

era oriunda do próprio elemento e não tinha conexão com a fluorescência. A radiação ficou 

conhecida como raios de Becquerel e posteriormente foi chamada de radioatividade pela 

física polonesa Marie Curie. Na história da Ciência é comum observar que logo após a 

divulgação de uma descoberta vários outros cientistas também iniciavam investigações 

acerca da mesma. 

Segundo Xavier et al. (2007, p. 83) em um curto período de tempo após a descoberta 

de Becquerel, 

O físico neozelandês Ernest Rutherford e o físico francês Pierre Curie 

identificaram, de forma independente e quase simultaneamente, dois tipos distintos 

de emissões oriundas dos elementos radioativos. Essas radiações foram 

denominadas de partículas alfa (α) e beta (β). No mesmo ano, o físico francês Paul 

U. Villard identificou outra espécie de radiação eletromagnética, que também era 

emitida por esses elementos, que denominou radiação gama (γ). 

Após Rutherford propor a existência do núcleo atômico, constatou-se que as emissões 

alfa, beta e gama da radioatividade ocorriam com núcleos instáveis de elementos químicos. 

Este fenômeno foi chamado de decaimento radioativo, no qual, em geral, átomos de certo 

elemento se transformam em átomos de outro elemento. 

 

3.3.1 Radiações α e β 

A radiação alfa é formada de partículas positivas, contendo dois prótons e dois 

nêutrons, igual ao átomo de Hélio (4
2He), e são simbolizadas por 4

2α. Como prótons e 

nêutrons são considerados relativamente pesados, esse tipo de radiação é lento e seu poder 

de penetração, sendo pequeno, os faz serem retidos até por folhas de papel. A seguir temos 

um exemplo de emissão de partícula α: 
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234
92U → 230

90Th + 42α     (1) 

Sobre emissões alfa tem-se a Primeira Lei da Radioatividade, enunciada por Soddy: 

“Quando um radionuclídeo emite uma partícula α, seu número de massa diminui de 4 

unidades e seu número atômico diminui de 2 unidades” (CANTO, 2016, p. 154). 

Durante estudos sobre a radiação beta, Becquerel percebeu que ao ser submetida a 

um campo elétrico, ela se desviava em direção ao lado das cargas positivas. Ou seja, a 

radiação beta possuía carga negativa e era muito menor que as partículas alfa, fato observado 

ao submeter as radiações a um campo eletromagnético, sendo simbolizada por 0
-1β. É 

importante lembrar que apesar de possuir carga negativa, é uma radiação originária do núcleo 

radioativo, e não da eletrosfera. Isso ocorre porque um nêutron dentro de um núcleo instável 

betaemissor pode se decompor em próton, uma partícula beta e um antineutrino (partícula 

com carga nula e número de massa aproximadamente zero). Emitidas a altíssimas 

velocidades, as partículas β possuem poder de penetração intermediário entre as radiações 

alfa e gama. A equação 2 exemplifica uma emissão de uma partícula beta. 

214
83Bi → 0-1β + 214

84Po    (2) 

Enunciada por Soddy, Fajans e Russel, a Segunda Lei da Radioatividade diz: 

“Quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número de massa permanece 

constante e seu número atômico aumenta de 1 unidade” (CANTO, 2016, p. 155). 

 

3.3.2 Radiação γ 

A radiação gama não é constituída por partículas, como as radiações α e β, mas sim 

por ondas eletromagnéticas semelhantes aos raios-X. Porém, enquanto os raios-X são 

produzidos na eletrosfera, a radiação gama é produzida no núcleo atômico. Dotada de alta 

velocidade e maior poder de penetração do que α e β, a radiação gama pode atravessar o 

corpo humano, mas é bloqueada por lâminas de chumbo com mais de 8mm de espessura. 

Átomos que emitem esse tipo de radiação têm seus números atômico e de massa inalterados, 

pois não são emitidas partículas e sim ondas eletromagnéticas, assim, representamos a 

radiação gama por 00γ. Geralmente o núcleo atômico emite radiação gama acompanhada por 
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emissões alfa e beta. Na verdade, são processos que ocorrem simultaneamente mas vamos 

dividi-los em duas equações para facilitar o entendimento (SANTOS et al., 2013). As 

equações 3.1 e 3.2 trazem o exemplo das emissões do cobalto e, as equações 4.1 e 4.2 

mostram as emissões do césio. 

60
27Co → 0-1β + 60

28Ni      (3.1) 

60
28Ni → 00γ + 60

28Ni      (3.2) 

 

137
55Cs → 0-1β + 137

56Ba     (4.1) 

137
56Ba → 00γ + 137

56Ba     (4.2) 

 

O poder de penetração de cada radiação e suas interações ao atravessar um campo 

elétrico estão ilustradas nas figuras 5 e 6, respectivamente. 

 

Figura 5: Poder de penetração das radiações α, β e γ 

 
Fonte: Própria autora (2020). 
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Figura 6: Influência de um campo elétrico sobre as radiações α, β e γ 

 
Fonte: Própria autora (2020) 

 

 

3.3.3 Cinética dos decaimentos radioativos 

O núcleo de um átomo é uma região extremamente pequena que concentra todos os 

prótons. Sabe-se que cargas de mesma natureza se repelem, portanto existe uma força de 

repulsão muito grande entre essas partículas. A força nuclear forte, que anula essa repulsão, 

é resultante da interação de subpartículas que também existem no núcleo, como os nêutrons. 

Quanto mais prótons um núcleo tiver, mais nêutrons serão necessários para manter a 

estabilidade. Entretanto, o aumento do número de nêutrons também torna o núcleo instável. 

A proporção entre nêutrons e prótons que torna o núcleo estável está representada no gráfico 

da figura 7. 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 
 

 
 

Figura 7: Relação de estabilidade entre número de prótons e nêutrons 

 
Fonte: Adaptado de Santos et al. (2013) 

 

No entanto, alguns átomos se encontram fora da zona de estabilidade mostrada no 

gráfico. Estes átomos possuem uma instabilidade nuclear tão grande que a força nuclear não 

é suficiente para manter todas as partículas ali unidas. Como consequência o núcleo atômico 

torna-se instável e começa a se desintegrar. O processo de desintegração emite radiações e 

dá origem a outro átomo (mais estável que o original), chamamos isso de decaimento 

radioativo, exemplificado na equação 5. 

232
90Th → 42α + 228

88Ra     (5) 

Trabalhando separadamente, os físicos F. Soddy, A. Russell e K. Fajans fizeram uma 

generalização acerca de emissões alfa e beta, a Lei do Deslocamento. “Quando uma partícula 

alfa for emitida, o novo átomo será deslocado duas casas à esquerda na Tabela Periódica. E 

quando for emitida uma partícula beta, o novo átomo estará deslocado uma casa à direita na 

Tabela Periódica” (LEMBO, 2000, apud XAVIER et al., 2007, p. 83). Assim, radioelementos 

que terminassem na mesma posição da tabela periódica seriam idênticos quimicamente. 
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Não podemos esquecer que nem todos os átomos de um mesmo elemento químico 

são radioativos, por isso, é importante identificá-los pelo número de massa e pelo número 

atômico. Por definição, átomos do mesmo elemento químico que apresentam números de 

massa diferentes são chamados nuclídeos ou isótopos. 

A velocidade de decaimento não depende da composição química ou estado físico, 

sendo fixa para qualquer isótopo radioativo em particular. Assim, a lei do decaimento 

radioativo diz que a velocidade de decaimento nuclear de uma amostra radioativa é 

proporcional ao número de átomos presentes nela e pode ser expressada através da equação 

6: 

N = N0 . e-kt     (6) 

Onde N é o número de núcleos restantes após um certo tempo (t), k é a constante de 

decaimento e N0 é o número de núcleos radioativos inicialmente (ATKINS, JONES, 2012). 

O decaimento é, mais comumente, dado em condições de meia-vidas, ou seja, o tempo 

necessário para que a atividade de um elemento radioativo decaia à metade de seu valor 

original. A meia-vida é representada por t1/2 e a figura 8 esquematiza como funciona o 

decaimento. 

 

Figura 8: Decaimento radioativo por tempo de meia-vida 

 

Fonte: Própria autora (2020). 

 

Como já foi dito o tempo de meia-vida é característico de cada isótopo. A tabela 1 

apresenta alguns elementos e seus respectivos valores de meia-vida. 
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Tabela 1: Valores de meia-vida de alguns isótopos 

Elemento Isótopo Meia-vida, t1/2 

Férmio 244Fm 3,3 milissegundos 

Carbono 
15C 2,4 segundos 
14C 5730 anos 

Iodo 131I 8,05 dias 
Cobalto 60Co 5,26 anos 

Hidrogênio 3H (trítio) 12,3 anos 
Césio 137Cs 30,17 anos 
Rádio 226Ra 1600 anos 

Potássio 40K 1,26 bilhões de anos 

Urânio 

235U 710 milhões de anos 

238U 4,5 bilhões de anos 

Fonte: Adaptado de Atkins, Jones (2012). 
 
 

O decaimento radioativo em termos de meia-vida é muito utilizado, por exemplo, na 

datação cronológica. Os raios cósmicos contêm nêutrons que são continuamente absorvidos 

por átomos de nitrogênio presentes em altas camadas da atmosfera. Desse processo resulta o 
14C que ao se combinar com o oxigênio forma 14CO2.  Esta molécula é incorporada ao 

organismo de todos os seres vivos terrestres através do ciclo: o 14CO2 é absorvido por plantas, 

durante o processo de fotossíntese, e estas são ingeridas pelos animais. A incorporação dessa 

molécula no organismo só é possível durante a vida e, cessa, com a morte do indivíduo. O 

ciclo aqui descrito está ilustrado na figura 9. 
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Figura 9: Ciclo do carbono-14 

 
Fonte: Esquadrão do conhecimento (2017) 
 

 

A partir do óbito a quantidade de 14C começa a diminuir através do decaimento, 

representado na equação 7. 

14
6C → 14

7N + 0-1β      (7) 
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Analisando a proporção de 14C em um material e conhecendo sua meia-vida é possível 

determinar a sua “idade”. Por exemplo, de acordo com Xavier et al. (2007, p. 89): 

Fósseis de madeira, papiros e animais contêm 14C, cuja meia-vida é de 5.730 anos. 

Isso significa que, a cada 5.730 anos, a atividade do 14C é reduzida à metade ... foi 

assim, que se determinou a idade dos Pergaminhos do Mar Morto 

 

3.3.4 Fissão Nuclear 

Ao longo dos anos após a descoberta da radioatividade, muitas outras conquistas se 

seguiram, como as descobertas: da radioatividade artificial, por Irène Joliot-Curie e Frédéric 

Joliot-Curie (filha e genro de Marie Curie), do nêutron, comprovada por James Chadwick, e 

do pósitron (encontrado nas desintegrações de radionuclídeos artificiais) comprovada por C. 

D. Anderson. Dentre essas, destaca-se ainda, a descoberta da fissão nuclear em 1938 por O. 

Hahn e F. Strassmann que, bombardeando o núcleo de urânio com nêutrons de velocidade 

moderada, detectaram a presença de outro elemento diferente do original (TIPLER, 

LLEWELLYN, 2014). Lise Meitner, física austríaca, finalmente explicou: “O núcleo do 

átomo de urânio é instável e, ao ser bombardeado com nêutrons moderados, rompe-se 

praticamente ao meio, originando dois núcleos de massa média e liberando 2 ou 3 nêutrons, 

além de mais energia” (XAVIER et al., 2007, p. 84). 

A descoberta de nêutrons sendo emitidos no processo de fissão levantou especulações 

relacionadas à possibilidade de utilizar esses nêutrons para produzir mais reações de fissão, 

dando início a uma reação em cadeia. “Em 1942, um grupo liderado por Enrico Fermi 

produziu a primeira reação em cadeia auto sustentada em um reator nuclear que havia sido 

construído na Universidade de Chicago” (TIPLER, LLEWELLYN, 2014, p. 344).  

A reação em cadeia é melhor exemplificada pela figura 10, em que são apresentados 

os produtos da fissão do 235U.  
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Figura 10: Exemplo de reações em um processo de fissão nuclear 

 
Fonte: Própria autora (2020). 

 

É importante ressaltar que a energia proveniente da fissão tem origem diferente da 

energia produzida por reações químicas. Enquanto em uma reação de combustão, por 

exemplo, tem-se liberação de energia advinda da queima de um material, na fissão nuclear a 

diferença de massa entre o núcleo original e os novos núcleos formados (chamada de defeito 

de massa) resulta em energia. Esse cálculo pode ser expressado através da equação 8, a 

fórmula de Einstein que relaciona energia, massa e velocidade da luz. 

E = m.c2     (8) 

Na fissão do urânio-235 são liberados 2.1010 kJ.mol-1, quase um trilhão de vezes mais 

que a energia liberada na reação de combustão do etanol, 98 kJ.mol-1 (SANTOS et al., 2013). 

Assim, como a liberação energética é muito alta e trata-se de uma reação em cadeia, são 

necessárias condições extremamente controladas para que sua utilização seja segura. 
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Figura 11: Esquema de uma reação em cadeia da fissão nuclear 

 
Fonte: Adaptado de Timberlake (2001). 

 

A massa de amostra submetida à fissão nuclear deve ser suficiente para que os nêutrons 

emitidos atinjam outros núcleos e assim se estabeleça a reação em cadeia. A essa quantidade 

mínima de massa dá-se o nome de massa crítica. A tabela 2 mostra as massas críticas de 

alguns isótopos radioativos. 

Tabela 2: Massas críticas de alguns nuclídeos 

Elemento Isótopo Massa Crítica (kg) 

Urânio 
233U 15 
235U 50 

Plutônio 

238Pu 10 
239Pu 10 
240Pu 40 
241Pu 10 
242Pu 100 

Américo 241Am 100 
Fonte: Adaptado de Bunn, Holdren (2002). 
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3.3.5 Fusão Nuclear 

Durante pesquisas para produzir a bomba atômica, Enrico Fermi e Edward Teller 

consideraram que a fissão poderia fornecer energia suficiente para começar processos de 

fusão (SANTOS et al., 2013). A fusão nuclear é um processo que ocorre no Sol e nas outras 

estrelas, trata-se da junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores, ao que uma 

grande quantidade de energia é desprendida. Para que o processo se inicie, é necessária uma 

enorme quantidade de energia cinética, algo provocado por uma temperatura da ordem de 10 

milhões de graus Celsius, já que a colisão de dois núcleos envolve muita repulsão. A luz e o 

calor do sol que chegam até nós, são produtos de reações de fusão nuclear que ocorrem na 

superfície solar como a que é representada pela equação 9. 

2
1H + 31H → 42He + 10n  ΔE = 1,7 . 1012 kJ.mol-1  (9) 

Ou seja, átomos de deutério (2
1H) e trítio (3

1H), isótopos do hidrogênio, reagem por 

fusão produzindo átomos de hélio. A energia liberada neste processo é extremamente maior 

do que no processo de fissão nuclear do urânio-235. Como a colisão de dois núcleos envolve 

muita repulsão eletrostática, a energia cinética deve ser muito alta e o processo é mais fácil 

para átomos menores. 

Um grande problema relacionado à construção de reatores de fusão nuclear está em 

reproduzir a temperatura necessária e conseguir um meio de controlá-la e suportá-la. A maior 

vantagem desse tipo de reator é a produção de energia limpa, livre de rejeitos radioativos 

presentes nos reatores de fissão nuclear. 

 

3.3.6 Aplicações 

Atualmente o processo de fissão nuclear é amplamente aplicado às usinas nucleares 

para geração de energia, e são diversos fatores que justificam a sua utilização em comparação 

com outras fontes de energia. Considerando as fontes energéticas brasileiras, das fontes 

renováveis somente as hidrelétricas são viáveis para geração de grande quantidade de energia 

elétrica e o impacto ambiental provocado, considerando a estrutura logística, é enorme. 

Dentre as fontes não renováveis, as usinas nucleares são ótimas opções, visto que as reservas 
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de urânio são significativas (MRS ESTUDOS AMBIENTAIS, 2006). Em questões 

econômicas o urânio se destaca por fornecer o maior conteúdo energético por quilograma, 

conforme apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Poder energético dos principais combustíveis 

Combustível Pode produzir cerca de 

1 kg de madeira 2 kWh 

1 kg de carvão 3 kWh 

1 kg de óleo 4 kWh 

1 m3 de gás natural 6 kWh 

1kg de urânio natural 
usina com reator do tipo PWR 60.000 kWh 

usina com reator do tipo FBR 3.000.000 kWh 

Fonte: MRS estudos ambientais (2006). 
 

Em uma usina nuclear o reator que contém o material radioativo produz energia 

térmica através das reações de fissão nuclear. A energia térmica aquece a água, gerando vapor 

que movimenta turbinas acopladas a geradores de energia elétrica. Ou seja, transforma-se 

energia térmica em elétrica através de reações nucleares. A figura 12 representa o 

funcionamento de uma usina nuclear. 

 

Figura 12: Esquema básico de funcionamento de uma usina nuclear 

 

Fonte: Santos et al. (2013). 

Além da indústria energética, outra área de aplicação dos materiais radioativos é a 

Medicina. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), 2019: 
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A medicina nuclear é uma especialidade médica que, utilizando métodos seguros, 

praticamente indolores e não invasivos, emprega materiais radioativos com 

finalidade diagnóstica e terapêutica. Usa quantidades mínimas de substâncias 

radioativas (radiofármacos) como ferramenta para acessar o funcionamento dos 

órgãos e tecidos vivos, realizando imagens, diagnósticos e, também, tratamentos. 

Dentre aplicações utilizadas pela Medicina Nuclear estão os exames para diagnóstico, 

tais como, cintilografia e o PET-CT (tomografia por emissão de pósitron-tomografia 

computadorizada). O primeiro pode ser usado para identificar isquemia no miocárdio, 

proporcionando diagnóstico precoce de problemas de coração. Ou ainda, pode detectar a 

propagação do câncer para outras partes do corpo ou reincidência após um tratamento. O 

PET-CT serve como ferramenta de diagnóstico e estadiamento (processo para determinar a 

localização e a extensão do câncer presente no corpo) e pode, também, registrar a resposta 

de um tumor aos tratamentos realizados. Outras aplicações importantes dos radioisótopos 

estão relacionadas ao tratamento do câncer por meio de radioterapia. De acordo com Xavier 

et al. (2007, p. 88), “os radiofármacos usados em medicina nuclear no Brasil são, em grande 

parte, produzidos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), da CNEN 

(Comissão Nacional de Energia Nuclear) em São Paulo”.  

A radioterapia engloba tratamentos que utilizem alguma fonte de radiação, sendo 

muito empregada no combate ao câncer, pois as células cancerígenas são mais sensíveis à 

radiação do que as células normais, já que a capacidade de regeneração da molécula de DNA 

das células tumorais é menor, o que leva à sua morte. Utilizando doses bem controladas, é 

possível destruir as células-alvo sem que se afete tanto as demais. Em particular, a 

radioterapia requer “emissões particulares de decaimento alfa ou beta (...) para que a energia 

de decaimento seja depositada sobre uma área relativamente pequena (nas células 

cancerígenas)” (CARROLL et al., 2012, p. 653). Trata-se de um tratamento expositivo 

(exposição do paciente à radiação), e uma das fontes mais usadas nesse tratamento é o 

cobalto-60 que é encapsulado de forma a irradiar apenas o local indicado. 

A braquiterapia é um tipo de radioterapia altamente específica e eficiente, na qual, 

uma fonte radioativa pequena é inserida dentro ou próximo de um órgão a ser tratado através 

de cateteres ou sondas. Por meio de sistemas computadorizados as fontes radioativas entram 

nos cateteres, inteiramente controladas por um computador. Existem dois tipos de 

braquiterapia, a de alta taxa de dose e a de baixa taxa de dose. A alta taxa de dose implica a 
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colocação de uma única fonte radioativa de alta dose próximo ou no interior do tumor durante 

poucos minutos e é muito utilizada no tratamento de cânceres ginecológicos, de pulmão, 

mama, próstata e câncer de cabeça e pescoço. Já a baixa taxa de dose exige que a fonte 

radioativa seja inserida dentro do tumor permanentemente. São pequenas sementes 

radioativas que gradativamente tem seu nível de radiação emitida diminuído ao longo do 

tempo, “a maior parte da radiação é liberada ao longo dos 3 primeiros meses, e aos 9 meses, 

as sementes estão praticamente inativas” (ONCOGUIA, 2014). Além desses tipos de 

tratamento, a dose de radiação pode ser liberada, também, em curtos períodos de irradiação 

durante um total de até 24h. Essa modalidade é chamada de taxa de dose pulsada, muito 

usada no tratamento de tumores ginecológicos e de cabeça e pescoço. 

A radioterapia, pode ainda ser utilizada como diagnóstico de uma enfermidade. Por 

exemplo, a avaliação do funcionamento da glândula tireóide pode ser feita utilizando-se iodo-

131, que é absorvido pela mesma, possibilitando seu mapeamento. O resultado é comparado 

com padrões e problemas e, dessa forma, disfunções são identificados. A utilização do 131I é 

favorável por possuir curta meia-vida, apresentar boa absorção e ser eliminado rapidamente 

pelo organismo.  

Outro isótopo utilizado, no tratamento de câncer ósseo, é o samário-153 que emite 

radiações beta e gama. O objetivo é controlar a dor causada por metástases ósseas, pois o 

nuclídeo 153Sm tem a capacidade de se conectar às lesões ósseas, onde realiza o efeito 

analgésico (IAMN, 2020), reduzindo o uso de medicamentos analgésicos como a morfina. 

Cabe mencionar que antes do desenvolvimento da pesquisa para produção dos 

radioisótopos no Brasil, muitos tratamentos não eram disponibilizados para a população por 

possuir um elevadíssimo custo. A exemplo da braquiterapia que até poucos anos tinha os 

fabricantes de sementes concentrados na Inglaterra, Bélgica e EUA diferindo quanto aos 

processos de produção “sendo exclusivos e protegidos por patentes, tornando a sua 

reprodução proibida ou bastante onerosa face aos ‘royalties’ da propriedade industrial, 

inviabilizando comercialmente a sua industrialização em outros países” (ROSTELATO, 

2005, p. 24). A classe médica representada por físicos e médicos da área radioterápica de 

vários hospitais de São Paulo transmitiram ao IPEN a necessidade de produzir sementes de 
125I no país. Para atender à solicitação, o IPEN constituiu um projeto que viabilizasse a 

produção nacional das sementes. Daí a importância de investir no desenvolvimento da ciência 
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no Brasil, já que a produção nacional minimiza os custos de diversos tratamentos e 

tecnologias, além de conferir certa independência ao país quando se trata de importação. 

Segundo a CNEN (2020), 

O setor de medicina nuclear do país, cujos procedimentos para diagnóstico ou 

terapia utilizam radiofármacos, conta com 432 serviços de medicina nuclear 

(SMN) distribuídos por todo o território brasileiro. Os radiofármacos fornecidos 

pela CNEN propiciam a realização de aproximadamente um milhão e meio de 

procedimentos de medicina nuclear por ano, sendo que aproximadamente 30% 

contam com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ainda discorrendo sobre as aplicações da radioatividade, na área química ela é 

principalmente utilizada como descoberta e monitoramento de contaminação por elementos 

radioativos e análises ambientais e biológicas. Na indústria alimentícia a irradiação com 60Co 

é utilizada para preservar alimentos, reduzindo as perdas naturais por processos biológicos. 

Trata-se de um processo pós colheita, podendo até mesmo substituir aditivos químicos na 

desinfecção, e por acarretar mínimas alterações (nenhuma nociva) aos alimentos é 

considerado seguro e recomendado pela OMS. Ainda, o 192Ir é utilizado em controle de 

qualidade de produtos industriais, na avaliação de espessuras. A indústria farmacêutica faz 

uso de fontes radioativas no processo de esterilização de materiais hospitalares, o que é 

vantajoso para produtos plásticos. 

Pode-se citar ainda a aplicação de radioisótopos nos ramos de Energia Nuclear, 

Radiações, Materiais, Nanotecnologia, Biotecnologia, entre outros: 

beneficiamento e análise de pedras preciosas irradiadas, tratamento de efluentes 

industriais e lixo hospitalar, análise e caracterização de materiais poliméricos, 

processamento e desenvolvimento de novos materiais poliméricos por meio de 

modificações induzidas pela radiação, desenvolvimento e produção de fontes 

radioativas para radioterapia, processo de radioesterilização para banco de tecidos 

biológicos, aplicação de radioisótopos na hidrologia e no controle de processos 

industriais, entre outras atribuições (IPEN, 2020). 

Embora tenhamos muitas aplicações que demonstram os benefícios que a energia 

nuclear proporciona para a sociedade, a mesma ainda é vista com muito preconceito pela 

mesma. Isto ocorre em função do grande potencial de contaminação encontrado em lixos 
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radioativos indevidamente descartados, passivos ambientais de mineradoras entre outras 

fontes de contaminações. A mesma radioatividade que pode curar ou diagnosticar uma 

doença, como o câncer, também pode provocar as mesmas doenças, quando populações são 

expostas de forma irresponsável à materiais radioativos. 

 

3.3.7 Perigos 

Conforme ilustrado na figura 5 (subseção 3.3.2), as radiações nucleares, alfa, beta e 

gama, possuem diferentes níveis de penetração e, quando expostos a elas, o corpo humano 

pode sofrer inúmeros efeitos. Os efeitos radioinduzidos podem ser classificados em função 

de: dose de radiação e forma de resposta, tempo de exposição e nível orgânico afetado. 

Segundo Di Prinzio et al. (2014, p. 128), “em função da dose e forma de resposta, são 

classificados em estocásticos e determinísticos; em termos do tempo de manifestação, em 

imediatos e tardios; em função do nível de dano, em somáticos e genéticos (hereditários)”. 

Quando a probabilidade de ocorrência de sequelas está diretamente relacionada à dose 

de radiação recebida, sem existência de limiar, dá-se o nome de efeitos estocásticos. Isso 

significa que até mesmo doses pequenas podem levar a tais efeitos. Já os efeitos 

determinísticos são aqueles que causam morte celular irreversível por reparo, prejudicando 

o funcionamento do tecido ou órgão. Porém, neste caso existe um limiar, ou seja, abaixo de 

um certo limite a perda de células não é suficientemente prejudicial, e acima deste limite a 

gravidade do dano depende da dosagem aplicada. 

Os efeitos somáticos são consequência do dano nas células do corpo e dependem da 

dosagem absorvida, da taxa de absorção, da região corporal e da área irradiada. Estão 

relacionados somente à pessoa que foi irradiada. Diferentemente, os efeitos genéticos se 

manifestam no descendente da pessoa irradiada, resultante do dano causado pela radiação em 

células de órgãos reprodutores. Possuindo caráter acumulativo e não depende da taxa de 

absorção da dose. 

Efeitos imediatos ocorrem em um período que vai de poucas horas até poucas 

semanas após a exposição à radiação, por exemplo, a radiodermite (alterações da pele pela 

radiação). E aqueles que aparecem após anos ou décadas são os efeitos tardios, como o 
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câncer. Quando as doses são muito altas, os efeitos imediatos predominam e podem levar até 

à morte. Em doses intermediárias prevalecem efeitos imediatos menos severos e 

possivelmente temporários. Entretanto, há maior probabilidade de lesões graves a longo 

prazo. Por fim, doses baixas não levam a efeitos imediatos mas possibilitam lesões a longo 

prazo (DI PRINZIO et al., 2014). 

Os efeitos tardios, especialmente o câncer, dificultam a implementação de parâmetros 

de segurança no trabalho com radiações. Pois quando os sintomas aparecem, o grau de dano 

pode ser muito severo e até mesmo letal. Espera-se que um dia seja possível detectar alguma 

mudança biológica no ser humano abaixo do grau de lesão. A unidade de dose absorvida pelo 

organismo é o Gray (Gy). Em média, a população mundial absorve uma dose média de 

radiação natural de 2,6.10-3 Gy.ano-1, ou seja, 2,6 mGy por ano (ALMEIDA, NOUAILHETAS, 

PESTANA, 2007). 

Os quadros 1 e 2 trazem exemplos de possíveis consequências biológicas da 

exposição à radiação envolvendo altas taxas de doses, altas doses e exposição de área 

importante do corpo. 

Quadro 1: Efeitos biológicos de radioexposição aguda em adulto 

Forma Dose Absorvida Sintomas 

Infra-clínica < 1 Gy ausência na maioria dos indivíduos 

Reações gerais leves 1 a 2 Gy astenia, náuseas, vômitos 

Hematopoiética leve 2 a 4 Gy 
função medular atingida: linfopenia, 
leucopenia, trombopenia, anemia; 

Recuperação em 6 meses 

Hematopoiética grave 4 a 6 Gy função medular gravemente atingida 

DL50 4 a 4,5 Gy morte de 50% dos indivíduos irradiados 

Gastrointestinal 6 a 7 Gy 
diarréia, vômitos, hemorragias, morte em 5 

ou 6 dias 

Pulmonar 8 a 9 Gy 
insuficiência respiratória aguda, coma e 

morte entre 14 e 36 horas 

Cerebral > 10 Gy morte em poucas horas por colapso 

Fonte: Almeida, Nouailhetas, Pestana, (2007). 
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Quadro 2: Efeitos biológicos de exposições agudas localizadas 

Dose absorvida 
(Gy) 

Sintomas 

> 4 epilação temporária 

16 a 20 epilação definitiva 

6 a 12 
Radiodermite eritematosa que se manifesta oito dias 

após a exposição por dor e vermelhidão; 
frequentemente substituída por pigmentação acentuada 

16 a 20 
Radiodermite exsudativa (bolhas, lesões) que regride 

em 5 ou 6 semanas  

25 
Radiodermite e radionecrose que se manifesta por um 
eritema precoce, dor e exsudação; o processo evolui 

para uma ulceração do tecido 

2 
catarata: quanto maior a dose maior a velocidade do 
estabelecimento do processo; conjuntivite aguda de 

pouca gravidade 

0,3 esterilidade temporária do homem 

5 esterilidade definitiva do homem 

3 esterilidade temporária da mulher 

6 a 8 esterilidade definitiva da mulher 

Fonte: Almeida, Nouailhetas, Pestana, (2007). 
 
 

Desta forma, faz-se importante saber em quais situações podemos estar expostos a 

algum tipo de radiação nuclear. O gráfico 1 expõe as fontes de radiações a que os seres 

humanos estão sujeitos, sendo 82% de origem natural. 
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Gráfico 1: Fontes de exposição à radiação  

 
Fonte: Adaptado de Krauskopf e Beiser (2006). 

 

Existem dispositivos que são capazes de indicar a presença de um campo de radiação, 

são os chamados detectores de radiação. Existem diversos métodos através dos quais 

diferentes radiações podem interagir com o material utilizado para medi-las, o que resulta em 

vários tipos de detectores. Um dos processos mais utilizados envolve a geração de cargas 

elétricas, que é a base de operação de um detector Geiger-Müller. A figura 13 mostra um 

esquema simplificado do funcionamento desse detector. 

Figura 13: Esquema simplificado do funcionamento de um contador Geiger-Müller 

 

Fonte: Adaptado de Casa das Ciências (2012) 
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O tubo metálico que funciona como cátodo é preenchido com um gás inerte a baixa 

pressão, que funciona como isolante. O fio central funciona como ânodo. As radiações 

ionizantes entram pela janela e podem ser atraídas em direção ao cátodo, ânodo ou, ainda, 

podem ionizar algumas moléculas de gás, originando cátions e ânions que serão acelerados 

em direção aos eletrodos devido ao forte campo elétrico. O resultado é um impulso intenso 

de corrente elétrico que é medido e contado, quanto mais impulsos, maior a intensidade do 

campo de radiação. A maioria dos detectores Geiger-Müller, como mostrado na figura 14, 

possuem um amplificador de áudio que produz um estalido na descarga elétrica. 

 

Figura 14: Foto de um contador Geiger-Müller portátil 

 
Fonte: Wikimedia Commons (2011). 
 

 

O detector Geiger-Müller funciona como um contador pois não é capaz de medir 

nenhuma grandeza radiológica e nem a energia das radiações, ele apenas detecta presença e 

intensidade da radiação. É muito utilizado até hoje, por ser simples, de baixo custo e fácil 

operação, mas foi criado em 1928 e, muito utilizado em acidentes e catástrofes envolvendo 

radiações. 

A Segunda Guerra Mundial trouxe o desenvolvimento da indústria nuclear. Como 

dito anteriormente, a primeira reação em cadeia de fissão autossustentada em um reator 

nuclear foi elaborada por Enrico Fermi e um grupo de cientistas, o que abriu as portas para o 

surgimento do “Projeto Manhattan” que visava desenvolver e construir armas nucleares. “No 

dia 16 de julho de 1945, no estado do Novo México nos EUA, a primeira bomba atômica da 
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história, conhecida como ‘Gadget’, foi detonada” (XAVIER et al., 2007, p. 85). Esta, foi 

apenas uma explosão experimental no meio do deserto, uma região habitada somente por 

insetos e aracnídeos. 

Em 6 de agosto de 1945 um avião americano soltou uma bomba atômica sobre a 

cidade de Hiroshima que detonou a 580 metros de altitude. O ataque resultou na morte de 

noventa mil habitantes no mesmo dia, e a cidade foi destruída. Três dias depois, outro avião 

atacou a cidade de Nagasaki matando imediatamente quarenta mil pessoas. Até o fim daquele 

ano 145 mil pessoas faleceram em Hiroshima e 75 mil em Nagasaki. Milhares de pessoas 

sofreram ferimentos graves e anos depois, devido ao efeito da radiação, várias pessoas 

morreram e bebês nasceram com má formação genética. Assim como os habitantes e as 

construções, o meio ambiente também foi afetado. Todavia, não somente bombas nucleares 

representam perigo para a vida. 

Vários acidentes envolvendo usinas nucleares ocorreram ao longo da história, como 

o de Three Mile Island na Pensilvânia, o de Chernobyl na Ucrânia e o de Fukushima no 

Japão, sendo o desastre na antiga União Soviética o mais recordado até hoje. Na Ucrânia, um 

dos quatro reatores da usina nuclear de Chernobyl explodiu por conta de uma reação em 

cadeia descontrolada durante um teste realizado. Medidas de segurança foram ignoradas e o 

urânio no reator superaqueceu e derreteu as barreiras de proteção. Como o tipo de reator da 

usina não possuía estrutura de contenção (domo de concreto e aço sobre o reator), mais de 

100 elementos radioativos foram lançados na atmosfera com a explosão. Pessoas morreram 

nas explosões a vários operários e bombeiros foram hospitalizados. No entanto, somente 

depois do governo sueco detectar níveis altos de radiação, que indicavam um acidente grave, 

o governo soviético finalmente assumiu o ocorrido, mas até então, dias haviam se passado. 

Dentre os elementos liberados, os mais perigosos eram iodo, estrôncio e césio. Iodo está 

relacionado a câncer de tireóide e estrôncio pode levar a leucemia (IAEA, 2005). 

Pouco depois do vazamento, as árvores que circundavam a usina morreram pelos altos 

níveis de radiação e adquiriram coloração acobreada. Essa região ficou conhecida como 

“Floresta Vermelha”. O reator foi apressadamente selado em um sarcófago de concreto, 

porém não se sabe o quanto essa estrutura foi e continuaria sendo eficiente. Assim, uma nova 

estrutura começou a ser construída no final de 2006, após a estabilização do sarcófago antigo, 
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e foi finalizada em novembro de 2016. Espera-se que essa construção contenha o reator e seu 

sarcófago de concreto pelos próximos 100 anos (WNN, 2019).  

A planta da usina, as cidades fantasmas de Pripyat e Chernobyl e a área ao redor 

formam uma zona de exclusão de 2600 quilômetros, restrita a todos exceto cientistas e 

oficiais do governo. Hoje a região (incluindo a zona de exclusão) é preenchida com uma 

variedade de vida selvagem que prosperou sem a interferência humana (WENDLE, 2016). 

Não obstante, uma grande gama de efeitos da radiação, como árvores modificadas e animais 

com altos níveis corporais de césio-137, ainda ocorre. Fora da zona de exclusão as pessoas 

começaram a se alocar e, graças à série de televisão da emissora norte-americana HBO, 

baseada no desastre, o turismo aumentou por volta de 40%. Devido ao desastre de Chernobyl, 

muitos programas internacionais, incluindo a Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA) e a Associação Mundial de Operadores Nucleares (WANO), foram fundados (ROSS, 

2019). 

Em 2011 um terremoto provocou um tsunami que causou danos à usina nuclear de 

Fukushima, o que levou à liberação de material radioativo no ar e no mar. Entre 2011 e 2013 

houve lançamento de aproximadamente 300 toneladas de água contaminada no oceano 

Pacífico, levando a radiação até a Califórnia e Canadá (MESQUITA, 2019). 

Os acidentes com reatores nucleares não são os únicos problemas relacionados às 

usinas. A produção de resíduos radioativos é inerente ao processo de fissão nuclear: são 

materiais que devido ao desgaste não podem mais ser utilizados, porém ainda apresentam 

decaimento radioativo. A emissão de radiação diminui com o tempo, entretanto, podem ser 

necessários milhões de anos até que o material não apresente risco. Ademais, o contato direto 

ou indireto de equipamentos com esses rejeitos também produz mais resíduo, de baixa e 

média intensidade. No Brasil, o “lixo nuclear” é guardado 

Em depósitos temporários na própria usina ou no Centro de Gerenciamento de 

Rejeitos, em Angra dos Reis (RJ). Mas uma das exigências feitas para a Angra 3 

(em construção há mais de trinta anos) foi exatamente a criação de um depósito 

geológico, para o armazenamento do lixo radioativo até cem anos. Esse depósito 

guardará não só o lixo das usinas mas também rejeitos nucleares de hospitais e 

indústrias do país (ARAÚJO, 2018). 
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O cuidado com rejeitos radioativos advindos de hospitais é essencial e, a falta dele, 

levou ao acidente em 1987 na cidade de Goiânia. Dois catadores de lixo entraram em uma 

clínica médica abandonada e tiraram parte de uma máquina utilizada em tratamentos 

radioterápicos contra o câncer. Em seu interior havia um cilindro com césio-137 que foi, 

posteriormente, vendido ao ferro velho. Sem conhecimento suficiente para saber com o que 

estavam lidando, várias pessoas tiveram contato com o material, considerando bonito e 

valioso devido ao brilho azul que emanava. Milhares de pessoas foram contaminadas, quatro 

vieram a óbito, e cerca de seis mil toneladas de resíduos foram produzidos (PAPPON, 2018). 

A mineração também produz rejeitos radioativos devido à presença de radionuclídeos 

associados ao minério extraído. As minas de nióbio em Araxá (Minas Gerais), por exemplo, 

apresentam o minério associado a quantidades consideráveis de tório e urânio, o que sem os 

devidos requisitos de proteção expõe os trabalhadores a riscos de contaminações. Como 

consequência da composição mineral, os rejeitos da extração também são radioativos e por 

isso são depositados em barragens de resíduos (SUCHANEK, 2012). 

Os riscos nesse tipo de extração estão relacionados não somente com a contaminação 

ambiental (como na mineração convencional), mas também com o trabalhador. Em minas de 

céu aberto, como é o caso das minas em Araxá, a inalação da poeira oferece perigo à saúde 

(DI PRINZIO et al., 2014). Um colunista de um jornal local denunciou, em mais de uma 

publicação, o alto número de pessoas com câncer e problemas respiratórios. O Canadá 

também possui jazida de nióbio. Porém, enquanto seus cidadãos e ONGs lutam contra a 

exploração do minério devido ao alto risco de contaminação, no Brasil a sua extração é 

encorajada sob o pretexto de enriquecer o país, já que o metal apresenta inúmeras aplicações, 

como ilustrado na figura 15. 
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Figura 15: Produtos de nióbio e suas aplicações 

 
Fonte: Vasconcelos, Chaves. Ana Paula Campos (concepção) e Alexandre Affonso (ilustração)/Pesquisa 
FAPESP (2019). 

 

Visto como a radioatividade está intrinsecamente conectada ao cotidiano e como ela 

vem afetando a história da humanidade ao longo dos anos, é importante desenvolver uma 

sequência didática para o ensino de radioatividade para que a aprendizagem seja conduzida 

de forma significativa e não mecânica, como geralmente ocorre no ensino tradicional. 
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4 METODOLOGIA 

Para trabalhar o conteúdo de radioatividade com uma abordagem CTSA e priorizando  

uma aprendizagem significativa, foi proposta uma sequência didática, desenvolvida em 

várias etapas, a ser aplicada à uma turma de 2º ano do Ensino Médio. 

O tópico inicial a ser abordado é a radioatividade e a energia nuclear. Para iniciar a 

sequência didática, vamos propor uma situação que leve os alunos à externalização de seus 

conhecimentos prévios. 

I - Primeiro encontro (2 horas/aula): 

1) Iniciar a aula pedindo para que os alunos formem duplas. Em seguida, dividir o 

quadro ao meio e em cada metade escrever uma pergunta:  

a) O que você entende por energia nuclear? 

b) O que você entende por radioatividade? 

2) Posteriormente, distribuir duas folhas A4 por dupla e explicar rapidamente o que é 

um mapa mental, pois montar um será a próxima tarefa.  

O mapa mental é uma ficha de estudos que dá uma visão geral do tema, ajuda a fixar 

os pontos mais importantes e permite fazer associações. Para montar um mapa mental deve-

se pegar uma folha em branco, virá-la na horizontal e escrever um conteúdo marcante. A 

partir desse ponto, se desenvolverá o pensamento e se organizará as informações. Desenhos, 

símbolos, palavras, tudo pode ser adicionado a partir da relação com o conteúdo central. 

Pode-se ainda utilizar canetas e lápis coloridos para enriquecer o mapa e ajudar a fazer 

associações. 

3) Pedir que os alunos façam dois mapas mentais, em colaboração com suas duplas, 

respondendo um para cada pergunta que está no quadro. Estipular um tempo para que 

os alunos discutam entre si e realizem a tarefa. 

Se possível, pedir para que os alunos não identifiquem suas folhas colocando seus 

nomes, para que não se sintam acanhados ao escrever. Neste momento não há respostas certas 

e erradas, a intenção é que, através dos mapas mentais os alunos expressem seus 

conhecimentos prévios acerca da energia nuclear e da radioatividade. E que o façam em 

duplas, para que possam discutir entre si e possivelmente enriquecer o conhecimento prévio 

de ambos. 
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4) O próximo passo é pedir que os alunos não modifiquem mais suas anotações e iniciar 

um debate sobre os mapas mentais que eles criaram. O docente deve retomar as duas 

perguntas iniciais e os alunos devem ajudar o professor a montar, no quadro, um mapa 

mental coletivo. Para orientar o debate e obter mais informações acerca do 

conhecimento prévio dos estudantes, o educador pode acrescentar mais perguntas, 

como: 

- Quais os benefícios e perigos da energia nuclear? 

- Quais os benefícios e perigos da radioatividade? 

- A radioatividade é algo natural? É encontrada em materiais na natureza? 

- Que elementos químicos radioativos você conhece? 

- Raio X é radioatividade? 

É importante que todos participem para que o debate seja dinâmico, e para que o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos seja o mais abrangente possível. 

5) Recolher todos os mapas mentais e guardá-los, pois, serão utilizados posteriormente 

para avaliar a aprendizagem. O mapa mental coletivo do quadro deve ser registrado 

também, se possível através de fotos, tanto pelo professor quanto pelos alunos. 

Sugere-se, também, que as notas de avaliação não sejam baseadas em provas, mas 

sim no desempenho e participação dos alunos ao longo da aplicação da sequência didática. 

6) Finalizar a aula designando um trabalho em grupo. A turma deve ser dividida em seis 

grupos e cada equipe deve receber um texto de apoio. Os assuntos são: 

a) Rejeitos radioativos da mineração de nióbio no Brasil 

b) Datação por Carbono-14 

c) Energia Nuclear 

d) Rejeitos Nucleares 

e) Medicina Nuclear 

f) História da Radioatividade 

Todos os textos e reportagens podem ser encontrados nos anexos deste trabalho. 

Comente brevemente sobre cada texto, dê as instruções para realização do trabalho: os alunos 

devem ler as reportagens e textos de apoio e pesquisar mais informações sobre os tópicos 

designados para que possam ser discutidos em um debate na última aula de aplicação da 
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sequência didática. Peça para que façam anotações sobre a ideia central e os tópicos mais 

interessantes de cada assunto que queiram trazer para o debate. É normal que nesse estágio 

talvez o estudante não compreenda inteiramente todas as informações nos textos de apoio. A 

intenção é que ao longo das próximas aulas eles consigam aprender novos dados a partir de 

seus subsunçores e que até mesmo os enriqueçam. 

Ressalta-se que os textos de apoio abrangem situações-problema e as tecnologias 

relacionadas aos temas principais. Diz-se aqui “temas principais” pois talvez nem todos os 

estudantes saibam relacionar Radioatividade e Energia Nuclear que foram os focos das duas 

perguntas iniciais.  

II - Segundo encontro (2h/aula) 

Nesta aula começa-se a estudar o conteúdo científico em função do tema principal 

introduzido na aula anterior. É importante que o professor, além de estimular, observe 

atentamente a participação dos alunos pois será o método de avaliação principal desta aula. 

1) Iniciar com a pergunta: o que é radioatividade? E, em seguida, respondê-la: é a 

capacidade que alguns átomos possuem de emitir radiação. 

Aqui é importante manter a definição o mais abrangente possível, para respeitar o 

nível de complexidade dos aspectos estruturantes. 

2) Fazer a pergunta: mas porque alguns átomos de elementos possuem essa capacidade? 

Neste momento, fazemos essa pergunta para retomar a estrutura do núcleo atômico e, 

ao mesmo tempo, estimular os alunos a formularem suas hipóteses e compartilhá-las. Mesmo 

que possam estar incorretas o professor pode utilizá-las para guiar sua explicação. 

3) Dar prosseguimento à aula fazendo uma breve revisão sobre a composição do núcleo 

atômico: 

a) O núcleo de um átomo é uma região extremamente pequena que concentra 

todos os prótons. Devemos lembrar que cargas de mesma natureza se repelem, 

portanto existe uma força de repulsão muito grande entre essas partículas. Mas 

então por que o núcleo não se desfaz? Os nêutrons, que também estão 

presentes no núcleo, interagem com os prótons gerando uma força chamada 
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de Força Nuclear Forte. É essa força que anula a repulsão e mantém o núcleo 

inteiro. É importante entender que quanto mais prótons um núcleo tiver, mais 

nêutrons serão necessários para manter a estabilidade. O problema é que o 

aumento no número de nêutrons também torna o núcleo instável. 

b) A instabilidade aumenta gradativamente até o ponto em que a força nuclear 

não é mais suficiente para manter o núcleo inteiro. O que acontece então? 

O professor deve sempre se manter aberto à dinâmica de interação com os alunos. 

Cada pergunta feita para guiar o curso da aula é uma oportunidade para os alunos 

participarem ativamente do processo de aprendizagem. 

c) Quando a instabilidade se torna insustentável, o núcleo começa a se 

desintegrar. E como isso acontece? Através da emissão de radiações 

nucleares. 

d) Mas que radiações são essas? Bem, existem várias radiações nucleares 

diferentes mas para os nossos estudos vamos focar em três principais: alfa, 

beta e gama.  

Para a próxima parte, pode-se dividir o quadro em três partes, cada uma para uma 

radiação e ali ir adicionando informações conforme o fluxo da aula. 

4) Explicar o que é radiação alfa: 

a) A radiação alfa é formada de partículas positivas, contendo dois prótons e dois 

nêutrons, similarmente ao átomo de Hélio (4
2He), e são simbolizadas por 42α. 

Em seguida, perguntar aos alunos: 

b) Comparado ao que sabemos sobre partículas subatômicas, vocês esperam que 

a radiação alfa seja leve ou pesada? Tomem como base o número de massa 

dela. 

c) Sendo uma radiação pesada, vocês esperam que ela seja lenta ou rápida? 

O professor deve aproveitar essa parte da aula para reforçar a forma como se 

representam números de carga e de massa junto ao símbolo de uma radiação. Pode-se 

inclusive fazer uma analogia com a representação de números atômico e de massa junto a 

símbolos de elemento atômico. E caso os alunos não consigam responder às perguntas, o 
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docente pode utilizar suas respostas para guiá-los até as interpretações corretas. Continue 

utilizando o quadro para registrar as novas informações. 

5) Explicar o que é radiação beta: 

a) A radiação beta é formada por uma carga negativa e possui massa 

aproximadamente zero, similarmente ao elétron, e são representadas por 0-1β. 

Em seguida perguntar: 

b) Comparado ao que sabemos sobre partículas subatômicas, vocês esperam que 

a radiação beta seja leve ou pesada? Tomem como base o número de massa 

dela. 

c) Sendo uma radiação leve, vocês esperam que ela seja lenta ou rápida? 

O professor deve deixar claro para o aluno que apesar de possuir carga negativa, a 

radiação beta é proveniente do núcleo atômico e não da eletrosfera. 

6) Explicar o que é radiação gama: 

a) A radiação não possui carga e sua massa é aproximadamente zero, e são 

representadas por 00γ. Em seguida perguntar: 

b) Vocês esperam que a radiação gama seja leve ou pesada? 

c) Sendo uma radiação leve, esperam que ela seja lenta ou rápida? 

Agora que os principais tipos de radiações nucleares já foram citados e as informações 

estão no quadro, é hora de exemplificar suas emissões com reações. 

7) Sugestões de reações que exemplificam os decaimentos radioativos: 

a) Emissão alfa: 226
88Ra → 222

86Rn + 42α 

b) Emissão beta: 31H → 32He + 0-1β 

c) Emissão gama: 60
27Co → 60

27Co + 00γ 

Aproveite as reações de emissões para dar a devida importância às leis de conservação 

de carga e massa, que devem ser respeitadas ao equacionar reações nucleares. A emissão beta 

pode gerar alguma confusão pois como pode o núcleo emitir um “elétron” e “adquirir” um 

próton? Deixe claro que: 
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d) Um nêutron dentro de um núcleo instável betaemissor pode se decompor em 

próton, uma partícula beta e um antineutrino (partícula com carga nula e 

número de massa aproximadamente zero). 

8) Chamar a atenção dos alunos para o fato de que quando um núcleo instável emite 

radiação, ele pode dar origem a um átomo de um elemento diferente (caso emita 

radiação alfa ou beta) ou a um átomo igual o original (caso emita radiação gama). 

9) Falar que cada radiação possui um poder de penetração diferente e explique o que é 

o poder de penetração: 

a) É o quanto uma radiação consegue atravessar diferentes materiais ao incidir 

sobre eles. 

b) Peça para que, baseado nas informações contidas no quadro até agora, eles 

tentem prever a ordem crescente de poder de penetração das três radiações 

citadas. 

Caso haja dificuldade por parte dos estudantes o docente pode orientá-los para que 

cheguem à resposta correta. Evite oferecer respostas prontas, tente guiá-los. Por exemplo: 

fale das massas de cada radiação, de suas cargas e de como elas podem interagir ou não com 

o material sobre o qual incidem. 

10) Discuta sobre como um campo elétrico pode afetar as emissões alfa, beta e gama. 

a) Faça no quadro um esquema simples como o demonstrado na figura 6, mas 

não escreva os símbolos das radiações. 

b) Peça para que os alunos analisem as cargas de cada emissão e relacionem qual 

trajetória corresponde a cada radiação. 

Aqui há uma boa oportunidade de evidenciar como a massa da radiação também 

influencia no desvio sofrido. 

11) Faz-se agora uma diferenciação sobre como as emissões alfa e beta podem ser 

consideradas como partículas, e como a radiação gama é uma onda eletromagnética, 

semelhante aos raios-X. 

a) Como a radiação alfa é constituída de partículas positivas e a radiação beta é 

constituída por partículas negativas, podemos também chamá-las de partícula 

alfa e partícula beta, respectivamente. 
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b) A emissão gama é constituída por ondas eletromagnéticas, semelhantes aos 

raios-X, por isso não devemos chamá-la de partícula, mas sim de radiação 

gama ou mesmo emissão gama como já foi dito. 

Neste momento faz-se uma diferenciação progressiva: o professor deve frisar que 

apesar de terem natureza semelhantes, radiação gama e raios-X não são a mesma coisa! 

c) Os raios-X são produzidos na eletrosfera e a radiação gama é originária do 

núcleo atômico e, por isso, é muito mais energética. 

III - Terceiro encontro (2h/aula) 

Nesta aula vamos falar sobre decaimento radioativo e meia-vida, retomando aspectos 

estruturantes em maior nível de complexidade.  

1) Inicie fazendo uma rápida retomada sobre o que foi discutido na aula anterior. 

Reescreva as equações de emissões nucleares utilizadas na aula anterior: 

a) Emissão alfa: 226
88Ra → 222

86Rn + 42α 

b) Emissão beta: 31H → 32He + 0-1β 

c) Emissão gama: 60
27Co → 60

27Co + 00γ 

d) Em seguida, pergunte: o que é decaimento radioativo? 

Trabalhe com as respostas dos alunos para explicar o fenômeno. Caso não saibam 

responder, explique: 

e) O fenômeno de emissão de radiações pelo núcleo atômico instável é chamado 

decaimento radioativo. 

2) Introduza a situação-problema: 

a) O que acontece com o elemento químico, que é radioativo, depois que emite 

alguma radiação? 

Peça que os estudantes anotem suas respostas em uma folha e entreguem ao professor 

logo em seguida. Tranquilize-os para que não se sintam pressionados a responder 

corretamente, afinal é apenas um levantamento de conhecimentos prévios que posteriormente 

será utilizado para avaliar o método de ensino. 
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b) Explique que para que eles possam responder essa pergunta são necessários 

alguns conceitos. 

3) Induzir os alunos a enunciar a Primeira Lei da Radioatividade. Faça como 

demonstrado abaixo e deixe lacunas não preenchidas. 

a) A respeito de emissões alfa, temos a primeira lei da radioatividade: “Quando 

um radionuclídeo emite uma partícula α, seu número de massa ___________ 

e seu número atômico ______________”. 

Utilize a equação de emissão alfa para que os alunos digam o que acontece com a 

massa e o número atômico. Mostre o antes e depois da emissão, ressaltando que ela obedece 

a conservação de massa e cargas. 

b) Olhando para a equação de emissão alfa, que diferença podemos notar entre 

o número atômico do Ra e o número atômico do Rn? 

c) E que diferença podemos notar entre as massas desses dois elementos? 

Com as respostas dos alunos preencha as lacunas e, assim, enuncie a primeira lei da 

radioatividade. 

4) Levar os alunos a enunciar a Segunda Lei da Radioatividade. Repita o mesmo 

processo utilizado para enunciar a primeira lei: 

a) A respeito de emissões beta, temos a segunda lei da radioatividade: “Quando 

um radionuclídeo emite uma partícula β, seu número de massa 

_____________ e seu número atômico __________________”. 

Utilize a equação de emissão beta para que os alunos digam o que acontece com a 

massa e o número atômico. 

b) Olhando para a equação de emissão beta, que diferença podemos notar entre 

o número atômico do H e o número atômico do He? 

c) E que diferença podemos notar entre as massas desses dois elementos? 

Com as respostas dos alunos preencha as lacunas e, assim, enuncie a segunda lei da 

radioatividade. 
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5) Enunciar a Lei do Deslocamento. É aconselhável que o professor utilize uma tabela 

periódica estilo mapa, para que todos os alunos possam acompanhar a explicação. 

a) “Quando uma partícula alfa for emitida, o novo átomo será deslocado duas 

casas à esquerda na Tabela Periódica. E quando for emitida uma partícula 

beta, o novo átomo estará deslocado uma casa à direita na Tabela Periódica” 

Indique o caminho “percorrido” na tabela periódica pelo elemento para facilitar o 

entendimento dos estudantes. 

b) Já que os números atômicos são a “identidade” dos elementos, radioelementos 

que terminem na mesma posição são considerados idênticos quimicamente. 

Mas será que são mesmo? 

6) Introduzir o conceito de isótopo através de questionamentos: 

a) Suponha um elemento radioativo. Todos os seus átomos serão radioativos? 

b) Tomem como exemplo o hidrogênio. Ele é um elemento radioativo? 

Incentive os estudantes a exporem suas opiniões, não importa se corretas ou não. A 

partir das respostas, oriente a explicação para chegar ao conceito isótopos. Utilize como 

exemplo a equação de emissão beta: 

c) 3
1H → 32He + 0-1β 

d) Observamos que nessa equação, um átomo de hidrogênio emite uma partícula 

beta. Como isso é possível? 

Peça para que os alunos consultem suas tabelas e tentem encontrar a diferença entre 

o átomo de hidrogênio nela e o átomo de hidrogênio na reação de emissão (oriente-os a olhar 

o número atômico e o número de massa). 

e) Notamos então que o átomo de hidrogênio está representado na tabela 

periódica como 11H, enquanto que na reação temos 31H. Ou seja, eles diferem 

em número de massa. Aos elementos que possuem mesmo número atômico e 

diferentes números de massa, damos o nome de isótopos. 

f) É possível que um elemento apresente isótopos estáveis e isótopos radioativos 

e, podemos diferenciá-los pelo número de massa. A tabela periódica contém 

os isótopos mais comuns de cada elemento. 
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7) Introduzir a Lei do Decaimento. 

a) Já vimos o que é o decaimento radioativo e como ele ocorre. Mas podemos 

estimar a sua velocidade? 

b) A lei do decaimento radioativo nos diz que a velocidade de decaimento 

nuclear de uma amostra radioativa é proporcional ao número de átomos 

presentes nela. 

c) Podemos expressar essa lei através da fórmula: N = N0 . e-kt, onde N é o 

número de núcleos restantes após um certo tempo (t), k é a constante de 

decaimento e N0 é o número de núcleos radioativos inicialmente. 

 

8) Introduzir o conceito de meia-vida: 

a) Bem, já vimos que a velocidade de decaimento radioativo é fixa para qualquer 

isótopo radioativo em particular. E, já que cada isótopo possui uma velocidade 

particular, para manter um padrão de comparação, o decaimento pode ser 

discutido em termos de meia-vidas. 

b) Mas o que é meia-vida? É o tempo necessário para que metade dos átomos 

decaiam, segundo uma equação bem definida. 

c) A meia-vida é representada por: t1/2 . 

O professor pode desenhar no quadro um esquema como o ilustrado na figura 8. O 

desenho é simples e facilita o entendimento do conceito de meia-vida. Ou, como segunda 

opção, pode-se utilizar o livro didático dos alunos, cedido pela escola, que certamente contém 

um esquema ilustrado parecido e ainda possui tabelas com os tempos de meia-vida de alguns 

átomos. 

9) Para finalizar a aula, o professor retoma a situação-problema inicial: 

a) O que acontece com o elemento químico, que é radioativo, depois que emite 

alguma radiação? 

Os alunos podem responder oralmente, mas peça que eles anotem suas respostas em 

uma folha e, entreguem no final da aula. Posteriormente será utilizado como avaliação da 

aprendizagem. 
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IV - Quarto encontro (2h/aula) - Onde a radioatividade está inserida em nosso 

cotidiano? 

Nesta aula o professor deve conduzir um debate sobre os textos de apoio distribuídos 

no primeiro encontro. São situações-problemas mais complexas e que devem ser discutidas 

por meio de atividade colaborativa. 

1) Se possível, organizar as cadeiras em um círculo na sala de aula, de modo que se 

forme um círculo de debate. 

2) Cada grupo deve ter 5 minutos para apresentar a ideia central do seu texto e suas 

principais ideias e informações mais relevantes. E após cada apresentação 

disponibiliza-se 10 minutos para debate. 

Caso o professor note que o debate está fluindo bem e que os alunos estão muito 

participativos, é aconselhável estender o tempo se possível.  

3) O professor pode orientar as discussões, acrescentar informações e esclarecer 

dúvidas. 

É muito importante que ao longo de toda a sequência didática o educador encoraje e 

incentive os alunos a participarem e compartilharem suas opiniões, não somente para auxiliar 

no processo de aprendizagem, mas também, para que o debate seja dinâmico e proveitoso. 

4) Ao final do debate recolha as folhas de anotações de cada grupo sobre o trabalho. 

Pois elas serão utilizadas como forma de avaliação da aprendizagem. 

5) Distribua para cada aluno uma ficha de avaliação. Encontrada em apêndice A. 

6) Recolha as fichas. 

A retomada das duas perguntas iniciais, agora ao fim da sequência didática, 

evidenciará ao professor as possíveis novas visões dos estudantes a respeito desta temática. 

E a avaliação do método, pelos alunos, contribuirão para a melhora da sequência de ensino. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados neste trabalho, são as expectativas criadas sobre a 

sequência didática desenvolvida, visto que, por motivo de estarmos passando por uma 

pandemia, não foi possível a aplicação da mesma. Portanto, serão discutidas as etapas 

propostas na sequência didática e o que poderia ser esperado destas, caso houvesse a 

possibilidade de aplicação. 

Neste trabalho foi proposta uma abordagem interdisciplinar dessa sequência, em 

parceria com professores de física e biologia, podendo ser abordada separadamente em suas 

respectivas aulas, ou de forma conjunta (com a participação de todos os professores durante 

o debate). Como foi comentado anteriormente, de acordo com o currículo mínimo, o 

conteúdo de radioatividade no ensino de química está previsto para o quarto bimestre da 

segunda série como: cinética de decaimento radioativo (RIO DE JANEIRO, 2012a). Em 

concomitância, o currículo mínimo de física aborda: energia nuclear, usinas nucleares e 

reações nucleares (RIO DE JANEIRO, 2012b). E o de ciências e biologia: doenças e 

promoção da saúde (RIO DE JANEIRO, 2012c). Vemos aqui um grande potencial de 

interdisciplinaridade que pode contribuir positivamente para a eficiência do processo de 

aprendizagem. 

Inicialmente, em um primeiro momento, ao introduzir a aula com duas perguntas, 

sobre radioatividade e energia nuclear, pretende-se fazer um levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Segundo Klein e Medina (2015) os conceitos prévios 

ajudam a organizar, compreender e reter novas informações, funcionando como âncoras na 

estrutura cognitiva. Sem o levantamento inicial, não seria possível ancorar novos conteúdos 

e não haveria aprendizagem significativa, apenas memorização de conceitos. A figura 16 

ilustra possíveis subsunçores para a radioatividade e energia nuclear. 
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Figura 16: Possíveis subsunçores para radioatividade e energia nuclear 

 

Fonte: Própria autora (2020). 
 
 

Para realização do levantamento de conhecimentos prévios escolheu-se utilizar a 

construção de mapas mentais em folha de papel para responder às perguntas iniciais. De 

acordo com Braibante e Kraisig (2017), os mapas mentais constituem um método eficiente 

para organizar e priorizar informações, através de palavras, símbolos ou desenhos que 

acionam memórias específicas e estimulam novos raciocínios. 

Inicia-se, então, um debate que retoma as duas perguntas iniciais no qual os alunos 

devem auxiliar o professor a montar um mapa mental coletivo utilizando o quadro. É 

importante fazer uso do debate em sala de aula, pois ele estimula o estudante a: ouvir 

diferentes opiniões, respeitá-las e construir um consenso. Segundo PNLD Literário (2019), 

o uso indiscriminado de redes sociais leva a juventude a viver em “bolhas” que englobam 

apenas suas próprias opiniões o que, aos poucos, leva à resistência e intolerância ao 

pensamento alheio. Montar um mapa mental coletivo, pode estimular os alunos a trabalharem 

juntos e enriquecer seus conceitos ao ouvir ideias diferentes propostas pelos colegas de 

classe.  Novas perguntas são introduzidas para estimular o debate e com isso espera-se 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, já que o aluno deve auto refletir 
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seu ponto de vista e analisar sua realidade particular junto à realidade coletiva e criar uma 

nova conclusão, além de contribuir para o desenvolvimento da oratória. 

A sugestão de que as avaliações não sejam baseadas em provas é proposta, visto que, 

geralmente, as provas se limitam a reproduzir o conteúdo de forma individual, com respostas 

diretas, tendo como base questões matematizadas. Ou seja, de nada adianta propor uma 

sequência de ensino potencialmente significativa e cobrar do aluno uma avaliação 

tradicional. De acordo com Granella e Nogaro (2004, p. 32) 

A avaliação escolar, na perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e 

seus processos de construção do conhecimento, desvalorizando saberes; fortalece 

a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, 

percam sua existência e se confirmem como a ausência de conhecimento(...)neste 

sentido, o prazer de aprender desaparece quando a aprendizagem se resume em 

notas e provas, onde o medo de errar é constante. 

Ainda, segundo Arruda et al. (2015), a avaliação deve ser um artifício para entender 

e melhorar as práticas docentes nas salas de aula, bem como acompanhar o crescimento e 

evolução do estudante. Contudo, espera-se que o aluno participe efetivamente de todas as 

atividades, tornando-se o autor da construção de seu próprio conhecimento. 

O segundo e terceiro encontros têm como objetivo principal apresentar o conceito a 

ser ensinado e gradualmente elevar o nível de complexidade respeitando a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integradora previstas pelo esquema de uma UEPS. É possível 

perceber que as aulas são pautadas em debates constantes entre alunos e professor, pois é 

muito importante ajudar os estudantes a chegarem até a resposta orientando seus 

pensamentos e não simplesmente entregando-a pronta. Isso estimula o aluno a articular seus 

pensamentos e se expressar, a perder o medo de errar. Granella e Nogaro (2004) nos dizem 

que o erro possui uma pluralidade de concepções e pode refletir diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem, sendo de suma importância para o sucesso ou fracasso. Assim, faz-se 

necessário que o professor desmistifique a ideia de que o erro significa incompetência, e 

ressalte que se trata apenas de uma parte fundamental do aprendizado sendo, inclusive, bem 

vindo. No apêndice B temos um mapa inspirado na aprendizagem subordinada de David 

Ausubel. 
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O quarto e último encontro promove um debate a respeito de um trabalho em grupos 

que foi introduzido na primeira aula. São, ao todo, seis textos de apoio, cada um falando 

sobre um assunto. A reportagem de rejeitos radioativos da mineração de nióbio pode levar o 

aluno a ponderar sobre as condições da extração do minério, as consequências ambientais e 

biológicas para a população que trabalha e vive no local, bem como sobre as questões 

políticas e econômicas envolvidas. O texto sobre datação por carbono-14 visa mostrar uma 

face menos comumente conhecida das aplicações da radioatividade, benéfica e de grande 

importância para a antropologia e arqueologia, a determinação cronológica de matéria 

orgânica. 

A reportagem sobre energia nuclear mostra outra aplicação da radioatividade, de 

extrema importância para a questão da crise energética, o funcionamento de uma usina de 

energia nuclear. Enquanto isso, outra reportagem fala sobre rejeitos nucleares citando os tipos 

de rejeitos, onde são produzidos, qual era a prática de descarte utilizada antigamente e, 

evidencia a importância de locais adequados para armazenamento de “lixo” nuclear, uma 

questão que gera grande debate ambiental. 

Por outro lado, temos o texto sobre medicina nuclear que mostra a importância da 

radioatividade em tratamentos e diagnósticos de doenças. Com isso espera-se que o aluno 

veja o benefício advindo de técnicas que utilizam radiação nuclear, e que ele entenda a 

importância do desenvolvimento da pesquisa e ciência nacional. É esperado que o aluno 

compreenda que somente através do investimento no desenvolvimento de pesquisas 

nacionais, os tratamentos que fazem uso de radioisótopos, passaram a ser ofertados no país a 

um preço acessível, que pode ser disponibilizado até mesmo pelo Sistema Único de Saúde. 

Algo antes considerado inviável devido ao alto preço de importação pago a outros países que 

detinham as tecnologias e propriedades intelectuais necessárias para produção desses 

radioisótopos. 

Por fim, o último texto aborda a história da radioatividade com o intuito de que o 

aluno compreenda como surgiu a descoberta, como isso afetou a sociedade na época e como 

aos poucos os perigos relacionados a ela foram se tornando evidentes.  

É esperado que os alunos se aproximem da realidade científica, compreendendo que 

os avanços da ciência não surgem do nada, sendo necessário uma longa caminhada, não 
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linear, coletiva e com exaustivas jornadas de trabalho da comunidade científica. Reconhecer 

que o desenvolvimento científico acontece influenciado e influenciando a sociedade, ajudará 

a compreender de forma crítica os fatos históricos envolvendo energia nuclear, possibilitando 

que se tenha um melhor discernimento sobre os benefícios e perigos relacionados ao tema. 

Desta forma, acredita-se que a sequência didática proposta possa contribuir positivamente 

para o aprendizado do estudante, de forma significativa, levando-o a pensar sobre diferentes 

pontos de vista que cercam o tema radioatividade. E que essa ampla abordagem possa auxiliar 

o desenvolvimento do estudante como cidadão ativo da sociedade na qual está inserido, 

caracterizando desta forma um ensino com uma abordagem CTSA, onde o aluno não apenas 

assimilará o conteúdo apresentado, mas também desenvolverá um pensamento crítico, 

construindo uma consciência científica, social, política e ambiental, relacionada ao tema. 

Assim, espera-se que seja possível para o educando relacionar informações relevantes à sua 

estrutura cognitiva de uma maneira conectada e coerente, proporcionando uma aprendizagem 

significativa (VALLORI, 2014). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sondagem inicial dos conhecimentos prévios por meio de perguntas que abordam 

energia nuclear e radioatividade, compõe uma tentativa de despertar o interesse dos alunos 

pelo aprendizado, bem como aproximá-los da ciência através do seu cotidiano. Utilizar 

suas respostas como base para introduzir a temática proposta, cria abertura para um diálogo 

dinâmico entre professor-aluno, o que propicia a participação ativa do educando no seu 

processo de aprendizagem. 

Fazendo a sistematização dos conceitos em ordem crescente de nível de 

complexidade e constantemente retomando seus aspectos estruturantes, o aprendizado se 

torna gradual e flui de maneira mais natural, afastando o ensino do aprendizado mecânico. 

A retomada do tema gerador, ao fim da sequência, evidencia ao professor o nível de 

envolvimento dos alunos e o quanto se evoluiu desde o primeiro encontro. Ademais, serve 

como oportunidade para o próprio aluno notar o quanto suas ideias mudaram e progrediram 

ao longo do ensino. 

Na busca para que seja proporcionada uma aprendizagem significativa para os alunos, 

foi fundamental o embasamento da teoria de Ausubel, seguindo a proposta de Moreira das 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas. Para o desenvolvimento de uma visão 

mais crítica e interdisciplinar do aluno, a abordagem CTSA mostrou-se apropriada, uma vez 

que através dos debates, trouxe a possibilidade de discutir questões socioambientais, 

abordando seus aspectos científicos, políticos e econômicos, mostrando as duas faces da 

radioatividade. 

No decorrer de toda sequência didática, foram priorizadas metodologias ativas, como 

debates, construção de mapas mentais, trabalhos em grupos, sempre orientados pelo 

professor, valorizando uma postura dialógica e proporcionando ao aluno um 

protagonismo no processo de construção do conhecimento. 
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ANEXO 1 – Rejeitos radioativos da mineração de nióbio no Brasil 

 

O câncer é nosso! 

Um dia o homem do Brasil vai acordar e descobrir que nióbio não é para comer: Uma 

polêmica sobre a febre de nióbio no Brasil e os riscos dos resíduos radioativos e a 

concorrência com o Canadá. 

“O nióbio é nosso!” Vários websites, blogs e tweets estão fazendo nesta fase de final 

de ano uma campanha para um metal pesado que antigamente foi chamado 

“Columbinum”, uma homenagem a um genovês famoso que viajou com uma caravela 

da Espanha para o Oeste. Os textos brasileiros de hoje falam: Nióbio, é uma riqueza que 

o povo brasileiro desconhece. Mas que o Brasil está vendendo por centavos. Os textos 

criticam que um contrabando de nióbio estaria financiando a Rede Globo Minas com a 

venda subfaturada de nióbio. E no youtube circula atualmente um filme com o título 

“Acorda Brasil! Nióbio: Brasil 98 X Canadá 2″, porque o nosso país produz 98% do nióbio 

do mercado mundial e o Canadá somente 2%. 

É verdade que o Brasil é o maior produtor e exportador de nióbio e também dono das 

maiores jazidas do mundo. E também é a verdade que vários países industrializados, 

como China, EUA, Japão, Alemanha e Coréia dependem das importações deste metal 

pesado, extraído atualmente do subsolo de Minas Gerais e Goiás. Este metal pesado e 

raro é um componente fundamental dos aços de alta resistência, usados na fabricação 

de automóveis, aviões, foguetes, na construção civil e na indústria naval. Ele também é 

especialmente importante para a indústria de petróleo na construção de plataformas de 

petróleo e na produção de tubulações de óleo e gás. Mais de 30% de todo nióbio 

produzido mundialmente está sendo usado só para fabricar dutos! 

É muito claro: sem nióbio, a indústria do petróleo – o grande vilão do meio ambiente – 

terá problemas. Mas “o nióbio é nosso!” Com este quase-monopólio do Brasil na 

produção de nióbio e a forte demanda, as empresas brasileiras poderiam pedir qualquer 

preço no mercado mundial. 

Mas a situação é uma outra. Já por um bom tempo as duas minas de nióbio em operação 

são privadas e multinacionais. Quase dez por cento da produção de nióbio do Brasil está 

diretamente na mão da empresa chamada Anglo American, proveniente da África do Sul. 

“Por meio da Mineração Catalão, Anglo American é uma das maiores produtoras de 
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nióbio do mundo, com operações nos municípios de Catalão e Ouvidor em Goiás“, 

escreve a mineradora poderosa que está no Brasil desde a ditadura militar, em 1973. 

Mas a maior mina de nióbio do Brasil e do mundo está localizada em Minas Gerais perto 

da cidade de Araxá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) é dona 

desta mina que produz 90% do nióbio do Brasil. No website da CBMM está escrito: “A 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, do Grupo Moreira Salles, é uma 

empresa nacional que extrai, processa, fabrica e comercializa produtos à base de nióbio.” 

Mas isto só tem menos de 50 % de verdade. Já por um bom tempo o nióbio de Araxá 

está multinacionalizado. 45% da CBMM pertence à empresa de petróleo da Califórnia 

Unocal que é parte da grande concorrente da Petrobrás, Chevron. Isto faz sentido porque 

uma empresa de petróleo depende de dutos e plataformas que precisam de nióbio. Agora 

desde 2011, outros 30% da CBMM foram vendidos para empresas da China, Japão e 

Coréia. A família Moreira Salles ganhou quase 4 bilhões de dólares com esta venda. 

E o que ganha a população de Araxá? Alguns postos de trabalho e 

provavelmente um banho de radiação elevada e um alto risco de câncer. 

A internet está cheia de artigos sobre o contrabando de nióbio, a sua venda subfaturada. 

Mas a mineração deste metal pesado também tem um lado muito mais escuro e 

irradiante no mesmo momento: resíduos radioativos e tóxicos! Uma pesquisa de 1993 

feita pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CNEN no Rio de Janeiro concluiu: 

“Contaminação interna com material radioativo de trabalhadores de mineração é um 

problema comum no Brasil. Isto é causado pela presença de urânio, de tório, e seu 

decaimento natural associado com o minério extraído. Os exemplos claros são os 

trabalhadores na mina de nióbio localizada no Estado de Goiás. O nióbio está associado 

com quantidades consideráveis de urânio e tório, mas a mina não é legalmente sujeita 

a requisitos de proteção contra as radiações.” 

Esta pesquisa foi feita na mina de nióbio em Goiás. A mina de Araxá que é dez vezes 

maior do que a mina da Anglo American não fez parte desta pesquisa, mas o nióbio de 

Araxá é também associado com os mesmos minérios radioativos. 

Durante o processo da mineração e da concentração do minério são produzidas 

toneladas de rejeitos radioativos que são depositados em barragens de resíduos. E isto 

apresenta um alto risco de contaminação ao meio ambiente e à saúde humana, podendo 

afetar não apenas os trabalhadores, mas também a população local. Até hoje apenas 

poucos autores falam sobre este risco no Brasil. Um dos poucos é o colunista Gilson B. 
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Santos do Jornal “A Voz de Araxá“, uma publicação corajosa desta cidade mineira de 

Araxá com mais ou menos 95.000 habitantes. 

“Câncer – Índice cresce em Araxá! 

“Uma coisa é fato hoje em Araxá –MG, temos um número alarmante de pessoas com 

câncer e problemas respiratórios”, escreve Gilson e nomeia também a causa: A 

mineração e processamento de nióbio. “Solo, água e ar contaminados resultam dos 

poluentes liberados da atuação mineradora da CBMM. Não é necessário ser médico ou 

especializado na área de saúde ambiental para chegar à conclusão de que dezenas de 

milhares de toneladas por ano de poeira abundante em suspensão de ferro, tório, 

chumbo, fosfato e demais minerais é deletéria à saúde. Agredida por tais minerais 

estranhos à normalidade do funcionamento do organismo humano e ambiental, a 

população apresenta aumento de doenças respiratórias juntamente com doenças 

degenerativas, demência assim como câncer.” 

Em outubro de 2012, Gilson denunciou mais uma vez na Voz de Araxá: “Câncer – Índice 

cresce em Araxá! Chegou a hora de nós araxaenses criarmos vergonha na cara e exigir 

a verdade de nossas autoridades sobre os números reais de câncer em nossa cidade. 

Dados nos indicam que hoje já são mais de 10.000 casos na cidade, e até 2030 teremos 

uma média de mais de 40% da população com a doença em Araxá.” 

Por causa deste alto risco de contaminação, os cidadãos, povos indígenas e ONGs de 

meio ambiente do Canadá estão lutando contra a mineração de nióbio neste país. O 

Canadá já por muito tempo poderia produzir mais nióbio. Mas desde 2003 os indígenas 

Mohawk e canadenses locais lutam contra uma nova mina de nióbio em Quebec. Os 

Mohawk não querem que as suas terras e águas sejam contaminadas com os rejeitos 

radioativos deste projeto da mineradora Niocan. 

No Brasil a situação é ao contrário. Uma luta contra a mineração de nióbio é quase 

invisível, só uma luta a favor da mineração está divulgada em massa. Os lobbies do 

nióbio querem ainda aumentar a mineração. Até as jazidas de nióbio nos territórios 

indígenas no Alto Rio Negro ou na Raposa Serra do Sol podem ser exploradas para 

enriquecer o povo do Brasil. 

Mas economicamente falando – de um capitalista para outro – um aumento da produção 

de nióbio não faz sentido para o Brasil. Mais uma mina de nióbio significa só mais 

concorrência com o resultado de uma depreciação do preço do nióbio no mercado 

mundial. Só um idiota cria concorrência em sua própria casa. Também o Brasil já tem 
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Araxá, a maior mina de nióbio do planeta com a capacidade de abastecer o mercado 

mundial para mais de 400 anos! 

Claramente as forças internacionais, as mineradoras e a indústria internacional de aço e 

de dutos e da construção civil gostariam de ter muito mais nióbio disponível, porque 

assim o preço seria mais barato no mercado. Mas isto não é a favor nem da economia e 

nem da saúde do povo do Brasil. 

Resumo: Por enquanto a situação é assim: o nióbio do solo brasileiro é para a exportação 

e enriquecimento de poucos e o risco de câncer é para a população do Brasil. 

“O lucro é deles, o câncer é nosso!” 

Assim o nióbio não é muito diferente dos outros commodities como soja ou café. As 

frutas das terras do Brasil são para exportação, o que fica na terra e nas águas do Brasil 

são os pesticidas e adubos químicos, que também podem causar câncer além de outras 

doenças mortais. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas no mundo, e muitos destes 

pesticidas são proibidos exatamente em países que são importadores destes produtos 

agrícolas brasileiros. 

A maior riqueza do Brasil não são nióbio, soja ou urânio. A maior riqueza são os rios e 

as águas subterrâneas limpas, solos saudáveis e férteis, povos e pessoas tradicionais 

que ainda sabem usar a grande biodiversidade das florestas e outros biomas de forma 

sustentável e social. Mas tudo isto é uma riqueza em extinção por causa de uma indústria 

predatória, insustentável e sem pátria que precisa de elementos perigosos como o 

nióbio. 

“O nióbio é nosso – deixamos este minério no solo!” 

  

Norbert Suchanek, Rio de Janeiro 

Norbert Suchanek, Correspondente e Jornalista de Ciência e Ecologia, é colaborador 

internacional do EcoDebate 

  

EcoDebate, 21/12/2012 
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ANEXO 2 – Datação por Carbono-14 
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ANEXO 3 – Energia Nuclear 

EnergiaNuclear.net - Autor: Oriol Planas - Engenheiro Técnico Industrial, especialidade em 

mecânica - Data de publicação: 10 de dezembro de 2009 - Última revisão: 11 de maio de 2020 
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ANEXO 4 – Rejeitos Nucleares 
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ANEXO 5 – Medicina Nuclear 

Terapia com radioisótopos é alternativa no tratamento de pacientes 

com câncer 

Hospital Santa Lucia - 28 de fevereiro de 2019 

A terapia com radioisótopos, também conhecida como terapia molecular dirigida por 

radionuclídeo ou radioterapia molecular, envolve a utilização de um composto de droga 

radioativa, chamado radiofármaco, que busca e destrói as células cancerígenas. 

“Quando injetado na corrente sanguínea do paciente, o radiofármaco viaja até o local da 

doença e a radiação emitida por ele destrói as células cancerígenas. A grande vantagem 

desses medicamentos é que o dano aos tecidos saudáveis é pequeno. Isso ocorre porque essas 

drogas são direcionadas quase que exclusivamente para as células tumorais, que serão mortas 

pela radiação. O efeito da radiação para as células normais em torno do tumor é muito 

pequeno, fazendo com que essas não sejam danificadas pelo tratamento. Por isso a terapia 

molecular é também conhecida como terapia direcionada”, explica a médica especialista em 

Medicina Nuclear e Imagem Molecular do Santa Lúcia, Karina Mosci. 

De acordo com ela, a radioterapia molecular é uma forma de tratamento personalizado 

para o câncer, na medida em que esses radiofármacos podem ser adaptados às propriedades 

moleculares do tumor e às características biológicas únicas do paciente. 

Indicações – Hoje existem radiofármacos disponíveis para tratar diversos tipos de tumor, 

incluindo o câncer de próstata avançado, metástases ósseas, câncer cerebral, câncer de ducto 

biliar, câncer de fígado e neuroblastoma, e pesquisadores têm trabalhado no desenvolvimento 

e teste de novos produtos. 

De maneira geral, esses tratamentos são indolores e não requerem internação. Embora 

a quantidade de radiação no corpo do paciente após a terapia com radioisótopos seja maior 

que a normal, esses tratamentos são seguros e os níveis de radiação diminuem com o tempo, 

durando geralmente apenas alguns dias. O número de aplicações necessárias para o 

tratamento é baseado na necessidade de cada indivíduo. 
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“É importante notar que, na maior parte das vezes, essas terapias não são a primeira 

abordagem para o tratamento do câncer de um paciente, por isso é necessário que o médico 

oncologista indique qual o melhor momento para prescrever esses medicamentos”, detalha a 

médica. 

“A terapia com radioisótopos também pode ser útil quando combinada com outras formas de 

tratamento. Sua indicação depende de cada paciente e dos demais tratamentos que ele 

também precisará fazer. Por isso, a decisão sobre seu uso deve ser tomada conjuntamente 

com o médico oncologista e com o médico nuclear”, informa.  

Tipos de Tratamento contra o Câncer 

Equipe Oncoguia 

- Data de cadastro: 29/02/2016 - Data de atualização: 29/02/2016 

Radioterapia 

A radioterapia, assim como a cirurgia, é realizada principalmente para tratar tumores 

localizados. O tratamento radioterápico destrói as células cancerosas ou as danifica para que 

não possam se desenvolver, e pode ser administrada isoladamente ou junto com a cirurgia ou 

quimioterapia. Mais da metade dos pacientes com câncer recebem radioterapia em algum 

momento do tratamento. 

Como é administrada? 

Pode ser administrada de 2 maneiras: raios de alta energia (radiação externa) ou 

implantes colocados no corpo perto do tumor. 

Radioterapia Externa. É indolor e similar a uma radiografia. Geralmente é realizada 

de forma ambulatorial, e com pouca duração de tempo. O tratamento geralmente é 

administrado 5 dias por semana durante 5 a 8 semanas, dependendo do tipo de tumor, 

tamanho e localização. 
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Radioterapia Interna. Existem dois tipos de radioterapia interna: 

1. Braquiterapia. Quando uma fonte radioativa sólida é inserida ou implantada dentro 

ou próxima ao tumor. 

2. Tratamento com Radioisótopos. Quando uma fonte radioativa líquida, semente 

radioativa ou fios radioativos são inseridos próximo ao tumor. É também denominado 

terapia com radionuclídeos. 

Efeitos Colaterais 

Os efeitos colaterais podem variar de paciente para paciente, mas os efeitos mais 

comuns incluem: cansaço, alterações da pele na área irradiada e perda de apetite. Outros 

efeitos colaterais geralmente estão relacionados com o tratamento de áreas específicas, como 

a perda de cabelo após irradiar a cabeça. A maioria dos efeitos colaterais desaparece com o 

tempo, mas alguns podem durar ou permanecer alguns anos após o tratamento. Antes de 

iniciar o tratamento, você deve discutir os possíveis efeitos colaterais com seu radioterapeuta. 

Exames de Medicina Nuclear 

Equipe Oncoguia 

- Data de cadastro: 12/11/2014 - Data de atualização: 12/11/2014 

A medicina nuclear é uma especialidade médica que, utilizando uma diversidade de 

radionuclídeos incorporados a compostos específicos, avalia a fisiologia e o metabolismo do 

corpo, mediante o registro da radioatividade detectada em curvas de atividade em função do 

tempo, tanto para fins de diagnóstico como para fins terapêuticos. 

Ao contrário das técnicas de imagem convencionais como radiografia, tomografia 

computadorizada, ultrassom ou ressonância magnética, a medicina nuclear tem como base a 

análise da função dos tecidos e de órgãos 

A medicina nuclear não avalia as doenças pelo modo como elas se apresentam do 

ponto de vista anatômico e estrutural, e sim pela forma como a doença atua do ponto de vista 

funcional, bioquímico, farmacológico e até molecular. 
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O radionuclídeo, ligado a um composto farmacológico para ser utilizado como 

traçador, é denominado radiofármaco, por apresentar afinidades químicas com determinados 

órgãos do corpo humano e ser útil para transportar a substância radioativa para o órgão ou 

tecido a ser diagnosticado ou tratado. 

Os tecidos do corpo que são afetados por determinadas doenças, como o câncer, 

podem absorver mais (ou menos) de um radiofármaco do que o tecido normal. Câmeras 

especiais coletam o padrão de radioatividade do corpo, criando imagens que mostram o 

percurso do radiofármaco e o local onde se acumula. Estes exames podem evidenciar 

problemas em órgãos internos melhor do que as imagens obtidas com raios X convencionais. 

Os exames comumente utilizados em medicina nuclear são: 

● Cintilografia óssea. 

● Gamagrafia com gálio.  

● Tomografia por emissão de pósitrons (PET scan).  

● Gamagrafia de tireoide. 

 

Obtenção da Imagem 

Os radionuclídeos mais comumente usados são: 

·      Gálio 67 - Utilizado para detectar câncer em certos órgãos. Também pode ser 

usado para uma varredura do corpo inteiro. 

·      Tecnécio 99 - É usado em exames de corpo inteiro, especialmente na cintilografia 

óssea, um exame para detectar a disseminação do câncer.   

·      Tálio 201 - Frequentemente utilizado no estudo de doenças cardíacas. Pode ser 

utilizado para detectar alguns tipos de câncer. 

·      Iodo 123 ou Iodo 131 - São utilizados no diagnóstico e no tratamento do câncer 

de tireoide. 

Tomografia por emissão de pósitrons (PET Scan) - É um exame que mede 

variações nos processos bioquímicos, quando alterados por uma doença, e que ocorrem antes 
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que os sinais visíveis da mesma estejam presentes em imagens de tomografia 

computadorizada e ressonância magnética. O PET scan é uma combinação de medicina 

nuclear e análise bioquímica, que permite uma visualização da fisiologia humana por 

detecção eletrônica de radiofármacos emissores de pósitrons de meia-vida curta. 

Os radiofármacos, ou moléculas marcadas por um isótopo radioativo, são 

administrados ao paciente, por via venosa, antes da realização do exame. Como as células 

cancerígenas se reproduzem muito rapidamente, e consomem muita energia para se 

reproduzirem e se manterem em atividade, o exame aproveita essa propriedade. Moléculas 

de glicose, que são energia pura, são marcadas por um radioisótopo e injetadas nos pacientes. 

Como as células de tumores são ávidas da energia proveniente da glicose, esta vai concentrar-

se nas células cancerígenas, onde o metabolismo celular é mais intenso. Alguns minutos 

depois da ingestão da glicose é possível fazer um mapeamento do organismo do paciente 

detectando ponto a ponto a concentração do radiofármaco no organismo. 

O PET scan permite detectar se o câncer se disseminou para os linfonodos. Raramente 

é usado para pacientes com câncer do colo de útero em estágio inicial, mas pode ser usado 

para detectar a doença mais avançada. 
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ANEXO 6 – História da Radioatividade 
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