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RESUMO 

 

Apresentamos aqui uma proposta que foi elaborada para ser implementada nas 

aulas de Física do terceiro ano do ensino médio. A abordagem levou em conta a 

perspectiva da introdução de questões sociocientíficas como forma de dar significado 

aos conteúdos ensinados e de contribuir para a formação crítica dos estudantes. O tema 

escolhido como eixo estruturante da proposta foi “Produção de Energia Elétrica em 

Usinas Nucleares”. Por se tratar de uma proposta temática, e de reconhecida dificuldade 

de aceitação nas escolas, foi organizado um grupo de trabalho em parceria com 

professores de escolas públicas para organização a elaboração das atividades que 

compõem a proposta. A participação no grupo contribuiu sobremaneira para o nosso 

desenvolvimento profissional em relação à aproximação com o referencial teórico que 

sustenta a proposta e também em relação ao trabalho em equipe. Esperamos que os 

professores que se interessem por esse tipo de abordagem possam se inspirar na 

proposta e que esta contribua para a prática docente desses profissionais. 

 

Palavras-chave: questões sociocientíficas, CTS, ensino de física. 
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ABSTRACT 

 

 

Here we present a proposal that was designed to be implemented in the physics 

classes of the third year of high school. The approach took into account the prospect of 

introducing socio-scientific issues as a way to give meaning to the content taught and to 

contribute to the critical training of students. The theme chosen as the structure of the 

proposal was "Electricity Production in Nuclear Plants." Because it is a proposed theme 

and recognizing the difficulty of acceptance in schools, a working group was created in 

partnership with the public school teachers to organize and elaborate on the activities of 

the proposal. Participation in the group greatly contributed to our professional 

development in relation to the approach of the theoretical framework that supports the 

proposal and also in relation to teamwork. We hope that teachers who are interested in 

this type of approach may be inspired by the proposal and that it contributes to the 

teaching of these professionals. 

 

 

Keywords: socio-scientific issues, STS, physics teaching 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A forma como a sociedade contemporânea se apresenta vem carregada de 

incertezas e mudanças que ocorrem rapidamente. Muitas dessas mudanças se encontram 

associadas ao desenvolvimento científico-tecnológico que acaba interferindo no modo 

de vida do cidadão, provocando desdobramentos nos campos político, social, 

econômico, ambiental e cultural. O novo milênio chegou acompanhado de uma série de 

desafios que envolvem questões a serem resolvidas pelo homem. Dentre elas, destacam-

se: as instabilidades econômicas, o aquecimento global, a AIDS, a fome, a violência, o 

terrorismo e os conflitos internacionais. 

A diversidade vem sendo uma das marcas dessa sociedade que parece estar em 

oposição ao que é regulamentado. Mesmo sem que haja grandes ações organizadas por 

parte dos jovens contra o instituído, a oposição às regras se manifesta, por exemplo, 

pela variedade de comportamentos que as diferentes “tribos” exibem, situando-as em 

posições diametralmente opostas a qualquer expectativa de padronização. 

Em relação à Educação, esses conflitos se verificam no interior da escola. Uma 

das queixas mais frequentes entre professores do ensino básico está localizada na falta 

de interesse dos estudantes, sobretudo quando nos referimos às disciplinas científicas: 

biologia, física e química, mesmo não sendo esta a única queixa apontada por esses 

profissionais. Por outro lado, esse mundo das tecnologias e dos desenvolvimentos 

científicos e econômicos acelerados nos insere em situações que demandam um perfil 

de cidadão bem informado sobre problemas globais e preparado para exercer sua 

cidadania de forma crítica. 

O contexto nacional e internacional vem dando ênfase às abordagens baseadas 

na introdução de questões sociocientíficas como forma de contextualizar o conteúdo  
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científico propriamente dito, e promover reflexões acerca dessas questões, contribuindo 

assim para uma formação mais consciente em relação aos aspectos controversos que 

essas questões envolvem. Nesse sentido, o Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS) é visto por alguns autores como um meio para a introdução dessas discussões no 

contexto da educação básica (SANTOS & MORTIMER, 2009). 

 Entretanto, a condução de atividades didáticas que visam essa perspectiva 

representa um grande desafio para os professores que tomam iniciativas nesse sentido. 

Dentre os aspectos que tornam essas ações desafiadoras estão a cultura escolar e a 

estrutura da disciplina escolar que, com suas epistemologias próprias, parecem resistir 

às inovações em relação ao tradicionalmente instituído. 

 O nosso envolvimento com os quadros teóricos que tratam das questões 

sociocientíficas ou das relações CTS em sala de aula se deu a partir dos trabalhos 

desenvolvidos junto ao Grupo de Pesquisa Docência e Currículos Sociocientíficos – 

GPDCS como aluna de iniciação à docência. Em geral o GPDCS desenvolve ações de 

parceria entre a universidade e escolas públicas, envolvendo os professores experientes 

dessas escolas, futuros professores em fase de formação, e professores universitários. A 

partir dessas ações os participantes têm a oportunidade de se desenvolver 

profissionalmente vivenciando experiências de trabalhos coletivos que buscam 

desenvolver e implementar propostas baseadas em questões sociocientíficas na escola 

básica. Para os que se interessam pelas pesquisas nesse campo, as ações, além de 

formativas, oferecem uma grande oportunidade para o desenvolvimento dessas 

investigações. 

A escolha do tema sociocientífico “Produção de Energia Elétrica em Usinas 

Nucleares” se deu em função da sua relevância para o contexto mundial depois dos 

incidentes de Fukushima, e também por conta de no ano de 2011 estarmos 

comemorando dois centenários: o da realização do experimento de Rutherford que 

culminou com a proposição do modelo de átomo nucleado, e o do segundo Prêmio 

Nobel atribuído a Marie Curie pelo isolamento do bário e do polônio. 

A metodologia proposta se caracteriza por uma forte componente de 

contextualização baseada em materiais encontrados na mídia – textos de jornais – que 

foram adaptados para facilitar as discussões relacionadas ao tema e se encontram 

disponíveis nos apêndices. Além disso, outros textos foram produzidos no sentido de 
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fomentar essas discussões, envolvendo aspectos políticos, econômicos, socioambientais, 

éticos e morais, além dos aspectos científicos e tecnológicos. No que diz respeito aos 

conteúdos científicos propriamente ditos, foi desenvolvido um extenso material de 

apoio materializado no capítulo 3.2 deste texto. A metodologia encontra-se descrita no 

capítulo 4, bem como as orientações básicas para o professor. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Construir uma sequência didática para abordagem do tema sociocientífico 

Produção de Energia Elétrica em Usinas Nucleares para estudantes do terceiro ano do 

ensino médio à luz das orientações do Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar aspectos que estejam relacionados ao assunto e que possam ser 

explorados como elementos catalisadores de discussões pertinentes sobre as 

relações CTS que o tema abarca; 

 Realizar levantamento de material auxiliar – textos de jornal, vídeos de 

apresentações de canções populares – que incorpore as discussões que o tema 

possibilita; 

 Desenvolver material didático complementar – produção textual, adaptação de 

textos, seleção de vídeos – que sirva de apoio para a consecução das atividades; 

 Organizar as atividades para compor a proposta na forma de uma sequência 

didática que favoreça as discussões previstas pelo material desenvolvido e a 

abordagem dos conteúdos físicos associados ao tema propriamente ditos.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A introdução dos conceitos pertencentes ao domínio da Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) no contexto do Ensino Médio vem ganhando força a partir da 

década de 90. Embora não tenha sido uma demanda das escolas, essa orientação foi 

fruto, basicamente, das pressões do próprio campo de referência – Física –, e também 

dos apoios recebidos a partir dos trabalhos de pesquisa em Ensino de Física que 

ganharam visibilidade na mesma década. O resultado dessas pressões políticas acabou 

por influenciar os documentos oficiais da Educação, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1999) e até mesmo os editais do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD, que em última instância influenciaram o próprio material 

didático disponível no mercado do livro didático. 

 O ano de 2011 foi um ano onde as questões relacionadas aos fenômenos 

nucleares estiveram muito presentes na mídia. No meio científico se comemora o 

centenário do modelo atômico proposto por Ernest Rutherford (1871-1937) e o 

centenário do segundo Prêmio Nobel concedido à Marie Curie (1867-1934) pelo 

isolamento dos elementos rádio e polônio. Além disso, os acontecimentos envolvendo a 

Usina de Fukushima no Japão foram motivo suficiente para o retorno às antigas 

questões de todas as ordens que envolvem empreendimentos como as usinas nucleares. 

 Foi considerando a potencialidade das questões sociocientíficas que envolvem 

o tema, bem como a importância de iniciativas no sentido de viabilizar a introdução da 

FMC, que fomos buscar apoio em quadros de referência que tratam dessas pesquisas no 

campo da Didática das Ciências. Os itens a seguir trazem contribuições acerca dos 

limites, possibilidades e tensões que envolvem a introdução de aspectos sociecientíficos 

e de elementos da FMC no contexto do Ensino Médio. 
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3.1 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NAS AULAS DE DISCIPLINAS 

CIENTÍFICAS 

 

Embora a discussão acerca da introdução de questões sociocientíficas tenha se 

intensificado nas últimas décadas, sobretudo em função da “situação de emergência 

planetária” (GIL-PÉREZ & VILCHES, 2006), é importante destacar que ela não é nova 

no campo do Ensino de Ciências. 

Eventos como o bombardeio de Hiroshima e o lançamento do Sputinik em 1957 

foram determinantes para chamar atenção sobre a necessidade de um maior controle 

social da ciência e, ao mesmo tempo, alertar as autoridades políticas das nações mais 

desenvolvidas do bloco capitalista sobre a necessidade de popularização da ciência 

como forma de identificar o maior número possível de interessados em ciências e 

ampliar o número de adeptos. Este movimento, cuja influência se verificou mais 

explicitamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, se materializou em termos 

educacionais, por meio de diversos programas escolares e recebeu, dentre outras, a 

denominação de Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

Visto como alternativa humanista para o ensino de ciências (AIKENHEAD, 

2006), o enfoque CTS tem sido indicado como um dos caminhos para a construção de 

um letramento científico e tecnológico que favoreça a formação de cidadãos capazes de 

atuar de forma responsável em relação a temas que incorporem aspectos sócio-

científicos (SANTOS & MORTIMER, 2009). Além disso, mais recentemente, se tem 

observado uma evolução no sentido do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente (CTSA), considerado por alguns autores como um desdobramento do enfoque 

CTS com ênfase localizada, principalmente, no aspecto ambiental (AIKENHEAD, 2003). 

Desde o surgimento do movimento CTS na década de 1960 até a década de 1990, 

vários projetos educacionais de orientação CTS já haviam sido propostos, principalmente 

nos Estados Unidos e na Inglaterra. Muitos pesquisadores estiveram interessados em 

buscar elementos que ajudassem a definir o que seria o enfoque CTS a partir das visões 

que apareciam explicitadas nesses projetos. No caso de Ziman (1994), por exemplo, foi 

apontada uma diversidade de concepções e abordagens que corrobora o caráter 

multifacetado e eclético do enfoque CTS, segundo o autor. O trabalho de Aikenhead 

(1994) investigou muitos desses projetos, buscando avaliar quantitativa e qualitativamente 
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a presença de conteúdos CTS em relação aos conteúdos científicos normalmente 

apresentados em currículos tradicionais. Também neste caso a diversidade identificada 

pelo autor permitiu a construção de um conjunto de oito categorias diferentes para o 

montante de projetos analisados. 

Ao longo das últimas décadas, embora existam pontos de consenso entre os 

pesquisadores que se dedicam a esses estudos, as interpretações sobre o que seria o 

ensino de ciências via CTS ou CTSA vêm passando por várias transformações, o que 

caracteriza esse enfoque como um campo em permanente construção e reconstrução. De 

fato, a unanimidade sobre o significado do enfoque CTS para o ensino de ciências é 

algo que está distante de ser alcançada e essa pluralidade de entendimentos pode ser 

fruto da complexidade que envolve as relações CTS e das diferentes concepções dos 

teóricos que se dedicam a interpretá-la. 

A aproximação entre ciência e tecnologia, por exemplo, é permanentemente 

construída pelos meios de comunicação no dia a dia do cidadão, o que, de certa forma, 

pode favorecer a percepção de processos que envolvem essa relação. Entretanto, 

Acevedo-Díaz (1996) chama a atenção para o fato de que o significado atribuído à 

tecnologia tem sido reduzido sistematicamente à dimensão de ciência aplicada, 

indicando uma visão restrita sobre a epistemologia própria de cada um desses campos 

do conhecimento. 

No que diz respeito à dimensão social da tríade CTS, o cidadão também não 

conta com mecanismos de auxílio para construção de uma visão crítica sobre a ciência, 

a tecnologia e suas relações com a sociedade, salvo em situações específicas e mediadas 

de forma nem sempre adequada ou confiável, como nos debates que envolvem a 

produção e o uso racional da energia, o aquecimento global, o consumo de alimentos 

transgênicos, a clonagem humana e o uso de células tronco entre outros, embora esses 

temas ocupem razoável espaço na mídia. 

A necessidade de formação “para uma ação social responsável” (SANTOS 7 

MORTIMER, 2001), bem como a indispensável atenção aos aspectos relacionados com 

a natureza da ciência-tecnologia (ACEVEDO-DÍAZ, 1996), tornaram-se argumentos 

importantes em favor da educação CTS que focalizam, principalmente, as questões 

sociais. Interpretações nesse sentido reforçam um dos principais objetivos da Educação 

CTS, sendo esse o de intensificar o debate sobre o papel social da ciência-tecnologia 
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junto aos estudantes, o que pode ser levado a cabo considerando-se aspectos 

epistemológicos que facilitem a discussão acerca da natureza do empreendimento 

científico-tecnológico. Nesse sentido, Auler & Delizoicov (2001) apontam o enfoque 

CTS como um meio de combate aos “mitos construídos historicamente” em relação à 

suposta neutralidade e à “perspectiva salvacionista” da ciência-tecnologia, que 

fortalecem o “modelo de gestão tecnocrática” sobre os assuntos científico-tecnológicos 

e suas demandas. 

 

3.1.1 Aspectos Metodológicos do Enfoque CTS 

Embora haja diferenças que podem ser bastante significativas entre os 

programas dos diversos projetos analisados por Aikenhead (1994) no que diz respeito à 

relação dos conteúdos específicos de ciências e os temas de CTS, do ponto de vista 

metodológico a pesquisa realizada pelo autor indica que a melhor maneira de organizar 

os materiais de CTS seria estruturá-los em função de uma sequência de cinco etapas que 

se inicia com a introdução de um tema social, passa por três momentos de discussão da 

tecnologia e de conteúdos científicos relacionados ao tema e a essa tecnologia, e termina 

com a rediscussão do tema original subsidiada pelos conhecimentos construídos ao 

longo das atividades desenvolvidas nas etapas anteriores. 

Em relação ao tema a ser introduzido, Reis & Galvão (2009) enfatizam a 

importância da inclusão de discussões que envolvam controvérsias sócio-científicas 

acerca das interações CTS e motivem o debate em sala de aula. Na mesma linha de 

pensamento, Vieira & Bazzo (2007) afirmam que a inserção de assuntos controversos 

nas salas de aula de ciências abre caminhos para o exercício da cidadania na medida em 

que favorecem a prática da participação entre os estudantes. 

Enfatizando o caráter humanista de educação CTS, Santos & Mortimer (2009) 

sugerem a abordagem de assuntos que incorporem aspectos sóciocientíficos nas aulas de 

ciências e afirmam que 

 

[...] a partir desses, o professor poderá desenvolver uma abordagem 

humanística, explorando temas da vivência dos alunos que podem emergir 

nas discussões e introduzindo questões de valores e atitudes. (SANTOS & 

MORTIMER, 2009, p.215)     

 

 

Como possibilidade para abordagem de aspectos epistemológicos que envolvem 
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a ciência e a tecnologia, Solbes & Vilches (2005) recomendam a associação de 

elementos da história da ciência-tecnologia em projetos de orientação CTS. Segundo os 

autores, trata-se de dois campos que se interceptam e elementos históricos podem 

enriquecer e contextualizar o processo de construção de um determinado conhecimento 

científico e/ou tecnológico, mostrando que as relações CTS sempre estiveram presentes 

em todas as etapas do desenvolvimento humano. 

Ainda em relação à importância do tema na organização do currículo CTS, 

Bernardo (2008) afirma que ensinar uma ciência na perspectiva CTS é dar significado a 

esta ciência por meio de um tema de caráter sócio-científico que potencialize a 

articulação das diversas dimensões que esse tema abarca - científica, tecnológica, 

política, econômica, social, ambiental, ética, moral e cultural - a fim de que se favoreça 

uma educação para o exercício consciente da cidadania frente aos desafios postos pela 

contemporaneidade. 

Iniciativas em direção ao enfoque CTS parecem mais adequadas quando se 

pretende favorecer a formação “banda-larga” de que nos fala Martins (2002). Nesse 

sentido, consideramos que o letramento científico e tecnológico em larga escala deve se 

aproximar mais de um “letramento em processos científico-tecnológicos” 

(BERNARDO, 2008). Nessa nova perspectiva não cabem abordagens de aspectos 

funcionais de aparatos tecnológicos. Aqui se defende uma Educação para compreensão 

de processos científico-tecnológicos, sem a pretensão do aprofundamento nas questões 

de fabricação, manutenção e funcionamento, mas que ofereça possibilidades de 

reflexões sobre as diversas dimensões que se articulam com os temas sóciocientíficos e 

que sejam realmente relevantes para a formação da cidadania. 

 

3.1.2 A Formação do Professor e o Enfoque CTS 

A formação de professores é considerada por Bernardo (2008) e Tenreiro-Vieira 

& Vieira (2005) como de fundamental importância, para a mudança de atitude 

necessária em relação ao papel do professor que deseja atuar segundo os pressupostos 

do enfoque CTS, uma vez que qualquer inovação ou reorganização curricular que se 

proponha, irá recair sobre o que os professores irão fazer dessas orientações em sala de 

aula. 

Definir o perfil de um professor para atuar segundo as orientações do enfoque 
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CTS está além de considerar as necessidades formativas e os requisitos apontados pelos 

quadros teóricos de CTS. A complexidade que envolve a formação do professor dificulta 

sobremaneira qualquer tentativa que se faça de identificar com precisão os elementos 

necessários para uma ação docente nesse sentido, sem levar em conta aspectos que não 

estão especificamente ligados aos requisitos postos pelo enfoque CTS. Assim, 

consideramos indispensável o apoio de referências que tratam dos saberes docentes 

(TARDIF, 2002), e do professor reflexivo (SCHÖN, 1992), na tentativa de identificar 

elementos que possam compor, segundo os quadros de referências, o conjunto de saberes 

para o que denominamos 'professor CTS'.  

Em relação à situação do professor diante dos desafios postos pelo enfoque CTS, 

Bernardo (2008) aprofunda a discussão enfatizando a importância das ações de formação 

em CTS como possibilidades de socialização dos saberes docentes e de fortalecimento da 

„autonomia CTS‟ necessária para uma mudança no sentido de uma „atitude CTS‟ pautada 

pela conscientização do professor sobre as relações Ciência-Tecnologia-Sociedade. 

 

3.2 CONTEÚDOS DE FÍSICA ENVOLVIDOS 

 

Os conteúdos de Física selecionados para abordagem nessa proposta de ensino 

estão descritos nos itens subsequentes. 

 

3.2.1 Estrutura Atômica 

A preocupação com a essência da matéria fez parte da filosofia na Grécia Antiga. 

Naquele tempo acreditava-se que a matéria poderia ser dividida em pedaços cada vez 

menores até que se chegasse a um ponto onde ela, invisível ao olho humano, não 

pudesse mais se dividir. A essa partícula foi dado o nome de átomo, que significa 

indivisível em Grego. 

A teoria atômica teve como primeiros pensadores os filósofos Leucipo e 

Demócrito, sendo o segundo considerado o pai do atomismo grego. Demócrito propôs 

que o todo se compõe não só de átomos ou partículas indivisíveis de natureza idêntica. 

Segundo ele a matéria era descontínua e, portanto, os corpos microscópicos, ou átomos, 

não se interpenetravam e as mudanças na matéria podiam ser observadas a partir de 

certos fenômenos físicos e químicos como as associações atômicas e suas dissociações, 
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onde qualquer matéria seria o resultado da combinação de átomos de quatro elementos: 

ar, fogo, água e terra. 

Apenas no início do século XIX foi desenvolvida uma nova teoria atômica. Em 

1808, John Dalton (1766-1844) propôs um modelo onde o átomo seria uma minúscula 

esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Embora fossem 

diferentes para diferentes elementos químicos, segundo Dalton, todos os átomos de um 

mesmo elemento seriam idênticos. Seu modelo atômico foi chamado de modelo 

atômico da bola de bilhar. 

Em 1883, Michael Faraday (1791-1867) divulgou os resultados de seus 

experimentos com eletrólise, que deixavam clara a proporcionalidade entre a quantidade 

de eletricidade consumida e a quantidade de matéria depositada em um dos eletrodos 

utilizados no aparato experimental, e também entre as massas das diferentes substâncias 

depositadas, o que confirmou a presença de partículas eletricamente carregadas no 

átomo. 

Em 1897, Joseph John Thomson (1856-1940) formulou uma teoria que 

considerava que a matéria, independentemente de suas propriedades, era formada por 

partículas de massa muito menor que o átomo do hidrogênio. Inicialmente denominou 

de corpúsculos aquelas partículas que depois seriam conhecidas como elétrons. 

Thomson propunha um modelo no qual o átomo consistia de um número de corpúsculos 

carregados negativamente, acompanhados por uma mesma quantidade de carga elétrica 

positiva, distribuídos uniformemente em uma esfera. Esse modelo ficou conhecido 

como o modelo do pudim de passas. 

 

3.2.2  O Modelo Atômico de Rutherford 

Em 1911, Ernest Rutherford propôs um modelo de átomo conhecido como 

modelo planetário, pela sua semelhança com a formação do Sistema Solar. Uma das 

inúmeras experiências realizadas por ele foi a que demonstrava o espalhamento das 

partículas α. Sabendo a priori que essas partículas eram capazes de atravessar os átomos 

em seu caminho, ele bombardeou uma folha muito fina de ouro com um feixe bem fino 

e paralelo de partículas α. Estas partículas eram conhecidas na época e sabe-se hoje que 

correspondem a núcleos de hélio, sendo compostas por dois nêutrons e dois prótons. 

Rutherford verificou que a grande maioria das partículas atravessava a folha de ouro 
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sem desvio na trajetória, ou então com desvio muito pequeno. Apenas uma pequena 

fração sofria alterações significativas na trajetória, como se a partícula tivesse 

ricocheteado. 

Estas observações não eram compatíveis com o modelo de átomo maciço. Então 

Rutherford propôs que os átomos deveriam ter uma parte central, isto é, um núcleo de 

volume reduzido, com uma grande quantidade de massa e carga positiva, rodeado por 

um volume muito maior, onde se distribuiriam as cargas negativas, com massa muito 

menor. Esta foi a base experimental do modelo atômico do chamado átomo nucleado 

onde elétrons orbitavam em torno de um núcleo e a  figura a seguir ilustra o aparato 

experimental utilizado por Rutherford no seu histórico experimento. 

 

 
 

Figura 1: Aparato do Experimento de Rutherford 

Fonte: http://www.gsmfans.com.br/index.php?topic=77795.0 

 

O modelo de Rutherford para representar o átomo, passou a ser concebido como 

tendo um núcleo, composto de carga elétrica positiva e uma região em torno composta 

de carga elétrica negativa. O número de cargas positivas do núcleo e o número de cargas 

negativas são característicos de cada elemento químico, isto é, elementos distintos 

possuem número de cargas distintas, no núcleo e na eletrosfera – região onde se 

encontram distribuídos os elétrons. 

 

3.2.3  A Natureza da Luz 

Segundo o filósofo Empédocles, que viveu no século V a.C, o olho humano teria 

sido feito por Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Um belo dia, Afrodite teria 

acendido o fogo dentro dos olhos dos homens, sendo esse fogo responsável pela nossa 

visão. Para ele, o fogo tocava no objeto e ao retornar para a pupila trazia a imagem 
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sobre eles como se fossem tentáculos.  

Durante muito tempo as teorias dos gregos sobre a natureza da luz eram as 

únicas vigentes. Só no século X d.C, que o astrônomo e matemático árabe Iben 

Alhaitan, conhecido também como Alhazen realizou estudos e experiências científicas 

que revolucionaram os conceitos vigentes até ali. Alhazen foi o primeiro a dar ao mundo 

uma teoria correta sobre a visão. Para ele, a luz solar era feita de pequenas partículas, 

que viajavam em linha reta com grande velocidade, porém finita, e eram refletidas pelos 

objetos para dentro dos olhos. De acordo com a sua interpretação, a imagem iria se 

formar no cristalino.  

O filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650), acreditava que a 

luz era uma onda. As ideias de Descartes influenciaram o físico e matemático holandês 

Christian Huygens (1629-1695). Para Huygens a luz se comportava como uma série de 

ondas que transmitiam movimento de uma para outra. Com sua teoria ondulatória da 

luz, Huygens explicou vários fenômenos ópticos como a propagação retilínea da luz, a 

refração e a reflexão. Para ele a luz se propagava com uma velocidade enorme, mas 

finita, e suas ideias foram aceitas até surgir o físico inglês Isaac Newton (1643-1727). 

Antes de Huygens, Newton já havia publicado um artigo sobre o tema, mas foi em 1704 

que ele lançou sua visão final sobre a luz onde defendia uma teoria corpuscular, ou seja, 

que a luz seria formada por pequenos corpúsculos. 

Para explicar os mecanismos que envolviam a luz e como o olho enxergava as 

coisas, Descartes imaginava que os corpos luminosos produziam uma pressão em volta 

de si e que essa pressão se espalhava e chegava até os nossos olhos, pressionando então 

a retina e produzindo a visão. Para Huygens os objetos luminosos teriam partículas 

vibrando. Essas vibrações produziriam batidas e essas batidas produziriam ondas, 

parecido com o que acontece quando jogamos uma pedra na água e uma onda se 

espalha. Essas seriam as ondas que entrariam em nossos olhos produzindo a visão. Já 

Newton teve outras concepções em relação à visão. Ele explorou várias possibilidades e 

a ideia que considerou melhor era a de que a luz seria constituída de partículas bem 

pequenas que saem dos objetos luminosos, penetram nos nossos olhos, batem na retina e 

produzem a visão. 

Logo, as concepções sobre a natureza da luz se apresentam como um dos 

melhores exemplos na História da Ciência, de como os modelos e teorias podem se 
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modificar, se adaptar, ser refutados, ou recuperados, ao longo do processo de construção 

daquele conhecimento, numa busca incessante por aquele modelo ou teoria, nunca 

definitivo, mas que melhor represente o fenômeno natural, este sim, imutável. 

 

3.2.4  Primeiras Ideias Sobre a Quantização da Energia 

No início do século XX, alguns fatos inesperados puseram em dúvida teorias 

antes consideradas definitivas. Essas novidades envolviam, principalmente, fenômenos 

do mundo microscópico. Quando um feixe de luz atravessa um prisma ou uma gota 

d‟água, por exemplo, a luz branca se dispersa nas cores do arco-íris, formando um 

espectro que vai do vermelho ao violeta. 

 Por interesses tecnológicos no campo da metalurgia e da chamada pirometria 

óptica, procuravam-se medir a temperatura de fornos a partir da análise da luz que vinha 

do seu interior. Esse estudo das cores e de suas intensidades no espectro emitido por 

objetos incandescentes seria um dos primeiros fenômenos a colocar em cheque a visão 

clássica do mundo. Os resultados mostravam que a cor e o brilho da luz emitida 

dependiam da temperatura do forno. Enquanto o vermelho predomina em temperaturas 

moderadas, a cor dominante em temperaturas elevadas era um branco meio azulado. Ou 

seja, um forno produz um espectro de luz em que o azul e o violeta predominam nas 

temperaturas mais elevadas. 

 As teorias clássicas não deram conta de explicar esse fenômeno com precisão, 

problema que só encontrou solução a partir dos trabalhos de Max Planck (1858-1947) 

em 1900, que utilizou uma hipótese de que a energia da luz que vinha do interior dos 

fornos somente poderia ocorrer com valores que fossem múltiplos de uma unidade 

mínima, mais tarde chamada de quantum, de valor igual a hf, sendo f a frequência da 

radiação, e h (h = 6,6.10
-34

 J.s) uma constante batizada pelo nome de constante de 

Planck. Assim, segundo a teoria de Planck, somente poderiam ocorrer trocas de energia 

com valores múltiplos inteiros do produto hf. 

 O fato de ter que atribuir valores em saltos às trocas energéticas era algo que 

causava perplexidade até mesmo em Planck, que não conseguia explicar direito a sua 

própria proposta de energia como grãos, uma vez que até aquele momento a energia era 

entendida como algo de valor contínuo e sem valores mínimos. 
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3.2.5  O Efeito Fotoelétrico 

 Em 1905, inspirado pelas ideias de Planck, Albert Einstein (1879-1955) forneceu 

uma interpretação sobre a interação de elétrons com partículas de luz, que viriam, mais 

uma vez, a levantar a discussão sobre a natureza da luz. O fenômeno chave dessa 

discussão ocorre quando uma placa metálica emite elétrons ao ser atingida pela luz, e 

por isso ficou conhecido como Efeito Fotoelétrico. 

 Se desejarmos fazer uma interpretação do Efeito Fotoelétrico do ponto de vista 

clássico, em princípio poderíamos. Considerando a luz uma onda eletromagnética que 

transporta energia, a sua interação com a placa metálica forneceria energia aos elétrons 

e esses ejetariam da superfície da placa. Entretanto, essa interpretação foi questionada 

por conta de alguns aspectos que não se adaptavam à visão clássica. Por exemplo, para 

uma frequência bem definida da luz incidente, por mais intensa que esta seja, a energia 

cinética dos elétrons ejetados será sempre a mesma, embora a quantidade desses 

elétrons possa variar proporcionalmente a esta intensidade. Este, sem dúvida, não é um 

resultado justificável pela visão clássica, uma vez que seria esperado que ondas mais 

energéticas provocassem forças elétricas mais intensas sobre os elétrons, o que 

provocaria maiores acelerações e maiores velocidades nessas partículas. No caso da 

utilização de luzes com diferentes frequências, era esperado que houvesse emissões para 

todos os valores. Entretanto, observou-se experimentalmente que há um valor mínimo 

de frequência incidente abaixo do qual as emissões não ocorrem. Além disso, 

independentemente da intensidade, essas emissões só acontecem para valores bem 

definidos dessas frequências incidentes e a energia cinética dos elétrons é proporcional 

ao valor desta frequência. 

 

Figura 2: Arranjo experimental utilizado para a experiência do Efeito Fotoelétrico 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod03/m_s01.html 
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3.2.6  Princípio da Dualidade Partícula-Onda 

As reflexões de Einstein acerca desses resultados proporcionaram as condições 

para a formulação das explicações do Efeito Fotoelétrico e ajudaram na elaboração de 

um modelo corpuscular onde cada partícula de luz, mais tarde denominada fóton, seria 

desprovida de massa e se comportaria como um pacote de energia, cujo valor pode ser 

calculado por meio da expressão matemática: 

hfE   

 Assim, o que devemos ter em mente é o fato de que os dois modelos – 

ondulatório e corpuscular – precisam coexistir se quisermos explicar os fenômenos que 

envolvem a luz. Nesse sentido, Einstein propôs que a luz poderia se comportar 

simultaneamente como onda e como partícula e este ficou conhecido como o Princípio 

da Dualidade Partícula-Onda. 

Como podemos ver Alhazen dizia que a luz era uma partícula, já Descartes dizia 

que a luz era uma onda, assim como Huygens. Newton defendia a natureza corpuscular 

da luz e Einstein finalmente dizia que a luz era as duas coisas, onda e partícula. 

 

3.2.7  Difração de Elétrons 

Sendo o elétron uma partícula de massa conhecida m = 9,1.10
-31

 Kg, talvez fosse 

difícil atribuir a este corpúsculo uma propriedade que normalmente atribuímos às ondas, 

como é o caso do fenômeno da difração. Entretanto, é justamente a difração de elétrons, 

muito utilizada na caracterização de estruturas cristalinas de monocristais, uma das 

provas do comportamento dual do elétron. Assim, não só a luz como os corpos em geral 

podem exibir comportamento dual. 

  O que ocorre é que o comprimento de onda da onda associada ao elétron é da 

ordem de grandeza dos espaçamentos entre os planos atômicos desses monocristais, que 

funcionam como fendas de difração para feixes de elétrons acelerados, por exemplo, 

pelas lentes eletromagnéticas de microscópios eletrônicos de transmissão. 

As figuras a seguir ilustram tanto o mecanismo de interação entre os elétrons e a 

rede de difração que o cristal proporciona, como os padrões obtidos dessa difração 

realizada em um microscópio desse tipo, a partir de um monocristal de aço austenítico 

de estrutura cúbica de face centrada (CFC). 
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Figura 3: Ilustração do mecanismo de interação elétron – cristal 

Fonte: Menezes et al. (2010) 

 

 

 
 

 
Figura 4: Padrão de difração de um monocristal CFC de aço austenítico 

Fonte: 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_eletr%C3%B4nico_de_transmiss%C

3%A3o 

 

 

3.2.8  O Modelo Atômico de Bohr 

A teoria orbital de Rutherford encontrou uma dificuldade teórica. No momento 

em que uma carga elétrica negativa representada pelos elétrons gira ao redor de um 

núcleo de carga positiva, este movimento gera uma perda de energia devido à radiação 

emitida por qualquer que seja a carga elétrica quando esta se encontra acelerada. Assim, 

em um dado momento, os elétrons iriam se aproximar do núcleo num movimento em 

espiral e colapsar (ver figura a seguir). 
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Figura 5: Colapso do elétron acelerado no Modelo de Rutherford 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/materia-e-energia/materia-e-

energia.php 

 

 

Esta dificuldade foi mais tarde resolvida por Niels Bohr (1885-1962), que 

desenvolveu um modelo atômico que unificava a teoria atômica de Rutherford e a teoria 

da mecânica quântica de Max Planck. Sua teoria explicaria que ao girar em torno de um 

núcleo central, os elétrons deveriam descrever suas trajetórias em órbitas específicas 

com níveis de energia bem definidos. Essas órbitas são denominadas de estacionárias ou 

de estados de energia estacionários; assim, enquanto o elétron estiver em um estado 

estacionário ele não perde (emite) nem ganha (absorve) energia.  

Realizando estudos sobre elementos químicos com mais de dois elétrons, ele 

concluiu que muitas propriedades químicas dos elementos eram determinadas pela 

órbita mais externa. Além disso, como o seu modelo se apoiava na teoria quântica, sua 

teoria previa que as transições eletrônicas entre os diferentes orbitais (níveis 

energéticos) só poderia ocorrer caso houvesse absorção em caso de excitação do átomo, 

ou emissão, em caso de decaimento, de quantidades bem definidas de energia (pacotes), 

cujos módulos poderiam ser calculados por meio da equação proposta por Einstein 

( hfE  ). A figura a seguir ilustra o modelo proposto por Bohr.  
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Figura 6: Modelo proposto por Niels Bohr 

Fonte: 

http://www.agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=26&id=

396 

 

 

Segundo as considerações de Bohr, quanto mais longe estiver o elétron do 

núcleo, maior será a energia do estado estacionário deste elétron; e que um elétron emite 

ou absorve energia somente quando passa de uma órbita possível para uma outra órbita 

possível. A diferença de energia entre a órbita inicial ( iE ) e a órbita final ( fE ), é 

liberada na forma de um fóton de energia E  e freqüência f , tal que: 

fhEEE fi . . A figura a seguir ilustra o mecanismo. 

 

 

Figura 7: Transições eletrônicas segundo Bohr 

Fonte: http://cienciaxreligiao.blogspot.com/2007/07/bomba.html 

 

 

3.2.9  O Modelo Atômico Atual 

Atualmente o modelo atômico é o modelo quântico. Na elaboração deste modelo 

Erwin Schrödinger (1887-1961), Louis Victor de Broglie (1892-1987) e Werner 
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Heisenberg (1901-1976), reunindo os conhecimentos de seus predecessores e 

contemporâneos, acabaram por desenvolver uma nova teoria do modelo atômico. 

 A ideia de órbita eletrônica acabou substituída pelo conceito de probabilidade de 

se encontrar num instante qualquer um dado elétron numa determinada região do 

espaço. Desta forma o modelo do átomo passou a ser constituído de uma estrutura mais 

complexa que as estruturas de órbitas circulares. No modelo atual as órbitas bem 

definidas dos elétrons foram substituídas por zonas de probabilidade eletrônica, 

conforme ilustra a figura a seguir. 

 
Figura 8: Zonas de probabilidades de encontrar os elétrons 

Fonte: http://estudandoalub.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

 

 

3.2.10 A Estrutura Eletrônica 

Os elétrons que compõe a eletrosfera se distribuem em camadas, também 

chamadas de orbitais. Esta distribuição ocorre de forma que dois elétrons não ocupam a 

mesma posição de uma mesma camada. Para dois elétrons, e apenas dois, ocuparem a 

mesma camada eletrônica simultaneamente, estes elétrons devem possuir características 

magnéticas distintas, representadas por diferentes spins. Esta restrição é chamada de 

Princípio da Exclusão de Pauli. Um elemento químico que apresente um número maior 

de elétrons terá um maior número de camadas e, por sua vez, um número maior e mais 

complexo de acomodações será possível para esses elétrons. As camadas, ou orbitais, 

podem ser representadas por uma “nuvem” de elétrons envolvendo o núcleo, 

diferentemente do modelo proposto por Bohr. A figura a seguir ilustra a correspondência 

entre os dois modelos. 
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Figura 9: Correspondência entre os modelos de Rutherford e Bohr 

Fonte: 

 http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Orbitais/Orbitais_nmeros_qunticos.html 

 

 

O orbital é um conceito proveniente da teoria quântica do átomo. Assim, 

segundo esta teoria, o orbital seria uma região do espaço em torno do núcleo do átomo, 

onde os elétrons têm uma grande probabilidade de estarem localizados. 

Em geral, o modelo atômico hoje ensinado na Educação Básica está baseado em 

um híbrido dos modelos propostos por Rutherford e Bohr. Portanto, para o ano de 2011, 

o estudo dos diferentes modelos atômicos é particularmente importante, uma vez que se 

comemora o centenário do modelo proposto por Ernest Rutherford em 1911. 

 

3.2.11 A Física das Radiações 

 Apesar de invisíveis em sua maioria, o nosso ambiente está atravessado por uma 

série de radiações que nem sempre conseguimos perceber. Algumas delas são 

resultantes de processos naturais, enquanto outras são produtos das tecnologias 

desenvolvidas pelo homem. Dentre as que conseguimos perceber estão, por exemplo, a 

luz e o calor. Entretanto, outras nos são imperceptíveis, como as ondas de rádio, de TV, 

de telefones celulares, e as microondas dos fornos caseiros. 

 Em situações mais específicas podemos encontrar as radiações utilizadas na 

Medicina como técnicas para auxiliar nos diagnósticos de doenças, como os Raios – X e 

as radiações nucleares, não só utilizadas para diagnosticar como para tratar 

determinadas enfermidades. 
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 Uma das personagens que mais contribuiu para os estudos sobre as radiações e a 

física nuclear foi Marie Curie e esses estudos lhe renderam dois Prêmios Nobel, sendo o 

segundo concedido em 1911 por seus serviços prestados em relação ao isolamento de 

dois elementos desconhecidos à época: o rádio e o polônio. Devido a isso, o ano de 

2011, está sendo comemorado pela comunidade de cientistas de todo o mundo como o 

Ano Internacional da Química, em homenagem a esta brilhante cientista que faleceu de 

câncer, vítima de suas próprias pesquisas, uma vez que naquele tempo os efeitos 

maléficos das radiações ainda não eram conhecidos.     

 

3.2.12 O Estado Estacionário de Um Átomo 

 A natureza, de uma forma geral, tende sempre estar em estados de menor 

energia. Pode-se estender esta condição da natureza, de buscar o estado de menor 

energia, para os átomos. Neste caso, um átomo que esteja em seu estado de menor 

energia, estará em um estado de equilíbrio estável, seus elétrons e nucleons – partículas 

internas ao núcleo – estarão no denominado estado orbital estacionário. 

 

3.2.13 Estados Excitados 

 Sob certas condições físicas, se houver incidência de partículas ou ondas 

eletromagnéticas sobre o átomo, é possível que ocorram interações destas partículas ou 

ondas eletromagnéticas com o núcleo ou com a eletrosfera – região externa ao núcleo 

onde se encontram os orbitais eletrônicos. Devido à disposição geométrica, a 

probabilidade da interação ocorrer com algum elétron, é muito maior que a 

probabilidade de ocorrer com o núcleo. 

 Na interação com o átomo, se a energia transferida for igual ou superior à 

energia de ligação, poderá ocorrer uma perda de elétron – processo denominado 

ionização –, ou ainda uma reação nuclear no núcleo do átomo. 

 Se a interação for na eletrosfera do átomo, o elétron atingido ocupará um estado 

excitado disponível na própria eletrosfera; já se a iteração ocorrer com o núcleo, este 

ficará em estado nuclear excitado. 

 

3.2.14 Transições Eletrônicas 

É possível classificar as transições eletrônicas em dois tipos: as de baixa energia 
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e as de alta energia. As transições de baixa energia ocorrem nas camadas mais externas 

da eletrosfera, e emitem ondas eletromagnéticas na região do visível – luz. Já as 

transições de alta energia ocorrem nas camadas mais internas da eletrosfera, e emitem 

ondas eletromagnéticas de alta energia, denominadas Raios – X. A figura a seguir ilustra 

um átomo, que após interação, possui um elétron em estado excitado. Este elétron ao 

retornar para seu estado fundamental deve liberar a energia absorvida, que neste caso, 

ocorre na forma de onda eletromagnética (fóton). 

 

 

Figura 10: Transições eletrônicas 

Fonte: http://fisicamedica.webnode.com.br/radia%C3%A7%C3%A3o%20/ 

 

 

3.2.15 Os Raios – X 

 O que difere os Raios–X das radiações nucleares é o fato dos primeiros serem 

produzidos a partir de transições entre níveis energéticos que ocorrem na eletrosfera, ou 

seja, são radiações que resultam da emissão de pacotes de energia quando ocorrem 

transições entre diferentes camadas eletrônicas. Quando ocorrem esses fenômenos, o 

átomo emite um fóton com energia e, consequentemente, frequência muito bem 

definidas, na forma de Raios –X  

 É possível obter Raios–X por diferentes processos, e estes processos podem 

ocorrer internamente no átomo, ou seja, sem a interação externa, ou podem ocorrer 

quando o átomo interage com o meio externo. Aos processos internos do próprio átomo 

denomina-se decaimento, já ao processo externo chama-se radiação. 
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3.2.16 Estrutura Nuclear 

O núcleo atômico é composto dos chamados nucleons. Constitui os nucleons as 

cargas positivas (prótons - Z), e as cargas neutras (nêutrons - N). O número de prótons 

de um elemento químico determina o número de elétrons deste elemento, tendo-se em 

vista que os átomos são partículas de carga total neutra. 

 A massa do átomo é determinada, basicamente, pela massa do núcleo, pois a 

massa dos elétrons que compõem a eletrosfera é muito pequena se comparada com a 

massa dos nucleons. Desta forma, a massa de um átomo (A) será determinada pela soma 

da massa dos prótons e dos nêutrons. Comumente costuma-se representar o número de 

massa de um elemento a partir da equação A=N + Z e, como a massa dos nêutrons é 

muito próxima da massa dos prótons, para fins práticos, consideram-se nêutrons e 

prótons com o mesmo valor de massa. 

 

3.2.17 Radiações Nucleares 

 Uma das grandes dificuldades encontrada pelos cientistas em relação à 

compreensão da estrutura nuclear esteve relacionada com a falta de conhecimento a 

respeito da natureza das três radiações emitidas pelos núcleos atômicos, a saber, os 

Raios α, β, e γ. Hoje se sabe que as radiações α possuem massa igual a 6,645.10
-27

 Kg, 

são formadas por dois prótons e dois nêutrons, e por isso possuem carga elétrica 

positiva e equivalente a duas vezes a carga do elétron, igual ao núcleo do átomo de 

hélio. A radiação β possui uma massa igual a do elétron, ou seja, 9,1.10
-31

 Kg, e carga 

elétrica negativa com módulo igual a carga do elétron. A radiação γ equivale a um fóton 

de alta energia – pacote de radiação eletromagnética de alta frequência. 

 

3.2.18 Transições Nucleares 

 Quando ocorre a interação entre uma partícula ou radiação incidente e o núcleo 

do átomo, este absorve a energia e se eleva para um estado excitado. No entanto o 

núcleo tende a retornar ao seu estado de equilíbrio, de menor energia. Quando isto 

ocorre, ou seja, quando os nucleons saem de um estado excitado para um estado de 

menor energia, a energia é liberada na forma de radiação eletromagnética, de muito alta 

energia, correspondente à radiação γ. 
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3.2.19 Decaimento Radioativo 

 O decaimento radioativo pode ser compreendido como o processo que ocorre 

com o núcleo de átomos instáveis, ou seja, com excesso de energia, que tendem ao 

estado de menor energia, ou seja, a um estado de energia estável. Neste processo de 

estabilização do núcleo ocorre a liberação da energia, que pode ser na forma de emissão 

de partículas carregadas, tal como as partículas α e a radiação β, ou ainda na forma de 

radiação eletromagnética, na forma de raios γ. 

 

3.2.20 Meia Vida 

 Define-se meia vida de um elemento químico, como o tempo necessário para a 

atividade radioativa deste elemento atingir a metade da sua atividade inicial. 

 

3.2.21 Atividade de Uma Amostra 

 Em uma amostra de um determinado material existem muitos átomos de um 

mesmo elemento químico. Se esta amostra for de um material instável, ou seja, com 

átomos cujos núcleos estão excitados, estes átomos tendem a decair, para alcançarem 

um estado de menor energia. No entanto, os decaimentos não ocorrem da mesma 

maneira. Cada átomo irá decair em um determinado intervalo de tempo, sendo de fato 

impossível prever o tempo de decaimento para cada um dos que compõem a amostra. 

Entretanto, é possível estabelecer estatisticamente uma taxa de transformações da 

amostra por unidade de tempo. Esta taxa é denominada atividade da amostra. 

 

3.2.22 Séries Radioativas Naturais 

Na natureza existem elementos químicos que, por serem instáveis, procuram o 

estado de menor energia, ou seja, procuram a estabilidade. Nas figuras a seguir estão 

representadas duas séries de decaimento radioativo para o 
238

Urânio e para o 
232

Tório. 
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Figura 11: Série radioativa do Urânio  

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fisica-nuclear/fisica-nuclear-4.php 

 

 

 

 

Figura 12: Série radioativa do Tório 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/fisica-nuclear/fisica-nuclear-4.php 

 

 

Para ambos os elementos o tempo para se alcançar a estabilidade é um número 

absurdamente grande de anos. 

 

3.2.23 A Fissão Nuclear 

  A fissão nuclear é um tipo de reação que ocorre na natureza sob temperatura e 
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pressão ambiente, e que se caracteriza pelo processo de forçar a divisão de um átomo 

para formar dois outros, mais leves. A reação libera grande quantidade de energia na 

forma de calor, e um nêutron livre. A partir da fissão nuclear, foi possível desenvolver as 

bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, bem como os reatores nucleares utilizados 

nas usinas para a produção de energia elétrica. A grande quantidade de calor é utilizada 

para aquecer a água que transformada em vapor de alta temperatura, é capaz de mover 

com eficiência as turbinas das usinas chamadas termonucleares.   

 O maior problema do processo de fissão relaciona-se aos denominados 

fragmentos de fissão, isto é, os elementos químicos que surgem após a fissão do átomo 

inicial. Por exemplo, um átomo de urânio ao ser dividido, pode produzir quaisquer dois 

elementos, desde que a massa dos dois elementos, somados seja igual à massa inicial do 

urânio. Isso inclui elementos altamente tóxicos e radioativos, como o bário, que não 

pode ser liberado no ambiente, exigindo armazenamento especial, até que, por meio de 

processos de decaimento natural, possam baixar os níveis de atividade radioativa. 

Entretanto, esses são processos muito longos e arriscados. 

 

3.2.24 Fusão Nuclear 

 A fusão nuclear é o processo resultante da colisão forçada de dois átomos sob 

determinadas condições de temperatura e pressão, para formar um outro átomo de maior 

massa. Em geral esta reação libera grandes quantidades de energia, e dependendo dos 

reagentes é também possível liberar um nêutron livre. Esta energia liberada é 

considerada limpa porque não polui o meio ambiente. Por exemplo: 6 g de hidrogênio, o 

elemento químico mais usado na fusão, produzem 127 x 10²³ MeV de energia, o 

suficiente para abastecer uma casa com quatro pessoas por 156 dias. 

 Atualmente, seu uso mais notável é na produção de bombas de hidrogênio, um 

tipo de bomba nuclear, mas no futuro, esta tecnologia será utilizada, principalmente, 

para produzir energia de forma mais eficiente e limpa que a fissão. 

 

 

 

 

 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=fus%E3o
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=fiss%E3o
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4 METODOLOGIA   

A proposta aqui apresentada visa à introdução de alguns conteúdos de física 

clássica e física contemporânea nas aulas do ensino médio, a partir de uma abordagem 

temática, cujo eixo estruturante é o tema Produção de Energia Elétrica em Usinas 

Nucleares. 

 A programação está organizada na forma de uma sequência didática e pressupõe 

que os estudantes estejam familiarizados com os conteúdos de cinemática, dinâmica, 

óptica, mecânica ondulatória, termologia, eletrostática, eletrodinâmica e 

eletromagnetismo. Assim, considera-se que a proposta seja adequada para a terceira 

série do ensino médio, embora ela possa sofrer adaptações em função do contexto 

escolar e da vontade do professor. 

 A sequência didática está organizada na forma de atividades e poderá ser 

desenvolvida integralmente ao longo de 16 horas-aulas de 50 minutos, envolvendo 8 

semanas, considerando uma escola regular com duas horas-aula por semana. 

  

PRIMEIRO ENCONTRO (duas horas-aula) 

 Inicialmente, por se tratar de um projeto diferenciado do que os estudantes estão 

acostumados, recomenda-se que o professor apresente o projeto. 

 Nesta atividade, sugere-se que o professor inicie com a seguinte questão 

problematizadora: Você é contra ou a favor que se instale a terceira usina 

nuclear em Angra dos Reis? Por que? 

 Cada estudante poderá construir um texto (redação) com no máximo dez linhas, 

sobre a questão formulada. 
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 Em seguida, o professor poderá solicitar que os estudantes falem sobre o que 

escreveram e discutam o tema. 

 Aqui a função do professor é de mediador das falas para que cada estudante que 

se pronuncie possa ser ouvido por todos. 

 Após o fechamento da discussão, sugere-se que professor apresente o texto que 

consta no apêndice 1, para a leitura. Após a leitura do texto, as discussões sobre 

o tema podem ser reiniciadas, a fim de que sejam organizadas as idéias que 

foram externadas pelos estudantes. 

 Em seguida sugere-se que o professor divida a turma em grupos e, para cada um 

dos estudantes, entregue um conjunto contendo os textos que constam nos 

apêndices 2, 3, 4 e 5. 

 Embora seja recomendada a leitura de todos os textos por todos os estudantes, 

cada grupo ficará responsável por apresentar um breve seminário sobre o 

conteúdo de um dos textos no encontro seguinte. É importante que o professor 

defina previamente o texto que cada grupo irá apresentar. 

 

SEGUNDO ENCONTRO (duas horas-aula) 

 Sugere-se que o professor determine, a partir de um planejamento prévio, o 

tempo que cada grupo terá disponível para apresentar o seminário e o tempo de 

debate após cada apresentação, levando em conta toda a programação prevista 

para este segundo encontro. 

 Em seguida, o professor poderá iniciar as apresentações. Indicamos como mais 

adequado que a discussão sobre cada texto apresentado ocorra sempre após cada 

apresentação. 

Nesta etapa, algumas perguntas provocadoras podem auxiliar o professor a  

problematizar a discussão e valorizar o potencial de contextualização do material 

disponível. A seguir, são apresentadas algumas sugestões: 

- Em que contexto histórico se deu o acidente de Chernobyl? 

- O que foi a Guerra Fria? 

- Quais as implicações do regime político soviético à época, e por que as 

informações demoraram a ser divulgadas para o mundo? 

- Por que o Japão utiliza grande quantidade de usinas nucleares? 
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- Em que medida o Brasil depende das usinas de Angra dos Reis? 

- Por que os EUA estão preocupados com o programa nuclear iraniano? 

 A atividade que se segue prevê a audição da canção Rosa Hiroshima, da autoria 

de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes e a análise do texto da letra. Para isso, 

sugere-se que o professor distribua cópias do texto para os estudantes a fim de 

que estes possam acompanhar a letra durante a audição. O texto da letra 

encontra-se no apêndice 6, bem como uma gravação da canção com vídeo 

disponível em DVD, anexado à última folha deste texto. 

 Em seguida, o professor poderá introduzir uma discussão – que envolva a 

participação dos estudantes –, a respeito de temas como: o contexto histórico 

presente na letra da canção, o conceito de metáfora, o uso da metáfora da rosa na 

letra, a importância do poeta e compositor Vinícius de Moraes para a música 

popular brasileira e para o movimento da Bossa Nova, entre outros. 

 Para o terceiro encontro, sugere-se que o professor solicite a cada estudante, que 

produza uma redação, de no máximo dez linhas, que represente uma síntese do 

que foi discutido nos dois encontros. Esta redação poderia, por exemplo, ser 

estruturada em torno do tema: Você é contra ou a favor da instalação de usinas 

nucleares? Justifique sua resposta com argumentos baseados no que foi 

estudado até aqui. 

 

TERCEIRO ENCONTRO (duas horas-aula) 

 O professor poderá iniciar este encontro formulando a seguinte questão 

problematizadora: Existe alguma relação entre a produção de energia elétrica 

nas usinas nucleares e a produção de bombas atômicas?  

 Em seguida, o professor poderá dedicar a primeira metade da primeira aula a 

uma leitura do texto disponível no apêndice 7 e apresentar alguns elementos 

básicos das tecnologias que envolvem a produção de bombas nucleares e de 

energia, bem como suas relações com a sociedade. Nesse sentido, chama-se a 

atenção para a importância do investimento em aspectos históricos, éticos, 

ambientais e, sobretudo, para a relação de proximidade entre as duas tecnologias 

por causa do enriquecimento do urânio.  

 No segundo momento da aula, o professor poderá problematizar a partir das 
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seguintes questões: Por que as ondas do mar possuem baixas amplitudes 

quando se propagam em alto mar e são mais elevadas quando chegam à areia? 

Como se forma um tsunami e por que ele se forma? Por que eles só são 

percebidos próximos da costa?  

 A partir desta etapa de perguntas, formuladas com o objetivo de produzir 

discussões, o professor poderá utilizar o texto disponível no apêndice 8 como 

base para a discussão acerca da física envolvida no processo de construção dos 

tsunamis. 

 O terceiro momento deste encontro envolve a organização de uma atividade 

desafio para os estudantes. Trata-se de um desafio, porque o que se espera é que 

o estudante perceba, a partir de suas próprias reflexões, o conflito entre ética e 

necessidade de desenvolvimento que envolve a instalação de usinas nucleares no 

Japão, país que se encontra localizado geograficamente no encontro de três 

placas tectônicas e que possui 17 usinas nucleares. 

 Para facilitar a atividade, o professor poderá disponibilizar um atlas geográfico 

que traga informações sobre as posições das placas tectônicas no planisfério, 

além de um mapa – planisfério –, com a localização geográfica dos países como 

encontrado em IBGE (2007). Assim, a partir das discussões sobre a origem dos 

tsunamis, os estudantes poderão realizar as reflexões que irão auxiliá-los no 

trabalho a ser elaborado e que está baseado nas seguintes questões: 

Considerando a posição geográfica do Japão em relação à estrutura de placas 

tectônicas que ali se apresentam, seriam as usinas nucleares uma boa opção 

para aquele país? Que outras alternativas eles teriam? 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

Ao chegarmos à etapa de introdução dos conteúdos científicos propriamente 

ditos, adotaremos um tom menos “prescritivo”, entendendo que tudo o que se vier a 

planejar irá depender do professor que estiver envolvido na realidade da escola e de 

outros fatores relacionados ao próprio processo ensino-aprendizagem dos estudantes, 

onde o professor é quem melhor conhece e, portanto, é ele quem será capaz de realizar 

as improvisações, ou não, seja em termos de conteúdos abordados ou de estratégias 

pedagógicas. Assim, nossas orientações nesta etapa têm o objetivo muito despretensioso 
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de organizar os conteúdos a serem abordados pelo professor, estando esta organização 

baseada nas previsões do item 3.2 deste texto, elencados em função do tema que 

estrutura o projeto: Produção de Energia Elétrica em Usinas Nucleares, e da sequência 

didática desta proposta. 

 

QUARTO ENCONTRO (duas horas-aula) 

Tópicos previstos 

 Estrutura Atômica 

 O Modelo Atômico de Rutherford 

 A Natureza da Luz 

 Primeiras Ideias sobre a Quantização da Energia 

 O Efeito Fotoelétrico 

 Princípio da Dualidade Partícula – Onda  

 Difração de Elétrons 

 

QUINTO ENCONTRO (duas horas-aula)  

Tópicos previstos  

 O Modelo Atômico de Bohr 

 O Modelo Atômico Atual 

 A Estrutura Eletrônica 

 

SEXTO ENCONTRO (duas horas-aula) 

Tópicos previstos  

 A Física das Radiações  

 O Estado Estacionário de um Átomo  

 Estados Excitados  

 Transições Eletrônicas  

 Os Raios – X  

 

SÉTIMO ENCONTRO (duas horas-aula)   

Tópicos previstos  

 Estrutura Nuclear 
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 Radiações Nucleares  

 Transições Nucleares  

 Decaimento Radioativo 

 Meia Vida  

 Atividade de Uma Amostra 

 Séries Radioativas Naturais 

 A Fissão Nuclear 

 A Fusão Nuclear 

 

Ao término do sétimo encontro, o professor poderá então realizar o 

planejamento do oitavo encontro, aquele que é o mais importante na medida em que irá 

proporcionar o momento de avaliação dos estudantes a partir dos argumentos 

construídos sobre o tema estruturador. Nesse sentido, consideramos a estratégia do 

debate simulado (VIEIRA & BAZZO, 2007) a mais adequada. Assim, o momento final 

do sétimo encontro poderá ser dedicado aos esclarecimentos quanto à organização do 

encontro seguinte.  

 

OITAVO ENCONTRO (duas horas-aula) 

Para a organização do debate sugerimos que o professor realize uma estrutura 

dialógica, dividindo a turma em três grupos, onde um dos grupos ficará responsável por 

defender a produção de energia elétrica a partir das usinas nucleares e outro grupo irá 

fazer o papel oposto, contrário a esses empreendimentos. O terceiro grupo será aquele 

responsável por fazer o julgamento sobre qual dos grupos foi mais convincente. Para 

isso, os membros do terceiro grupo irão procurar agir de forma neutra, focalizando 

apenas os argumentos apresentados, ainda que pessoalmente não concordem com sua 

própria decisão. 

Nesse sentido, o trabalho do terceiro grupo tem um perfil técnico e, por isso, 

precisa estar apoiado em algumas diretrizes, tais como:  

 

 Observar se há coerência nos argumentos que possam promover o 

convencimento dos outros; 
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 Observar se os participantes realizam suas reflexões a partir de bases científico-

tecnológicas para construir seus argumentos, ou se ficam restritos à repetição do 

que trazem do cotidiano e que está presente em alguns dos textos 

disponibilizados. 

 Observar se os participantes relacionam de forma clara as relações entre a 

ciência e a tecnologia, com aspectos políticos, econômicos, socioambientais, 

éticos e morais, a partir de seus argumentos; 

 Observar o grau de participação de cada estudante dentro do trabalho de equipe 

na elaboração dos argumentos de defesa ou ataque, 

 O terceiro grupo poderá formular perguntas aos dois grupos no sentido de refinar 

a sua avaliação, se for necessário.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação em ações de parceria podem ajudar a diminuir as dificuldades que 

os professores experientes das escolas encontram em relação à implementação dessa 

perspectiva curricular – questões sociocientíficas –, uma vez que esses espaços de 

reflexão podem funcionar como possibilidade de fortalecimento da autonomia desses 

professores (BERNARDO, 2008). 

 A participação nesta parceria especificamente favoreceu o nosso 

desenvolvimento profissional a partir da experiência com o trabalho em equipe, e a 

aproximação com o referencial teórico. 

 Pensar sobre uma nova forma de abordagem dos conteúdos científicos com a 

qual não estamos habituados foi um processo muito rico, que nos fez perceber o quanto 

é importante estar atualizado sobre as novidades que as pesquisas no campo da Didática 

das Ciências podem trazer em relação a outras possibilidades, para além daquelas que 

ocorrem tradicionalmente nas salas de aula das disciplinas científicas. 
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APÊNDICE 1 

 

Texto 1: POR QUE UTILIZAR USINAS NUCLEARES 

Desde os primórdios da história, o homem tem se deparado com a necessidade 

de consumir energia. Até mesmo a nossa sobrevivência envolve o consumo diário de 

energia através do alimento que ingerimos. No caso do mundo contemporâneo, a 

energia elétrica ocupa lugar de destaque desde que foi possível a sua produção em larga 

escala a partir das contribuições de Michael Faraday (1791 – 1867) e, principalmente, a 

formulação do princípio da indução eletromagnética. 

 Dentre as formas mais antigas de produção de energia elétrica estão aquelas 

cujos empreendimentos se utilizam de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, 

e aqueles que se utilizam das quedas d‟água onde são armazenadas grandes quantidades 

de energia potencial gravitacional. Há ainda os empreendimentos que se baseiam no uso 

de fontes como o sol, os ventos, entre outros. 

 Em cada um desses casos, a abundância de recursos naturais é fundamental, 

sejam eles: as fontes fósseis, hídricas, o sol e os ventos. Entretanto, nem todas as nações 

do mundo dispõem desses recursos ou não possuem as condições climáticas favoráveis. 

Além disso, a maioria desses empreendimentos envolve a ocupação de grandes áreas 

territoriais. Em termos socioambientais, os impactos são visíveis: alagamentos de áreas 

com remoções de populações ribeirinhas, produção de ruídos excessivos a partir das 

unidades eólicas e, principalmente, produção de CO2, agente considerado o principal 

responsável pelo aquecimento global. 

 A produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares traz uma série de 

reconhecidas vantagens em relação às outras aqui apresentadas. Para aquelas nações que 

não dispõem de abundantes recursos naturais ou condições climáticas favoráveis, como 

os países da Europa ou o Japão, por exemplo, estas usinas se apresentam como 

indispensáveis em função da demanda energética dessas regiões do planeta. Além disso, 

o problema de espaço disponível nessas regiões justifica empreendimentos nucleares, 

sem contar o fato de ser este um meio de produção de energia elétrica que não envolve a 

produção direta de CO2. Nesse sentido, alguns defensores mais efusivos, chegam a 

considerar as usinas nucleares como a solução para o combate ao aumento do 

aquecimento global no futuro. 
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APÊNDICE 2 

 

Adaptado do Jornal Folha de São Paulo, Caderno Exterior, 01/05/1986, p. 25.  

 

Texto 2: NUVEM RADIOATIVA SOVIÉTICA CAUSA PÂNICO NA EUROPA 

CENTRAL 

A Europa Central foi atingida ontem (02/05/86) pela nuvem radioativa expelida 

pelo acidente com um dos quatro reatores da usina termonuclear de Chernobyl, 700 Km 

a sudoeste de Moscou, na República da Ucrânia (oeste da URSS). Stig Alhgrem, do 

Serviço Nacional de Meteorologia da Suécia, disse que os ventos deveriam continuar 

espalhando a radioatividade por “metade da Europa” nos próximos dias. Mas institutos 

meteorológicos norte-americanos disseram que a direção dos ventos estaria prestes a 

voltar-se para o leste, atingindo as plantações de cereais soviéticas. 

Em Moscou, as autoridades afirmaram que a situação estava “sob controle”. Mas 

países europeus, assim como Washington, exigem fazer uma inspeção imediata do local, 

e criticam a falta de informações por parte do Kremlin. Fontes não oficiais e da CIA 

(serviço secreto dos EUA) falam em 2 mil mortos. Afirmam que houve uma tragédia 

bem maior do que a admitida por Moscou (dois mortos e 197 hospitalizados). O 

acidente na URSS é considerado o mais grave da história da indústria nuclear. 

Na Áustria, ontem, os níveis radioativos acima do normal provocaram medidas 

de preocupação. O governo da província de Caríntia, no sul, chegou a recomendar que 

crianças e mulheres grávidas não saíssem de casa. A população da Polônia, o país mais 

atingido fora da URSS, dava sinais de pânico. Longas filas se formaram em frente a 

farmácias para ingestão de soluções de iodo. A nuvem radioativa atingiu também, em 

níveis menores, regiões da Alemanha Ocidental, Suíça, Itália, Bélgica, Dinamarca, 

Finlândia, Noruega, Suécia e Iugoslávia. O governo sueco decretou, por medida de 

segurança, o embargo das importações de produtos alimentícios da URSS. 

A Polônia estendeu para todo o país o programa de ministrar soluções de iodo e 

potássio, para evitar riscos de contaminação pelo iodo radioativo captado no ar, à 

população abaixo de 16 anos. Pessoas de todas as idades tomaram a iniciativa de ingerir 

a substância, alarmadas pela recusa oficial em fornecer os níveis de radioatividade 

medidos. Poloneses ouvidos pelas agências internacionais expressam revolta pelo atraso 
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da revelação sobre a nuvem radioativa sobre o país. Alguns se referiram a casos de 

bebês que apresentavam sintomas da asfixia e problemas intestinais. 

O ministro da Saúde da Polônia, Josef Boncak, disse pela TV que não havia 

riscos de contaminação de águas. Entretanto, os agricultores foram avisados para que 

dessem apenas rações secas ao gado, sem ter tido contato com a grama contaminada e 

foi suspensa a venda de leite. Em algumas regiões as mulheres grávidas e crianças 

foram advertidas para que não saíssem de casa. Houve recomendação para que as donas 

de casa lavassem com cuidado os vegetais antes de cozinhá-los. Os estoques comerciais 

de leite em pó terminaram em poucas horas. 

 

Movimentos ecologistas começam a preparar mobilização na Europa 

O desastre de Chernobyl já começa a impulsionar os movimentos contrários ao 

uso da energia nuclear na Europa. Para hoje, por exemplo, o movimento britânico 

“Campaing for nuclear Disarmement” (Campanha pelo Desarmamento Nuclear) e o 

grupo ecologista “Friends of the Earth” (Amigos da Terra) organizaram uma 

manifestação que deverá contar com a adesão de milhares de pessoas: um cortejo 

fúnebre através de Londres, rumo à praça Trafalgar, bem no centro da cidade, onde 

entregarão um caixão à empresa British Nuclear Fuels, responsável pela exploração da 

energia nuclear no país. 

Na Europa, são rotina as passeatas e outras manifestações contra a exploração da 

energia nuclear. Na Alemanha Ocidental, na última Páscoa, duzentos mil manifestantes 

marcharam por setenta cidades, protestando contra o projeto de abertura da primeira 

usina de reprocessamento nuclear do país, em Wackersdorf, perto da fronteira com a 

Tchecoslováquia. 

 

Explosão afeta Bolsa de N.York 

A Bolsa de Nova Yosk ontem caiu em 41,91 pontos do índica Dow Jones (média 

das 32 principais ações industriais), a maior queda em uma dia na historia da Bolsa. Não 

há dúvida de que o acidente em Chernobyl, com possíveis consequências na indústria 

nuclear dos EUA, foi um fator nessa baixa. 
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APÊNDICE 3 

 

Adaptado do Jornal Folha de São Paulo, Caderno Mundo, 13/03/2011, p. 14.  

 

Texto 3: VAZAMENTO NUCLEAR FORÇA SAÍDA DE 170 MIL 

Acidente em consequência do Tsunami leva pânico ao Nordeste do Japão, Governo 

nega risco, mas situação pode piorar. 

 Num dos piores acidentes nucleares da história, uma usina no norte do Japão 

liberou vapor de radiação, consequência do terremoto e do tsunami  que atingiram o 

país anteontem (11 de marco de 2011). Havia ontem o temor que o acidente ainda 

piorasse, caso o combustível principal do reator vazasse. 

Altos níveis de radiação foram identificados em nove pessoas, e há suspeitas 

sobre cerca de mais de 150. O governo do Japão esforçou-se, no entanto, para dizer que 

a situação está sob controle. O vazamento foi decorrência do maior terremoto registrado 

no país, de magnitude 8.9. O total de mortos confirmados é de 686, mas pode chegar a 

mais de 1300. Em uma cidade, Mimanamisanriku, há 9500 pessoas desaparecidas. 

Comunidades de brasileiros no país estão se organizando para localizar amigos. 

 

Seis reatores do país estão em emergência 

O Vazamento de radiação de proporções desconhecidas ocorrido ontem em um 

complexo nuclear da cidade de Fukushima (a 250 km de Tóquio) alcançou grau 4 em 

uma escala que vai de 1 a 7. 

Havia ontem grande temor de que o descontrole no complexo derretesse o 

combustível nuclear – o que ocasionaria um vazamento desastroso –, dada a rapidez 

com que a situação evoluiu. 

Conforme as autoridades japonesas, na manhã de domingo (noite de Sábado no 

Brasil), havia seis reatores em estado de emergência. Eles estavam em duas diferentes 

usinas do complexo de Fukushima - três na Unidade 1 e três na Daini. 

Depois da falha sequencial nos sistemas de resfriamento, técnicos apelaram para 

o bombeamento de água diretamente do mar na tentativa de conter a temperatura nas 

instalações. O processo, segundo especialistas, pode durar dias. 

Pelo menos nove pessoas tiveram a contaminação confirmada por meio de 
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exames, de acordo com a Agência de Segurança Nuclear e Industrial do Japão. O 

numero pode chegar a 160, segundo a mesma autoridade. 

 

Explosão 

O problema começou com o tremor e o tsunami de anteontem, que afetaram o 

sistema de resfriamento daquele complexo. Por volta das 16h30 deste sábado (4h30 

horário de Brasília), houve uma explosão na Fukushima 1, provavelmente por causa de 

um aumento na pressão interna.  

Uma grande nuvem de vapor radioativo foi liberada, e parte do prédio ruiu. 

Quatro funcionários ficaram feridos. Mas o reator, que fica sob uma capa de aço de 

espessura de 15 centímetros, não ficou danificado. 

No informe feito a AIEA (agência nuclear da ONU), Tóquio destacou que os 

níveis de radiação no entorno da planta nuclear tinham diminuído nas últimas horas. 

Mesmo assim, cerca de 170mil pessoas foram retiradas de uma área até 20 km distantes 

do complexo. 

Essas pessoas receberam pílulas de iodo do governo japonês – a substância 

protege a glândula tireóide e reduz o risco de câncer. 

Mesmo antes do acidente, técnicos já haviam detectado um vazamento de césio 

– elemento decorrente do uso do combustível nuclear, o urânio enriquecido –, porém o 

governo o minimizou. Àquela altura, conforme técnicos, a planta liberava a cada hora a 

mesma quantidade de radiação que uma pessoa absorve em um ano. 

 

Explosão põe na berlinda modelo de usinas do país 

O Japão tem 55 reatores nucleares que funcionam em 17 usinas distribuídas pelo 

país. Juntas, elas geram 36% de toda a energia consumida pelos japoneses. Mas, de 

acordo com um dos principais especialistas do Brasil em energia nuclear, a explosão na 

usina de Fukushima 1 deixou a segurança nuclear – do Japão e do mundo – na berlinda. 

“A Usina Fukushima 1 deveria suportar terremotos e tsunamis. Ela ficou em pé 

com um terremoto muito intenso, de escala Richter 8.9, mas não suportou o tsunami na 

sequência” diz o engenheiro Aquilino Senra Martinez, da COPPE-UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro) 
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A central de usinas nucleares composta por Fukushima 1 e 2 fica a cerca de 250 

km da capital de Tóquio, em uma das regiões mais afetadas pelos tremores de sexta-

feira. Ao todo, 11 usinas japonesas estão nas regiões atingidas pelos sismos. 

De acordo com Martinez, é provável que tenha havido uma falha no setor de 

esfriamento do reator de Fukushima 1 por causa da água do Tsunami. 

A usina se transformou  numa espécie de bomba relógio. “Por isso, houve 

superaquecimento do reator e a posterior explosão (no sábado de manhã, horário de 

Brasília)” explica Martinez. 

Antes do acidente, vapores com material radioativo de alto risco – incluindo 

césio – já estavam sendo liberados para o meio ambiente como uma tentativa de reduzir 

a pressão excessiva no reator da central nuclear. 

 

Sob ‘suspeita’: 

A Fukushima 1 fica num complexo nuclear que é bastante ativo no Japão. Ao 

todo, três reatores estavam em funcionamento na região quando aconteceu o terremoto 

de sexta-feira. Apesar de ter aguentado a intensidade do tremor, a estrutura da usina 

pode estar ultrapassada. 

De acordo com Martinez, o projeto de Fukushima 1 é antigo, da década de 1960. 

“O acidente que aconteceu no Japão vai fazer todo mundo repensar o uso de usinas 

nucleares”, analisa o especialista da UFRJ. 

Hoje, os EUA são o país com maior número de usinas nucleares: são 104 no 

total. Isso representa 18% da matriz energética daquele país. A França está no topo de 

países com maior dependência desse tipo de energia: 80% da matriz é nuclear. No 

Brasil, o uso de energia nuclear não chega a 3% do total que é consumido. 
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APÊNDICE 4 

 

Adaptado do Jornal Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, 19/04/2009, p.9. 

 

Texto 4: LULA RETOMA ANGRA 3 MAIS CARA E SEM NOVA LICITAÇÃO 

Empreiteira que venceu contrato no regime militar recomeça a obra 23 anos 

depois. 

Recomeça nos próximos dias, depois de 23 anos parada, a construção de Angra 

3, a terceira usina do conturbado programa nuclear brasileiro. Situada na praia de 

Itaorna, em Angra dos Reis, no Rio, a usina teve obra interrompida em 1986 por falta de 

recursos públicos, custo alto e dúvidas quanto à conveniência e riscos da matriz 

energética nuclear. 

 A polêmica da vez não é ambiental. Também não há crise nas contas públicas. 

Está na forma de escolha das empresas que vão fazer as obras civis e fornecer os 

equipamentos de instrumentação e controle – dois dos itens mais caros da construção de 

uma usina nuclear. O governo optou por não fazer licitações, mas revalidar, por decisão 

própria, a concorrência ganha pela construtora Andrade Gutierrez em 1983, no governo 

de João Baptista Figueiredo (1979 – 1985). 

 Essa licitação havia “adormecido” e a construtora recebeu durante décadas um 

pagamento mensal para preservar o canteiro de obras. Mesmo parada, Angra 3 custava 

cerca de US$ 20 milhões/ano ao país. 

 No último ano, construtoras concorrentes, especialmente a Camargo Corrêa, 

agiram nos bastidores, em vão, para convencer o governo a rever sua decisão. Diretores 

da empresa disseram, a pelo menos dois ministros, que desde a escolha da Andrade 

Gutierrez, em 1983, houve uma revolução tecnológica capaz de reduzir em até 40% o 

custo das obras civis nas usinas nucleares.  

 

Atualização 

 Embora não tenha feito novas licitações, a Eletronuclear negociou atualizações 

de valores com todos os fornecedores e prestadores de serviços. À primeira vista, a obra 

e seus equipamentos ficaram bem caros. Em dólares, seu valor pulou de US$ 1,8 bilhão 

para cerca de US$ 3,3 bilhões, aproximadamente – o cálculo parte de uma estimativa 

sobre os custos de retomar Angra 3, de autoria da Fusp (Fundação de Apoio à 
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Universidade de São Paulo). 

 A Eletronuclear, no entanto, diz que o aumento do valor em dólares resulta única 

e exclusivamente da variação cambial do período em que o estudo foi feito em 2001. 
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APÊNDICE 5 

 

Adaptado do Jornal Folha de São Paulo, Primeiro Caderno, 29/05/2010, p.15 

 

Texto 5: EUA E IRÃ GARANTEM ACORDO SOBRE TNP 

Países suspendem vetos e evitam fiasco na revisão do tratado, mas põem obstáculos 

à implementação de metas. 

Ao suspenderem suas ameaças de veto, Estados Unidos e Irã garantiram um 

acordo na conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, encerrada no 

fim da tarde de ontem na sede da ONU, em Nova York.  A declaração final e o plano de 

ação de 64 pontos, aprovados pelos 189 países – membros do tratado, prevêem a 

convocação de uma cúpula em 2012 sobre a implementação de uma zona livre da 

bomba e de armas químicas e biológicas no Oriente Médio. 

 Dizem também que, até 2014, as potências atômicas do chamado P-5 – EUA, 

Rússia, França, Reino Unido e China – devem reportar aos organizadores da próxima 

revisão em 2015, progressos na desativação dos arsenais. Até o início da tarde, os EUA 

se opunham a que Israel, potência nuclear não declarada e não signatária do TNP, não 

fosse citada no trecho sobre o Oriente Médio. 

 

Desarmamento 

O plano de ação de desarme terminou bastante diluído. Foram retirados, por 

exemplo, os compromissos com um cronograma para o fim da bomba, com o final da 

modernização dos arsenais e uma moratória na produção de material físsil. 

 

Última hora 

A delegação iraniana esperou até a última hora instruções de Teerã para se unir 

ao consenso, mas preferiu não correr o risco de ficar isolada mesmo entre os 116 países 

do Movimento dos Não Alinhados, do qual faz parte. 

 O embaixador do Irã na ONU, Ali Ashgar Soltanieh, criticou em especial a 

exclusão de cláusula que comprometia as potências ao dar garantias legais de que países 

desarmados não serão nuclearmente atacados. Soltanieh não prometeu a presença do Irã 

na cúpula de 2012. Disse que o “primeiro passo” para o Oriente Médio desnuclearizado 
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é a adesão de Israel ao TNP. 

 Dada a “visão” de Barack Obama de um mundo sem a bomba, causou surpresa a 

resistência das potências atômicas a essas medidas. O argumento do P-5 era o de que 

anúncios recentes, como a renovação de acordo de desarmamento entre Rússia e EUA, 

já representavam “passos positivos”. 

 Mas o diplomata do Sri Lanka Jayanta Dhanapala, que presidiu a revisão de 

1995, atribuiu a resistência a disputas por poderio militar entre as próprias potências. 

 “A Rússia se sente nervosa porque perdeu superioridade em armas 

convencionais. A China não quer parar de produzir material físsil porque os outros têm 

estoques maiores”, disse. 

 Para os brasileiros os documentos foram melhores do que o esperado, dadas as 

circunstâncias – ano de eleições legislativas nos EUA e a iniciativa americana de votar 

no Conselho de Segurança da ONU, nova rodada de sanções contra o Irã por seu 

programa nuclear. 
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APÊNDICE 6 

 

Texto 6: A ROSA DE HIROSHIMA 

Autores: Gerson Conrad e Vinícius de Moraes 

 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada 
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APÊNDICE 7 

 

Texto 7: USINAS E BOMBAS 

Toda usina geradora de energia elétrica depende de um agente para movimentar 

as turbinas mecânicas que se encontram acopladas ao gerador. No caso das usinas 

termonucleares, esse agente é o vapor d‟água muito quente e submetido a altas pressões, 

que atua sobre essas turbinas. A produção de todo o calor utilizado para aquecer a água 

se dá a partir de reações nucleares que se utilizam do urânio enriquecido.  

Essas reações ocorrem no interior de reatores nucleares e são capazes de liberar 

grandes quantidades de calor, assim como produzem subprodutos – lixo nuclear –, 

composto de uma série de elementos químicos radioativos e muito nocivos para a saúde, 

que precisam estar sempre muito bem armazenados depois do uso, inclusive, porque  

levam muito tempo para perder a sua atividade radioativa. 

           Como toda máquina térmica, esses reatores precisam ser resfriados e se utilizam 

da água do mar para trocar calor. Nesses processos de troca, a água mar tem a sua 

temperatura bastante elevada, o que tem provocado a reação de muitos ambientalistas 

preocupados com a fauna marinha que tem que sobreviver a essas altas temperaturas. 

 

 
 

 

Figura 13: Esquema de um reator nuclear de uma usina 

Fonte: 

http://pt.wikinoticia.com/cultura%20cient%C3%ADfica/Ci%C3%AAncia/78503-como-

funciona-um-reactor-nuclear 

 

  Para que essas usinas sejam eficientes é importante que o urânio – elemento 

combustível – passe por um processo chamado enriquecimento. A tecnologia de 
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enriquecimento do urânio não é dominada por todos os países do mundo. Em geral, os 

mais desenvolvidos detêm esse conhecimento e não fazem questão de compartilhá-lo 

por razões econômicas e/ou de segurança. No segundo caso, porque a tecnologia que é 

utilizada para o enriquecimento do urânio é a mesma que é utilizada na fabricação de 

bombas nucleares. Assim, a produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares 

apresenta mais um problema, o de estar intimamente ligada à produção de armas de alto 

poder de destruição.  
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APÊNDICE 8 

 

Texto 8: TERREMOTOS E TSUNAMIS 

Especialistas que estudam abalos sísmicos explicam que os terremotos ocorrem 

quando há deslocamentos, ainda que pequenos, nas regiões limítrofes das placas 

tectônicas. Segundo esses estudiosos, o impacto mecânico que ocorre nos chamados 

focos do terremoto se propagam como ondas mecânicas até a superfície da Terra 

provocando os tremores característicos de um terremoto, que podem ser fracos ou 

fortes, produzindo menos ou mais danos. 

 Se esses eventos ocorrem no fundo do oceano essa propagação pode se estender 

até a superfície da água provocando ondulações que se propagam até atingir os 

continentes com mais ou menos intensidade, dependendo da gravidade dos eventos. 

 Quando uma onda se propaga na água a sua velocidade de propagação (v) se 

relaciona com a profundidade (h). A expressão matemática que traduz essa relação é 

ghv  , onde g é a aceleração da gravidade. Da mesma forma, a amplitude desta onda 

(A), parâmetro extremamente relevante no caso dos tsunamis, se relaciona com a 

energia que esta transporta (E), segundo a relação 
Kv

E
A  , onde K é uma constante. 

 Uma rápida observação desses parâmetros nos ajuda a entender por que essas 

ondas chegam à costa com amplitudes tão elevadas. Nas regiões distantes da costa, onde 

h é muito grande, essas ondas se propagam com grandes velocidades e, 

consequentemente, trazem grandes quantidades de energia cinética. À medida que se 

aproxima da costa, onde h é menor, as velocidades de propagação diminuem dando 

lugar ao aumento da amplitude. Assim, a energia que inicialmente se manifestava 

majoritariamente como cinética, agora é acumulada pela massa de água na forma de 

energia potencial gravitacional, uma vez que a perda de energia em um sistema quase 

elástico como a água é mínima. 



 

 

 


