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RESUMO

LOBO, Belinda M. Proposta de uma Metodologia para divulgação da
Tecnologia Nuclear. 2017.107 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear)
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo.

A maioria da população forma a sua opinião pelo senso comum,
influenciada pelas informações divulgadas pela mídia, principalmente quando
envolve acidentes. Normalmente, as notícias são veiculadas acentuando somente
os seus aspectos negativos de forma dramática, o que em muito amplia o alcance
espaço/temporal do impacto contrário de qualquer evento proveniente de ação
antrópica, ou seja, não natural. Esse é o caso da Tecnologia Nuclear que,
enquanto ciência e tecnologia, sofre as consequências decorrentes das duas
bombas atômicas lançadas em 1945 sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki e
dos acidentes com material radioativo. Até hoje, o público tem sérias restrições à
sua utilização porque desconhece os benefícios que ela propicia para a
sociedade, por terem a sua opinião formada pelo senso comum. Para o
desenvolvimento da metodologia optou-se por trabalhar com grupos de
professores como população amostral, haja vista que seus alunos são vetores
para a disseminação do conhecimento adquirido em sala de aula, por serem
profissionais críticos em relação às metodologias e aproximar a universidade aos
profissionais de ensino. Este trabalho apresenta um roteiro de apresentação,
como proposta para a divulgação da Tecnologia Nuclear para qualquer público,
composta por cinco etapas: Questionário Inicial; Trecho de um Vídeo de uma
reportagem do acidente com um aparelho de radioterapia; Palestra Elucidativa;
Atividade Final e informações técnicas para Interação no Espaço da Tecnologia
Nuclear.

Palavras-chave: Divulgação; Tecnologia Nuclear; Roteiro de Apresentação.

ABSTRACT

LOBO, Belinda M. Proposal for a Methodology for dissemination of the
Nuclear Technology. 2017.107 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia
Nuclear) Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São
Paulo.

Most of the people form their opinion through common sense, influenced by
the information disclosed by the media, especially when it involves accidents.
Usually, the news is conveyed accentuating only its negative aspects in a dramatic
way, which greatly enlarges the space / time reach of the contrary impact of any
event coming from anthropic action, that is, unnatural. This is the case of Nuclear
Technology, which as science and technology, suffers from the consequences of
the two atomic bombs launched in 1945 on the cities of Hiroshima and Nagasaki
and from accidents with radioactive material. To this day, people have serious
restrictions on its uses, because they are not aware of its benefits to the society,
due to their common sense forget opinion. For the development of the
methodology it was decided to work with groups of teachers as sample population,
since their students are vectors for the dissemination of the knowledge acquired in
the classroom, also because they are critical professionals in relation to
methodologies and to bringing the university closer to education professionals.
This work introduces a presentation screenplay as a proposal for the
dissemination of Nuclear Technology to any public, composed of five stages: Initial
Questionnaire; Video of news reporting the accident with a radiotherapy
equipment; Elucidative Lecture; Final Activity and technic information to the
Interaction in the Nuclear Technology Space.

Key words: Dissemination; Nuclear Technology; Presentation Screenplay.

SUMÁRIO

Página
1

INTRODUÇÃO ....................................................................................... 12

2

OBJETIVOS ........................................................................................... 16

3

REVISÃO DA LITERATURA ................................................................. 17

3.1

Divulgação Científica ............................................................................. 17

3.2

Estabelecer Comunicação ..................................................................... 18

4

METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA . 20

4.1

Público Amostral .................................................................................... 20

4.2

Questionário Inicial ................................................................................. 21

4.3

Utilização de um vídeo .......................................................................... 21

4.4

Palestra Elucidativa ............................................................................... 22

4.5

Questionário Final ................................................................................ 23

4.6

Interação no Espaço da Tecnologia Nuclear ...................................... 23

5

RESULTADOS E DISCUSSÕES ......................................................... 24

5.1

Questionário Inicial ...............................................................................

5.2

Vídeo de uma Reportagem ................................................................... 31

5.3

Palestra Elucidativa ............................................................................... 32

5.4

Questionário Final ........................................................................,........ 34

6

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO ...................................,,.............. 40

6.1

Primeira Etapa - Questionário Inicial................................................... 40

6.2

Segunda Etapa – Vídeo de uma Reportagem ................................... 41

6.3

Terceira Etapa – Palestra Elucidativa ................................................. 41

6.3.1

Discussão das causas do acidente com o aparelho de radioterapia em

24

Goiás (1987) e a sua utilização ............................................................. 41
6.3.2

Radioatividade e Estrutura Nuclear ...................................................... 44

6.3.3

Decaimentos Nucleares Alfa, Beta negativo e Gama ........................... 47

6.3.4

Proteção Radiológica ............................................................................ 50

6.3.5

Contaminação e Irradiação (material radioativo) .................................. 51

6.3.6

Raios-X (Energia Atômica) .................................................................... 52

6.3.7

Radiofármacos (sua utilização e Meia-Vida) ......................................... 56

6.3.8

Plano de Segurança nas Termoelétrica tipo Pressurized Water Reator. 58

6.4

Quarta Etapa – Atividade ..................................................................... 65

6.5

Quinta Etapa - Interação no Espaço da Tecnologia Nuclear ........... 68

6.5.1

Maquete do Vaso do Reator ................................................................. 68

6.5.2

Elemento Combustível .......................................................................... 69

6.5.3

Gerador do Radiofármaco 99m Tc .......................................................... 70

6.5.4

Aplicação da Irradiação ......................................................................... 70

6.5.5

Ampola de Raios X ............................................................................... 71

6.5.6

Câmara de Nuvens tipo Difusão ........................................................... 72

6.5.7

Detectores de Radiação ........................................................................ 72

7

CONCLUSÕES ..................................................................................... 74

8

TRABALHO FUTURO .......................................................................... 76

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 77
APÊNDICE A – Questionários Iniciais ............................................................ 82
APÊNDICE B – Questionários Finais ............................................................ 102
APÊNDICE C – Fotos de duas interações nas escolas ............................... 107

LISTA DE TABELAS

Página
Tabela 1 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 1 ..... 25
Tabela 2 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 1
continuação ..................................................................................... 26
Tabela 3 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 2 ..... 27
Tabela 4 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 3 ..... 29
Tabela 5 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 4 ..... 30
Tabela 6 - Respostas dos professores - Questionário Inicial – Pergunta 5 ..... 31
Tabela 7 - Itens da Palestra Elucidativa: mantidos, retirados ou
Acrescentados ................................................................................. 33
Tabela 8 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 1 ...... 34
Tabela 9 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 1
continuação ..................................................................................... 35
Tabela 10 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 2 ........ 35
Tabela 11 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 3 ...... 36
Tabela 12 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 4 ...... 36
Tabela 13 - Respostas dos professores - Questionário Final – Pergunta 5 ...... 37
Tabela 14 - Tabela de geradores de radiofármacos. O

99m

Tc possui a meia vida

de 6 h e emite raios gama de baixa energia ................................ 57

LISTA DE FIGURAS

Página
Figura 1 - Vídeo da Reportagem sobre o acidente com o aparelho de
radioterapia em Goiás ..................................................................... 31
Figura 2 - Quais foram as causas do acidente com o aparelho de Radioterapia?
........................................................................................................... 42
Figura 3 - Aparelho de radioterapia possui material radioativo, Césio ou Cobalto
............................................................................................................ 43
Figura 4 - Acelerador Linear (LINAC) não possui material radioativo, ao ser
desligado não emite radiação ........................................................... 44
Figura 5 - Radioatividade – Elemento da natureza ........................................... 45
Figura 6 - Tabela Periódica dos Elementos – Toda matéria é formada por um ou
mais destes elementos .................................................................... 45
Figura 7A - Casal Curie – Precursores do estudo sobre radioatividade no simplório
laboratório – Beneficiaram oito toneladas em um grama de sal de
Rádio ............................................................................................... 46
Figura 7B - Rocha contendo o minério na sua forma natural e os sais de Césio
Beneficiado .................................................................................... 46
Figura 8A - Exemplo do Berílio ......................................................................... 47
Figura 8B - Urânio, quantidade de núcleons, prótons e nêutrons ..................... 47
Figura 9 -

Decaimento Alfa (). Plutônio ao emitir a partícula  se transforma em
Urânio e este pode emitir outra partícula  se transformando em Tório
....................................................................................................... 48

Figura 10 - Decaimento Beta Negativo (-). Um nêutron se transforma em um
próton mais uma partícula - e um antineutrino (͞), no núcleo do
Césio e este tendo energia emite as partículas - e 
͞ , transformandose no Bário instável que ao emitir raios gama () se torna estável
......................................................................................................... 48
Figura 11 -

Tipos de Radiação – Alfa, Beta e Gama ...................................... 48

Figura 12 - Proteção Radiológica - Blindagem para radiação Alfa, Beta e Gama
........................................................................................................ 50

Figura 13A - Produtos comercializados nos anos 30 com material radioativo.
Creme para o rosto e relógios com marcadores ......................... 51
Figura 13B - Supositórios, sabonete para banhos e creme.. dental ................ 51
Figura 14A - Raios X: Irradia ou Contamina? .................................................. 52
Figura 14B - Banho de Sol: Irradia ou Contamina? ......................................... 52
Figura 15 -

Raios Gama: Irradia ou Contamina? ........................................... 53

Figura 16 -

O aparelho de micro-ondas irradia ou contamina? ...................... 54

Figura 17 -

Raios X - Irradiou? Contaminou? ................................................ 54

Figura 18 -

Primeiro Raios X – Röentgen obtendo a primeira imagem
Radiográfica dos ossos da mão da sua esposa ......................... 55

Figura 19 -

Os raios X são produzidos dentro de um tubo de raios catódicos.
Raios X – não é Energia Nuclear ................................................. 56

Figura 20 - Exame de Cintilografia Óssea: Irradia ou Contamina? .................. 57
Figura 21 - Cálculo da meia vida do Tecnécio metaestável ............................ 58
Figura 22 - Quem quer energia? Utilizar energia de forma sustentável ........... 59
Figura 23 - Qualquer forma para obter energia elétrica causa algum tipo de
impacto Ambiental ......................................................................... 60
Figura 24 - Matriz energética no Brasil no ano de 2015. As energias hidráulica,
eólica, fotovoltaica e nuclear, representam 93% na geração de
energia elétrica .............................................................................. 61
Figura 25 - Energia Nuclear – Energia Limpa! Na produção de energia elétrica
não emite gases de efeito estufa .................................................. 61
Figura 26 - Infraestrutura projetada para três usinas nucleares ...................... 62
Figura 27 - Fatores naturais protegem a Central Almirante Álvaro Alberto ...... 63
Figura 28 - Pressurized Water Reator (PWR) – Plano de Segurança ............... 64
Figura 29 - Gerenciamento de Resíduos Radioativos ...................................... 65
Figura 30A - Maquete do Vaso do Reator Nuclear ............................................ 69
Figura 30B - Vareta do elemento combustível e amostras do ciclo do combustível
do Urânio ...................................................................................... 69
Figura 31 -

Elemento Combustível .................................................................. 69

Figura 32 - Gerador do radiofármaco 99mTc, para diagnóstico de imagem ...... 70
Figura 33A - Produtos irradiados ....................................................................... 71
Figura 33B - Produtos irradiados ...................................................................... 71

Figura 34A - Ampola de raios X ........................................................................ 72
Figura 34B - Ampola de raios X ........................................................................ 72
Figura 35A - Câmara de Nuvens tipo Difusão .................................................. 73
Figura 35B - Visualização dos rastros deixados por partículas energéticas de
origem em um material radioativo no centro ............................... 73
Figura 36A - Detectores de radiação ................................................................ 73
Figura 36B - Detector com interatividade .......................................................... 73
Figura 37 -

Apresentação para um grupo de professores e alunos da Escola
Estadual Ermano Marchetti, quando se constatou a necessidade de
haver uma atividade para melhorar o aprendizado .................... 107

Figura 38 -

Apresentação da versão final para professores doutorandos e
mestrandos da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de
São Paulo .................................................................................. 107

LISTA DE SIGLAS

CNAAA – Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear
ETN – Espaço da Tecnologia Nuclear
IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
PWR – Pressurized Water Reator
TN – Tecnologia Nuclear

12

1 INTRODUÇÃO

Ao apresentar o tema Tecnologia Nuclear (TN) já se espera uma reação
generalizada de medo, sentimento formado pela maneira pela qual o tema tem sido
abordado pela mídia. Reportagens sensacionalistas (FISCHER, 2004) representam
frequentemente o único modo de divulgação desse tema, especialmente quando
ocorrem acidentes em usinas nucleares ou com material radioativo, muitas vezes
sem buscar a opinião de pessoas especializadas na área nuclear e também quando
se reforça o poder de destruição quando foi utilizado na segunda guerra mundial.
Utilizando-se a metáfora do mito da Caverna de Platão, pode-se discutir o
medo sob a luz da filosofia. Com essa imagem, pode-se fazer o paralelo de uma
sociedade que, durante longos anos, se encontra acorrentada dentro de uma
caverna, com gerações de indivíduos cujo único contato com o mundo exterior é
pelas sombras projetadas da realidade nas paredes da caverna. Como não se
entende o que se vê ou escuta, interpreta-se que no mundo exterior existem
monstros, e, por medo, preferem se manter numa zona de conforto, embora
acorrentados dentro da caverna. Pode surgir, porém, um indivíduo que não se
conforme com esta situação, motivando-se a mudanças e criando condições para se
libertar das correntes a fim de buscar algo novo, fora da caverna. Assim,
enfrentando suas crenças primordiais, depara-se inicialmente com a luminosidade
do Sol, que pode cegá-lo pela condição de escuridão vivida até então, além da
possibilidade de acovardar-se e voltar para o conforto da caverna. Contudo, ele
pode se adaptar à nova condição e avaliar melhor as imagens do mundo real,
colorido e diversificado, totalmente diferente das sombras desconexas que estava
habituado a ver. Ao se adaptar à nova realidade vivenciada e gostar dela, sentindo o
gosto da liberdade, o Homem sente compaixão por aqueles que ainda estão presos
na caverna, retornando, assim, para divulgar o novo e promover a liberdade. A
comunidade que ainda está presa dentro da caverna não aceita a nova versão e
agride ou mesmo mata o indivíduo que está atrapalhando o conformismo e as
crenças do grupo (CHAUÍ, 2003).
O medo relacionado à percepção de risco, segundo BOEMER (2011), é uma
característica individual formada de acordo com as suas funções cognitivas,
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influenciada pela cultura e pelas crenças, gerando emoções e sentimentos que
influenciam nas tomadas de decisões. Assim, o desconhecimento das causas do
acidente como o de Fukushima em 2011 ou mesmo o de Goiânia em 1987 aumenta
as percepções de risco, porque o indivíduo não tem como avaliar se o risco em
utilizar a TN é aceitável pelo benefício que propicia à comunidade.
As palavras radioatividade ou energia nuclear remetem à ideia de energias
prejudiciais à saúde. As pessoas em geral associam esses termos apenas a
impactos ambientais antrópicos, não sabendo, por exemplo, que as emissões gases
de efeito estufa totais da indústria nuclear do Reino Unido são quinhentas vezes
menores que as do gás radônio emitido naturalmente de rochas que estão no solo e
nas paredes dos edifícios (LOVELOCK, 2010).
A emoção do medo prepara o corpo para tipos de respostas diante de um
perigo eminente, como o da imobilização, para que o indivíduo analise as
possiblidades de ação, como agir, fugir ou se esconder. A atitude que promove
mudanças ocorre quando há uma motivação emocional como de uma situação
insustentável (GOLEMAN, 2011), no caso da metáfora do Mito da Caverna de
Platão, pela falta de liberdade e pelo desconhecimento.
O que pode ocasionar o enfrentamento do medo seria a mudança nos valores
adquiridos individualmente de acordo com a comunidade/realidade em que se vive,
o fato de valorizar um bem maior como a liberdade, a obtenção de melhor condição
de vida ou mesmo manter o conforto que já se tem, pode acarretar a mudança de
opinião diante de um fato, após análise do risco/benefício (GAUDÊNCIO, 2007).
Em relação à epistemologia, o que motiva o saber, mesmo sendo formado
pelo senso comum, é a curiosidade. Por isso, mesmo estando bem fundamentado
nos conceitos que se quer apresentar, deve-se sempre respeitar o saber prévio do
aprendiz estabelecendo na medida do possível o diálogo crítico, para que as partes
se entendam promovendo o saber permanente (FREIRE, 2016).
Um desafio da educação moderna consiste em estabelecer e manter a
comunicação entre os educadores e os educandos, porque a sociedade possui as
mídias tecnológicas, principalmente a internet, com as quais, rapidamente obtêm-se
qualquer tipo de informação de uma maneira atrativa, com conteúdos curtos, áudios
instigantes e visuais coloridos e belos. Por isso, para aguçar a curiosidade e manter
a atenção durante a apresentação para um público heterogêneo, a utilização de
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vários recursos audiovisuais faz-se interessante, como trechos de vídeos, slides com
pouco texto, mas com figuras, animações e fotos, especialmente quando o tema é
TN (SOARES, 2008), propiciando um ambiente de aprendizado e troca de
conhecimento.
A seleção dos recursos auxiliares para transmissão do conhecimento deve ser
bem criteriosa, pela necessidade de possuir uma linguagem acessível e de estar
colimado com as obtenções de metas. Após a apresentação, deve-se elaborar uma
atividade com o intuito de consolidar o aprendizado e avaliar o atingimento das
metas (ALMEIDA, 2011).
Para estimular o aprendizado e a divulgação cientifica, deve-se recorrer a
estratégias da comunicação promovendo também a produção de um trabalho
específico (ZARUR, 2013), resultado de explicações claras e simples, de modo que
o público se sinta num ambiente tranquilo para o aprendizado. Considera-se que o
ensino está calcado em três pressupostos, a saber: 1) interpretação de texto; 2)
raciocínio matemático e; 3) mente investigativa. Dentro dessa ideia, para verificar o
aprendizado básico em diferentes países, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou o Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (PISA1) em 1997. O PISA avalia o que alunos de 15 anos, no final da
educação obrigatória, adquiriram em relação a conhecimentos e habilidades
essenciais para a completa participação na sociedade moderna. A avaliação trienal
foca três áreas cognitivas – ciências, leitura e matemática (OCDE, 2016).
Pelo relatório pode-se constatar que o Brasil piorou seu posicionamento,
caindo do 59º lugar em 2012, 63º lugar em 2015, em um universo de 72 países. A
área de ciências teve a média de 405 pontos diminuída para 401 pontos.
Curiosamente, nesse item de avaliação, a média de toda a Europa é de 493 pontos.
É fato consumado que a formação do senso comum é influenciada pela mídia
(FISCHER, 2004). Isso exige especial atenção com o que está sendo veiculado, em
termos de qualidade e de quantidade. Na área de jornalismo, em média, os temas
abordados sobre ciência representam menos de 20% do total, incluindo as revistas
e os jornais. A maioria das matérias sobre ciência trata de saúde e, além disso, a
1

Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacaoem-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml

15

área de exatas está incluída na área ambiental. O volume de publicações sobre a
área das ciências exatas é insignificante no montante de temas jornalísticos. O
Brasil acaba sendo uma referência quando o assunto é o analfabetismo científico e
tecnológico. No Brasil, ciência não é cultura e o acesso a este tipo de conhecimento
é uma questão de cidadania. As salas de aula de ciências são ilhas isoladas, uma
civilização à parte com língua própria, e que não dialoga com o continente nem com
as demais ilhas. Buscar no universo cognitivo do aluno informações para despertar
o interesse, é a tarefa do professor ao trazer para a classe um tema como a TN.
(AQUINO, 2005)
Tornar atraente um tema pouco trabalhado dentro das salas de aula já é um
desafio. Em se tratando de um tema raramente abordado pela mídia em geral, e que
quando é tratado apresenta um viés preconceituoso, a tarefa torna-se muito mais
desafiadora. Para se vencer esse obstáculo, é necessária uma metodologia muito
bem elaborada e que leve em conta todos os aspectos até aqui apresentados.
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2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma Metodologia para
Divulgação da Tecnologia Nuclear a ser aplicada para qualquer público.

Como objetivos específicos:
 Desenvolver o estudo da metodologia em ambientes escolares, com grupos
de professores como público amostral, adequando as estratégias com os
dados obtidos;
 Capacitar os professores com argumentos baseados em conceitos físicos e
químicos, tornando-os disseminadores de opiniões na sala de aula e na
comunidade;
 Elaborar roteiro para interação no Espaço da Tecnologia Nuclear;
 Divulgar alguns benefícios da utilização da Tecnologia Nuclear.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Divulgação Científica
O Homem, ao contemplar a natureza, estimulado pela curiosidade e pelo
interesse, se abstrai para entender sua lógica, busca metáforas para promover
visualizações, dando sentido ao que é conflituoso. O conhecimento assim adquirido
é propagado ao longo de gerações, uma hipótese de estudiosos em arqueologia,
acredita que nossos ancestrais tinham o hábito de sentar em torno do fogo onde
além de assar a carne, se aquecerem e protegerem de animais ferozes (JOHNSON,
1982) era o momento em que havia a discussão e a divulgação dos conhecimentos
adquiridos.
Os estudantes serão os provedores de saberes futuros, pesquisadores que
contribuirão para a evolução da ciência, baseando-se no que é divulgado pela
comunidade científica (GLEISER, 2010).
A motivação de se divulgar Ciência para a comunidade não científica
apresenta duas vertentes: uma sustenta que a sociedade toma melhores decisões
quando tem o conhecimento fundamentado; e a outra que afirma que isso
estimularia estudantes a tornarem-se pesquisadores, dando continuidade à evolução
do conhecimento. Como exemplo, cita-se o Japão: em uma pesquisa de opinião
sobre o uso da energia nuclear para produzir energia elétrica, 40% dos japoneses
continuam apoiando o seu uso (BOEMER, 2011) mesmo depois de serem vítimas
das bombas nucleares na segunda guerra mundial.
Segundo AQUINO2, a divulgação científica é a forma mais refinada para
legitimar as atividades de pesquisa, porque grande parte das pesquisas é
patrocinada com dinheiro público. Desta forma, a comunidade científica comunicaria
para a sociedade o seu trabalho e suas pesquisas realizados.
Uma das dificuldades enfrentadas por pesquisadores é o fato de que nem
sempre o público leigo entende o valor de seu trabalho. Conta-se que o grande
matemático Laplace ao apresentar para Napoleão Bonaparte a primeira edição do
2

Contribuição do Prof.Dr. Afonso Rodrigues de Aquino. Fonte: Ciências e Sociedade:
mediações jornalísticas. Organização Cremilda Medina. São Paulo: Estação Ciências:
CCS/USP, 2005.
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seu trabalho, denominado Mécanique Céleste, o qual contém explicações sobre o
movimento dos planetas, luas e cometas e outros fenômenos relacionados à
gravidade, um verdadeiro aperfeiçoamento dos cálculos de Isaac Newton, o
imperador teria lhe respondido que o trabalho foi árduo e longo, mas que ele não
havia mencionado nada sobre o Criador (CAPRA, 1983).
A divulgação científica está associada às interações dentro do ambiente
acadêmico por meio de publicações de dissertações e artigos, congressos ou
mesmo nas aulas, restrito à área que se estuda, e regida por um rigor necessário
para gerar credibilidade, promovendo a evolução do estudo. A difusão do
conhecimento

muitas

vez

se

dá

somente

em

um

sentido

pelo

professor/cientista/pesquisador possuir um discurso autoritário e não admitir
questionamentos ou discussões (FREIRE, 2016).
Segundo VIEIRA3, a ciência possui a metodologia programada, sistemática e
metódica, possibilitando a qualquer um que tiver acesso àquela informação
reproduzir o procedimento e obter o mesmo resultado. Todavia, a ciência pode partir
do senso comum desperto por uma informação, pela curiosidade ou mesmo por uma
realidade que se está vivendo.
Segundo FREIRE (2016) ensinar de forma crítica e apresentar o objeto ou o
conhecimento exige ética, exige respeitar a autonomia do educando, sem ironizar,
sem minimizar raciocínios divergentes, para que não se amesquinhe o direito nato
de ser curioso e inquieto, qualidades que levam ao crescimento e ao aprendizado
pelas diferenças dentro de um ambiente de respeito de todos.

3.2 Estabelecer comunicação
A rejeição da utilização da TN ocorre pela percepção de risco equivocado,
pois as pessoas temem os impactos causados por um acidente com material
radioativo. De acordo com os índices divulgados pelo PISA 2015, o Brasil caiu no
ranking mundial de educação na área de ciências, o que nos remete à necessidade
de melhorar a alfabetização científica, a começar pelos professores, capacitando-os
para obter melhores resultados diante da atual realidade.

3

Contribuição da Profª Drª Martha Marques Ferreira Vieira. Fonte: Ciências e Sociedade: mediações
jornalísticas. Organização Cremilda Medina. São Paulo: Estação Ciências: CCS/USP, 2005.
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Sobre mudanças, tenho visto e vivenciado que começam pelo racional. O
número de informações a que temos acesso hoje em dia é imensamente
maior que o das gerações que nos precederam, e a sua atualização se faz
com uma velocidade que mal conseguimos acompanhar. Isso provoca um
impacto no cérebro racional, e não ser diferente. Através da leitura de um
livro, de uma conferência ou de um filme que nos impressiona, tomamos
consciência da possibilidade de que a forma como vemos as coisas não é
completa, nem mesmo a mais atual ou correta, e somos levados a pensar que
é possível que outra visão do mundo, uma nova proposta, esteja mais próxima
da verdade. Essa tomada de consciência é sempre desestabilizante, pois
mostra que a zona de conforto em que nos colocamos pode ser falsa
(GAUDÊNCIO, 2007).

Para que se obtenha êxito na divulgação para um público em geral, é
necessário que aquele que deseja interagir com o público tenha um bom
conhecimento do que deseja divulgar. Além disso, a curiosidade se desperta
principalmente quando o indivíduo vive o fato e, por isso, quem deveria se
comunicar com o público é aquele que vive a realidade da pesquisa 4. É importante
também ter bem definido os itens escolhidos, e utilizar para explicação uma
linguagem acessível, com metas eficientes e executáveis, podendo, após a
apresentação elaborar uma atividade para o público realizar com o intuito de
consolidar o aprendizado (ALMEIDA, 2011).
Segundo RIBEIRO (2005), a metodologia de ensino baseada em problema é
um

método

de

instrução

e

aprendizagem

colaborativo,

construtivista

e

contextualizado para iniciar e focar a construção de conhecimentos para, a partir do
problema, estabelecer comunicação entre as partes. Mesmo não utilizando a
metodologia por inteira para uma pesquisa mais complexa, o foco inicial desta
pesquisa é despertar o interesse pelo conhecimento da TN.
Sobre a contextualização, pode-se dizer que é uma ferramenta para
estabelecer o diálogo a partir de reflexões sobre temas sociais e situações reais de
forma dinamicamente articulada que possibilite a discussão (DOS SANTOS, 2008)
como: a causa de um acidente já ocorrido, prevenções, avaliação do risco/benefício
da utilização da TN.

4

Fonte: Revista Ciência Hoje
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2551/n/divulgacao_cientifica:_para_quem_e_por
_quem
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4 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA

A importância desta pesquisa é a mesma buscar uma metodologia para a
divulgação da TN que possa ser aplicada para qualquer público, mesmo sabendo
da heterogeneidade do conhecimento, da cultura, crenças e objetivos peculiares de
cada região de um estado ou mesmo país (BENEVIDES, 1996).
O intuito é idealizar uma proposta que seja reconhecida não como uma aula
para um público específico da área nuclear, por isso a utilização ferramentas que se
diferem, porém convergem para o aprendizado crítico, respeitando os diferentes
níveis de capacidade de interpretação do conteúdo. O ensino não deveria ser
considerado como transferência de conhecimento, acreditar que tudo possa ser
assimilado de uma vez, sem respeitar a autonomia do público. O aprendizado é
desperto pelo interesse ou mesmo pela curiosidade de entender algum tipo de
manifestação que se interage (FREIRE, 2016).

4.1 Público amostral

Optou-se utilizar como público amostral professores do Ensino Fundamental,
Médio e Universitário, por serem profissionais que expressam as suas ideias e
anseios com facilidade, podendo assim aprimorar a metodologia, com os dados
obtidos.
Foi decidido pela pesquisa qualitativa porque é uma fonte de informações
obtidas no ambiente natural, investigando e interagindo na zona de conforto do
público amostral, assim podem-se obter dados relevantes nos seus relatos (LÜDKE
e ANDRÉ, 1986).
Visitaram-se escolas estaduais do município de São Paulo e apresentou-se
para os diretores e coordenadores a proposta de divulgar a TN para os docentes.
Em algumas escolas, os coordenadores não aceitaram que se fizesse a
apresentação para todo o professorado, acreditando que o interesse seria somente
para professores de ciências, física e química, conteúdo que faz parte da proposta
curricular do estado de São Paulo (FINI, 2008), o que não conciliou com a ideia do
estudo, de atingir um público variado composto também de leigos nesta área.
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Para o desenvolvimento do estudo, inicialmente utilizou-se das reuniões
pedagógicas semanais – Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo5, nas escolas
estaduais Ermano Marchetti, Zenaide Vilalva de Araujo e Milton da Silva Rodrigues
localizados

em

São

Paulo,

Capital.

As

reuniões

eram

constituídas

por

coordenadores e professores de Ensino Fundamental e Médio, de diversas áreas,
tais como: Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Filosofia, Física,
Química, Sociologia, Inglês e Educação Física.
Para obter dados de profissionais da área de comunicação e avaliar a
metodologia, optou-se em apresentar a versão final para um público amostral de
professores da Escola de Comunicação e Arte (ECA-USP).

4.2 Questionário Inicial

Para iniciar a interação pensou-se em utilizar de uma ferramenta que respeite
o conhecimento prévio do público e que contextualize o que se tem o intuito de
apresentar de forma democrática e crítica (DOS SANTOS, 2008). Utilizando-se de
um questionário, ao ser respondido em pequenos grupos, todos podem manifestar
as suas opiniões e ao mesmo tempo obter dados sobre:
 Conhecimento prévio do público sobre radioatividade;
 Aceitação da utilização da TN;
 Conhecimento sobre o favorecimento da utilização da TN;
 Conhecimento sobre o impacto ambiental;
 Canal aberto para obter informações do que o público gostaria de conhecer
sobre TN.
4.3 Utilização de um Vídeo
Para aguçar a curiosidade para o tema pensou-se na utilização de um trecho
de um vídeo. Segundo MORÁN (1995), o vídeo está umbilicalmente ligado à
televisão, a um contexto de lazer, o que para o aprendiz pode ser considerado como
descanso. Neste contexto pode se explorar alguns sentidos como o visual e auditivo,

5

Espaço∕Tempo reservado para discussões relevantes, reflexões e estudo de projetos, nas
escolas estaduais do estado de São Paulo.

22

pelos seus efeitos coloridos e sonoros, levando o público a sentir-se no lugar dos
personagens, do mundo ou mesmo de si próprio.
Desta maneira proporciona um ambiente de confiança (FREIRE, 2016), com
significado numa linguagem acessível, sem cansar o público que não tem interesse
em participar de uma dinâmica como se fosse mais uma aula expositiva, onde o
discente senta no seu lugar e recebe informações, sem poder expressar os seus
pensamentos e opiniões. É necessário apresentar itens que as pessoas gostariam
de saber e a duração da interação ideal, suficiente para não cansá-lo.
Utilizando a internet para a busca do vídeo, se depara com inúmeras
reportagens sobre o acidente na usina nuclear de Chernobyl, sobre as bombas
utilizadas na segunda guerra mundial, vídeos elaborados por estudantes, sobre o
projeto do submarino nuclear brasileiro, reportagens sobre o programa brasileiro do
enriquecimento do urânio, o vídeo do IPEN- Aplicações da Tecnologia Nuclear.
Observou-se que o maior número de visualizações era para as reportagens
relacionadas aos acidentes ocorridos com material radioativo, levando a acreditar
que para aguçar a curiosidade deveria se escolher um vídeo que obteve grande
audiência.

4.4 Palestra Elucidativa
Sobre selecionar os itens a serem apresentados numa palestra, deve se
iniciar com o assunto abordado no vídeo, para sanar a curiosidade estimulada por
ele, sendo o elo que irá ligar o senso comum formada por alguma reportagem
divulgada pela mídia em larga escala, para os conceitos fundamentados da
universidade.
É necessário ter bem definido os itens escolhidos e utilizar para explicação
uma linguagem acessível, com metas eficientes e executáveis, podendo, após a
apresentação elaborar uma atividade para que o público possa realizar com o intuito
de consolidar o aprendizado (ALMEIDA, 2011).
Um desafio da educação também é em estabelecer e manter a comunicação
entre os educadores e os educandos porque atualmente a maioria está acostumada
às mídias tecnológicas, principalmente à internet, que dão qualquer tipo de
informação com acesso rápido, atrativo tanto em relação aos áudios como nos
visuais coloridos e belos. Aguçar a curiosidade e manter a atenção durante a
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palestra propiciando um ambiente de aprendizado e troca de conhecimento se dá
utilizando vários recursos, como trechos de vídeos, slides com pouco texto, com
figuras, animações e fotos (SOARES, 2008).
O intuito é que a cada apresentação feita se analise os dados obtidos e com
eles se adapte melhor ao que o público almeja aprender. Os itens planejados
inicialmente foram:
 Discussão do assunto abordado no vídeo;
 Diferença entre Energia Atômica e Nuclear;
 Fissão Nuclear e reação em cadeia;
 Raios X - Radiação de freamento e espectro de raios X característico;
 Diferença entre Irradiar e Contaminar;
 Promover a importância do Centro de Radiofarmácia-IPEN;
 Explicar sobre o Efeito Estufa e Aquecimento Global;
 Associar a produção de Energia Elétrica com a TN à energia limpa.

4.5 Questionário Final
Após a palestra, pensou-se em avaliar a metodologia aplicando o mesmo
questionário utilizado antes da palestra podendo assim comparar as respostas
iniciais e finais das mesmas perguntas.
Para estimular o aprendizado e a divulgação cientifica pode-se utilizar um
momento para produção de um trabalho (ZARUR, 2013) resultado de explicações
claras e simples ou mesmo uma atividade para reforçar o conteúdo apresentado.

4.6 Interação no Espaço da Tecnologia Nuclear
O público que for recebido no local de exposição, identificado como Espaço da
Tecnologia Nuclear, localizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN, que fica no campus da Universidade de São Paulo – São Paulo, Capital, onde
são apresentadas algumas contribuições da TN para a medicina, a indústria, a
pesquisa e a geração de energia elétrica, deverá receber um roteiro com
informações úteis que satisfaça à sua curiosidade e reforce o seu aprendizado. Com
essa atitude, é esperada uma melhor avaliação do risco/benefício da utilização da
TN.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Questionário Inicial
O Questionário inicial foi aplicado para todos os grupos de professores com o
intuito de contextualizar, promover a oportunidade para que todos possam se
expressar e obter opiniões espontâneas sobre Energia Nuclear (EN).
Com a primeira questão analisou-se o conhecimento prévio; com a segunda
questão, contabilizou-se a aceitação da utilização da EN, levando o indivíduo a se
posicionar como um ativista governamental. Na terceira questão, ao mencionar
tecnologia de ponta, imediatamente vêm à mente os países do Primeiro Mundo
como Japão, Estados Unidos, França, Alemanha. Ao questionar se o Brasil tem se
favorecido da evolução da tecnologia nuclear, o indivíduo é convidado a analisar a
existência de tal possibilidade. Na quarta questão, o foco foi o da preocupação com
um mundo que deveria ser ecologicamente correto, o impacto ambiental causado
por qualquer atividade antropogênica. Devido à mídia sensacionalista a percepção
de risco ambiental da utilização da energia nuclear é muito alta (BOEMER, 2011),
mesmo desconhecendo os seus benefícios. Na quinta e última questão, deixou-se
um canal aberto de comunicação, para os colaboradores apresentarem dúvidas ou
mesmo curiosidades sobre o tema, contribuições que melhoraram a metodologia.

1. O que é Energia Nuclear? Onde pode ser utilizada?
2. SE você fizesse parte da “Equipe Científica Intelectual” do governo,
seria a favor da utilização da Energia Nuclear? Em qual área? Justifique
a sua resposta.
3. O Brasil tem se beneficiado da Evolução da Tecnologia Nuclear?
Como?
4. Você conhece algum impacto ambiental causado pela utilização da
Tecnologia Nuclear? Por favor, cite exemplo (s).
5. Sobre o assunto de Energia Nuclear, você tem dúvidas ou interesse
em saber sobre qual item?
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Esta etapa foi relevante, porque foi possível analisar as características
do público utilizando as respostas para acrescentar ou retirar assuntos da palestra
elucidativa, havendo assim o compromisso de se adequar ao público. Obteve-se a
colaboração de 51 professores, cujas respostas sintetizadas estão apresentadas a
seguir nas tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os questionários preenchidos estão no
APÊNDICE A.
A tabela 1 refere-se às respostas obtidas com a primeira questão: “O que é
Energia Nuclear?” Pode-se constatar que 47% dos professores tem noção do que
seja EN, porém, percebe-se a necessidade de explicar sobre a estrutura da matéria,
forças nucleares e decaimentos nucleares.

Tabela 1 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 1.

Número de

Respostas da pergunta 1. O que é Energia Nuclear?

professores
47% - 24

É a energia liberada em processos de transformação de núcleos
atômicos.

17% - 9

É uma energia que é “promovida através” de materiais
radioativos que se transformam.

7% - 4

Energia produzida pelo homem utilizando substâncias químicas.

3% - 2

É a energia gerada pela movimentação/choque dos átomos.

2

Forma de “geração” de energia.

2

É uma forma de produção de energia com fontes de metais
pesados.

2

É a energia gerada através dos radioisótopos.

2

Energia produzida pelos átomos.

2

É o enriquecimento urânio

1

Do átomo nasce matéria, prótons, elétrons e nêutrons.

1

É a energia referente ao núcleo de um átomo. Pode ocorrer sua
fusão, ou fissão dependendo da situação.

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 2 é a continuação da questão 1: “Onde pode ser utilizada? ”
Percebe-se que a maioria, 64% dos professores, tem conhecimento da utilização da
TN para a produção da Energia Elétrica; 47% na medicina; inevitavelmente para
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equipamentos bélicos,

bombas nucleares.

Observou-se

também que

associaram EN com energia atômica para a produção de raios X (exames de
imagens), realização de tomografias e a sua utilização ao acessar energia
elétrica. Para a palestra, optou-se por levantar discussões sobre a produção
da Energia Elétrica, aplicação na Medicina Nuclear e evitar a discussão sobre
a sua utilização nas questões bélicas, o que é irrelevante para a divulgação
da TN.
Tabela 2 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 1
continuação. (A porcentagem foi calculada em relação ao total de respostas).
Número de
Respostas da pergunta: Onde pode ser utilizada?
professores
64% - 33

Usinas Nucleares; para geração de energia elétrica; fonte de
energia elétrica; energia industrial, doméstica; fonte de energia;
Angra I e II

47% - 24

Equipamentos médicos; Medicina Nuclear; aparelhos de
exames de imagem ou radioterapia; tratamentos médicos;
tratamento

de

doenças;

em

hospitais;

realização

de

tomografias
29% - 15

Equipamentos bélicos; bomba atômica; para matar

14% - 7

Alimentos; “desinfecção” de alimentos

14% - 7

Não citaram utilidades

8% - 4

Para qualquer equipamento ou tecnologia que requer energia;
outras tecnologias

6% - 3

Em tudo

4% - 2

Tudo que necessita de eletricidade

2% - 1

Para entender interações atômicas e astronômicas

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 3 apresenta-se as respostas sintetizadas da questão 2: “SE
você fizesse parte da Equipe Científica Intelectual do governo, seria a favor da
utilização da energia nuclear? Em qual área? Justifique a sua resposta. ”
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Tabela 3 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 2.
(O número de professores não totaliza o número de justificativas porque citaram mais de
um item nas suas respostas.)
Número de
Respostas da pergunta: 2. SE você fizesse parte da “Equipe
professores
Científica Intelectual” do governo, seria a favor da utilização da
energia nuclear? Em qual área? Justifique a sua resposta.
51% - 26 – SIM
17

Na área médica para a utilização de equipamentos para radioterapia e
quimioterapia; Medicina. São áreas deficientes atualmente no Brasil.

5

Produção de energia industrial. Para auxiliar na produção de energia
sendo que haja fiscalização rígida.

4

Energia elétrica, por ser a mais limpa fonte de gerar energia.

2

Para reserva e deve ser utilizada em épocas de contingenciamento.

29% - 15 – NÃO
3

Não é uma energia “limpa”, pode contaminar o meio ambiente.

3

O Brasil não tem capacidade para administrar um acidente nuclear.

2

O Brasil tem muitas várias formas de utilização e energias.
(Eólica/Solar).

2

Radioativa e lixo tóxico e provoca um impacto ambiental.

2

Por causa dos acidentes em geral; somente para fins
terapêuticos

2
20% - 10 – NÃO

Porque atualmente o ser humano não está preparado
OPINARAM

3

Estamos abertos ao debate.

3

Substituição à energia elétrica.

2

Dependeria de estudos e informações mais amplas a respeito do
assunto, para determinar a viabilidade desse tipo de energia em nosso
país.

1

Como forma excepcional, num caso de falta energia renovável.

1

Acho delicado “mexer” com um assunto tão delicado, ainda mais com
o nosso governo. Independente do grau de periculosidade, da linha de
estudo; dependendo de sua aplicação e todo o caminho para alcançar
esta aplicação deve-se ter muito critério e controle.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Observou-se que a maioria 51% dos professores, 26 dos 51, é a favor da
utilização da EN na área médica e dezessete professores acreditam que a
quimioterapia utiliza TN; 29%, 15 dos 51, se posicionaram contra a utilização da TN
sendo as suas justificativas relacionadas as questões ambientais, de forma
equivocada acreditam que não seja energia limpa, que em um acidente com
material radioativo ou nas usinas nucleares causará grandes impactos ambientais,
pelo Brasil não ter competência para gerenciar e que existem outras formas de
obter energia elétrica. Quase 20%, 10 dos 51, não se posicionaram, porém, estão
abertos ao debate, como 3 professores justificaram. Com esses dados acrescentouse sobre o plano de segurança nas termoelétricas do tipo Pressurized Water Reator
(PWR).
A tabela 4 refere-se às respostas da questão 3: “ O Brasil tem se
beneficiado da evolução da tecnologia nuclear? Como? ” Pode-se constatar
que 43%, ou seja, 22 dos 51 acreditam que o Brasil tem se beneficiado com a
evolução da TN, principalmente na área de produção de energia elétrica. Ao somar
25% dos que não sabem, mais 21% dos que não opinaram, mais 10% que não
acreditam que o Brasil tem se beneficiado com a utilização, totaliza 56%, a maioria
desconhece ou acredita que a EN contribui muito pouco. Com a análise desses
dados acrescentou-se na palestra como é a produção da energia elétrica no Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
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Tabela 4 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 3
Número de
Respostas da pergunta 3. O Brasil tem se beneficiado da
professores
evolução da tecnologia nuclear? Como?
22 – 43%
SIM
10

Angra I e Angra II

3

Controle biológico

3

Com os avanços tecnológicos em diversas áreas. Porém, ainda
o maior acesso é para quem possui mais capital.

2

Medicina

2

Não citaram como

2

Pois

a

pesquisa

tem

sido

muito

rigorosa

e

tem

o

acompanhamento de autoridades da área de outros países.
13 – 25%

NÃO SABEM

5

Não sei. Muito pouco. Pouco.

4

Não sabemos.

2

Desconhecemos totalmente os benefícios dessa Tecnologia na
área de abastecimento de energia.

2
11 – 21%
4

Não sei dizer. Penso que é subaproveitada.
NÃO OPINARAM
Pela pequena utilização para a energia elétrica. Enriquecimento
de Urânio. Existe apenas uma usina.

3

Angra I e Angra II (embora Alemanha não tenha parado os
estudos sobre assunto).

3

Acreditamos que ela é utilizada pela medicina.

1

. Excepcionalmente, para a falta de energia elétrica.

5 - 10%

NÃO

2

A energia nuclear de Angra se utiliza pouco a energia

2

-

1

Por ser uma energia que pode causar danos ao meio ambiente.

Fonte: Elaborada pela autora..
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A tabela 5 apresenta as respostas da questão 4: “ Vocês conhecem
algum Impacto Ambiental causado pela utilização da Tecnologia Nuclear? Cite
exemplos. ” Pode se constatar que todos citaram acidentes que ocorreram em
usinas nucleares ou com material radioativo e não impactos ambientais causados
na extração do minério, no comissionamento e descomissionamento de instalações
que realização operações com a TN. Observa-se que a maioria citou exemplos
mundiais e como 20 professores citaram o caso do acidente com material radioativo
em Goiânia, reforçou a escolha de utilizar um trecho de um vídeo com a reportagem
do acidente com o aparelho de radioterapia, como instrumento de contextualização
para estimular o interesse em estudar TN.

Tabela 5 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 4.
Número de
Respostas da pergunta 4. Vocês conhecem algum Impacto
professores
Ambiental causado pela utilização da Tecnologia Nuclear?
Cite Exemplos.
24
Vazamentos de Usinas, Equipamentos Nucleares, Chernobyl,
Acidentes Nucleares.
20

Goiânia, episódio dos equipamentos com Césio no Brasil

17

Fukushima

8

Hiroshima e Nagasaki

7

Em caso de acidentes: doenças, fauna

5

União Soviética – Japão – Ucrânia, Alemanha

4

Acidentes Nucleares ou com Equipamentos

4

Vazamento em Angra dos Reis

4

Não

Fonte: Elaborada pela autora.

A tabela 6, respostas da questão 5: “ Sobre o assunto energia nuclear,
você tem dúvidas ou interesse em saber sobre qual item? ” Com os dados
apresentados, enfatiza-se que todos têm interesse em saber mais sobre EN, e como
24 professores citaram, com uma linguagem simplificada. Com esta contribuição,
acrescentou-se o item sobre meia-vida física de um nuclídeo radioativo, porém,
mesmo 8 professores querendo saber como é confeccionada uma bomba nuclear,
não se acrescentou este item na palestra porque não se tem o intuito de divulgar
questões bélicas.
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Tabela 6 - Respostas dos professores do Questionário Inicial - Pergunta 5.
Número de
Respostas da pergunta 5. Sobre o assunto energia nuclear,
professores
você tem dúvidas ou interesse em saber sobre qual item?
24
Todos; saber e rever informações; Melhor comunicação...
linguagem simplificada; malefícios e benefícios da energia
nuclear
18

Impactos Ambientais pelo uso da energia nuclear; lixo nuclear;
prevenção de acidentes; segurança.

9

Acúmulo

dessa

energia

no

organismo;

na

medicina;

Tratamentos
8

Básico; Área Física; como é feito a bomba atômica.

Fonte: Elaborada pela autora.

5.2 Vídeo de uma Reportagem

Na internet há vários vídeos que abordam o tema da EN, optou-se pelo vídeo
Linha Direta Justiça – Césio137 (CÉSIO 137, 2007), por ser uma questão
brasileira e a escolha foi favorecida quando se observou que o assunto ainda estava
na memória de alguns professores, conforme constatado no questionário inicial,
figura 1.
Figura 1. Vídeo da Reportagem sobre o acidente com o aparelho de radioterapia em
Goiás.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Zyk42C8eKrs
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O vídeo de uma reportagem foi uma etapa importante porque manteve o
público, inicialmente, na zona de conforto para abrir um canal de comunicação
(ZARUR, 2013) utilizando inicialmente a linguagem midiática (FISCHER,2004), para
depois utilizar a linguagem conceitual e formal da ciência.
Importante enfatizar que somente sete minutos do vídeo, talvez até menos,
foram necessários para despertar o interesse, pois acontecimentos no mundo são
transformados em reportagens sensacionalistas, tornando-os trágicos, e exibidos
pela mídia para aumentar a audiência (FISCHER, 2004), que causa muito medo e
estabelece na memória do público a mesma opinião do programa assistido,
normalmente uma ideia negativa. Quando se deseja que uma pessoa mude de
opinião, no caso favorável a utilização da TEN, é necessário despertar o interesse
para o tema, discutindo o medo (GAUDÊNCIO, 2007), neste caso, o da utilização de
material radioativo.
O trecho da reportagem exibe a simulação do acidente com material
radioativo, Césio 137, que estava em um aparelho de radioterapia, abandonado pelo
Instituto Goiano de Radioterapia, quando se transferiu para outra localidade. Na
cidade de Goiânia,em setembro de 1987, catadores de material reciclável entraram
na clínica abandonada, retiraram o aparelho de radioterapia e venderam para o dono
de um ferro velho que ao desmembrar o aparelho, quebrou a blindagem que
protegia o material radioativo, iniciando a contaminação do local e de algumas
pessoas (OKUNO, 2016). A reportagem também contém depoimentos de pessoas,
tais como: um juiz, do irmão do dono do ferro-velho, uma atriz, de um artista plástico,
que sensibilizam o público. Também há o depoimento de um físico e de um
representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), porém se explica
pouco sobre energia nuclear e o porquê das medidas tomadas em Goiânia para
amenizar os impactos causados pela violação da fonte radioativa.

5.3 Palestra Elucidativa
As palestras foram iniciadas com explicações sobre os itens abordados no
vídeo, seguida da apresentação de conteúdos fundamentais e benefícios da EN.
Para isso, concomitantemente com o conteúdo de física e química, foram utilizadas
muitas fotos, ilustrações e figuras pitorescas, tornando o conteúdo acessível e
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compreensível em um ambiente confiável por promover sempre a interação que
propicie o interesse para o aprendizado (FREIRE,2016).
Ao longo do estudo, muitos itens foram retirados, como: o quadro de modelo
padrão de partículas elementares; vídeo da reação em cadeia; explicação sobre o
efeito estufa, gases de efeito estufa e aquecimento global. Os temas centrais
focaram-se então a utilização da TN na medicina (radiofármacos) e a produção de
energia elétrica como apresentado na tabela 7.

Tabela 7 - Itens da Palestra Elucidativa: mantidos, retirados ou acrescentados.
Mantido
- Causas do acidente

Retirado
- Centro de Radiofarmácia

com aparelho de

Acrescentado
- Radioatividade e
Estrutura Nuclear

radioterapia
- Decaimentos  e 

- Diferença entre Irradiar

- Efeito Estufa e gases de

e Contaminar

efeito estufa

- Proteção Radiológica

- Aquecimento Global

- Raios – X

- Diferença entre Energia

- Radiofármacos (meia-

Atômica e Nuclear

Vida)

- Fissão Nuclear – Reação

- Plano de segurança

em cadeia

nas Termoelétricas Tipo
PWR

Fonte: Elaborada pela autora.

Desta forma os itens estabelecidos para esta etapa são:
 Discussão das causas do acidente com o aparelho de radioterapia em Goiás
(1987) e a sua utilização;
 Radioatividade e Estrutura Nuclear;
 Decaimentos Nucleares: Alfa, Beta negativo e Gama;
 Proteção Radiológica;
 Contaminação e Irradiação (material radioativo);
 Raios-X (Energia Atômica);
 Radiofármacos (sua utilização e Meia-Vida);
 Plano de Segurança nas Termoelétricas tipo Pressurized Water Reator.
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5.4 Questionário Final
Depois da palestra, com os primeiros grupos, o questionário final era o
mesmo que o inicial, porque em princípio queria se comparar as respostas iniciais
com as finais para avaliar a metodologia. As tabelas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 são
referentes as respostas de 12 professores colaboradores, que devolveram os
questionários finais, APÊNDICE B, os quais foram úteis para modificar os assuntos
abordados na palestra, mesmo que numa quantidade reduzida, foi importante para
análise da necessidade deste tipo de questionário, com as mesmas questões do
questionário inicial.
Com as respostas da tabela 9 observa-se que depois da palestra, o
entendimento sobre a EN ainda era muito limitado; dois professores associaram ao
movimento de fricção (talvez confundiram com fissão), constatou a necessidade de
uma outra forma de revisar o conteúdo.

Tabela 8- Respostas dos Professores - Questionário Final – Pergunta 1.
Número de
Respostas da pergunta 1. O que é Energia Nuclear?
professores
9
Energia proveniente do núcleo do átomo.
2

É energia movida à fricção de urânio e também chamada
atômica.

1

A energia nuclear pode ser obtida através do átomo.

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 9, observam-se que todas as respostas estão corretas, além desta
análise, todos os professores mencionaram a utilização para a geração elétrica,
quase todos para área médica, esterilização de alimentos e chama a atenção que
mesmo não tendo discutido em momento algum sobre a questão bélica, ela
reaparece nas respostas de seis professores.
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Tabela 9 - Respostas dos professores - Questionário Final - Pergunta 1
continuação.
Número de
Respostas da pergunta: Onde pode ser utilizada?
professores
12
Geração de energia (elétrica); Reatores
10

Tratamento de doenças; Diagnósticos; Medicina

6

Setor Militar; Produção de bombas

3

Esterilização de alimentos

Fonte: Elaborada pela autora.

Nas tabelas 10 e 11, observa-se que a maioria dos professores é a favor da
utilização da EN, na medicina e na produção da energia elétrica, porém pode-se
constatar que a desconfiança ainda perdura, mesmo que na minoria.

Tabela 10 - Respostas dos professores - Questionário Final - Pergunta 2.
Número de
Respostas da pergunta: 2. SE você fizesse parte da
professores
“Equipe Científica Intelectual” do governo, seria a favor da
utilização da energia nuclear? Em qual área? Justifique a
sua resposta.
7- SIM
7

Na medicina;

6

Produção de energia

5 – NÃO
3

OPINARAM
Necessitaríamos

de

maiores

dados

estatísticos

para

averiguarmos o, impacto nos seres vivos a curto e longo
2

Não gostaria de participar desta equipe, por ser uma energia
de alto custo e perigosa para a nossa saúde.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Tabela 11 - Respostas dos professores do Questionário Final - Pergunta 3.
Número de
Respostas da pergunta 3. O Brasil tem se beneficiado da
professores
evolução da tecnologia nuclear? Como?
9- SIM
9

Principalmente na medicina; no tratamento e diagnóstico de
tumores.

4

Produção de energia

3- Não
Opinaram

Atualmente só pesquisas: Angra I e Angra II. Em projeto

2

Angra III.

1

Muito Pouco.

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 12 observa-se a preocupação quanto aos acidentes com
material radioativo e com o rejeito nuclear.

Tabela 12 - Respostas dos professores do Questionário Final - Pergunta 4.
Número de
Respostas da pergunta 4. Vocês conhecem algum Impacto
professores
Ambiental causado pela utilização da Tecnologia Nuclear?
Cite Exemplos.
9
Sim. Goiânia, Chernobyl, Japão (usina de Fukushima) e
cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945.
3

O problema do lixo atômico, como tornar o material radioativo
menos impactante?

Fonte: Elaborada pela autora.

Na tabela 13 observa-se o interesse dos professores para aprender
mais sobre EN na área médica, na produção de energia elétrica e tratamento
dos rejeitos.
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Tabela 13 - Respostas dos professores do Questionário Final - Pergunta 5.
Número de
Respostas da pergunta 5. Sobre o assunto energia
professores
nuclear, você tem dúvidas ou interesse em saber sobre
qual item?
4
Área da Saúde
4

Consequências do mau uso

3

Lixo atômico; a finalização dos contêineres; decaimento
dentro dos contêineres, Custo benefício impacto da Usina
Nuclear

3

Sim; tenho várias, pois é assunto bem interessante.

1

Obtenção da Energia Elétrica

Fonte: Elaborada pela autora.

Como mencionado anteriormente, a maioria dos professores não devolveu
ou não quis responder o questionário final, assim modificou-se o questionário final
para uma atividade com questões múltiplas escolhas, para avaliar o aprendizado do
grupo. A ideia surgiu quando a metodologia foi apresentada para alunos do ensino
médio, da Escola Estadual Ermano Marchetti, porque houve a necessidade de
aplicar uma avaliação para aproximadamente 400 alunos numa versão para o
vestibular, foto no APÊNDICE C. Estas avaliações não foram contabilizadas neste
trabalho, porque houve a necessidade da devolução das avaliações para os alunos.
Portanto, para análise desta quarta etapa, aplicou-se esta versão da atividade para
um grupo de seis professores participantes do curso de pós-graduação na Escola de
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, foto no APÊNDICE C.
A seguir, apresenta-se a atividade com as questões múltiplas escolhas, a
quantidade entre parênteses na frente do item selecionado pelos professores e as
respostas corretas abaixo.
ATIVIDADE
1.
(
(
(
(
(

Você é favorável a utilização da Tecnologia da Energia Nuclear para:
) Medicina – Diagnóstico. (2)
) Produção de Energia Elétrica por ser Energia Limpa. (1)
) Irradiar alimentos e materiais cirúrgicos. (2)
) Todas as atividades citadas acima. (4)
) Nenhuma das atividades. (-)
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2. Sobre impactos ambientais, o que se refere ao Aquecimento Global, foi
constatado que a Terra vem sofrendo o aumento de temperatura, alguns acreditam
que seja devido a emissão de gases de efeito estufa como Gás Carbônico, Metano,
alguns Aerossóis. A produção de energia elétrica que emite menos gases de efeito
estufa é:
(A) Nuclear. (3)
(B) Hidrelétrica. (-)
(C) Carvão Mineral. (1)
(D) Produtos do Petróleo. (-)
(E) Nuclear e Hidrelétrica. (2)
Resposta Certa: A
3. O resultado entre as Forças Nucleares pode ser a:
(A) Emissão de Raios X e Partículas Nucleares. (1)
(B) Emissão de Raios X e Gama. (1)
(C) Emissão de Raios Gama e apenas partículas Alfa. (3)
(D) Emissão de Raios X e partículas nucleares. (-)
(E) Emissão de Raios Gama e Partículas nucleares. (1)
Resposta Certa: E.
4. O Tecnécio-99, um radioisótopo muito utilizado em diagnósticos médicos,
apresenta meia-vida bastante curta. Ele é produzido a partir do Molibdênio, pela
sequência de reações nucleares representadas pelas equações,
99
42𝑀𝑜

→

99
∗
43𝑇𝑐

+𝑋

𝑒

99
∗
43𝑇𝑐

→

99
43𝑇𝑐

+𝑌

Tc* representa núcleo em estado de energia maior que o fundamental. As emissões
X e Y são, respectivamente:
(A) Partícula Alfa e Partícula Alfa. (1)
(B) Partícula Beta e partícula Alfa. (-)
(C) Partícula Beta e Radiação Gama. (2)
(D) Partícula Alfa e Radiação Gama. (3)
(E) Radiação Gama e Radiação Gama. (-)
Resposta Certa: C.
5. O acidente com o Césio-137, em Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987, foi o
maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido em área urbana. A
cápsula de Cloreto de Césio (CsCl) que fazia parte de um equipamento hospitalar
usado para radioterapia que utilizava o Césio-137 para irradiação de tumores ou de
materiais sanguíneos. Nessa cápsula, havia aproximadamente 19 g do cloreto de
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césio-137 (T1/2 = 30 anos), um pó branco parecido com o sal de cozinha, mas que,
no escuro, brilha com uma coloração azul. Admita que a massa total de cloreto de
césio, contida na cápsula, tenha sido recuperada durante os trabalhos de
descontaminação e armazenada no depósito de rejeitos radioativos do acidente, na
cidade de Abadia de Goiás. Dessa forma, o tempo necessário para que restem
6,25% da quantidade de cloreto de césio contida na cápsula, e a massa de CsCl
presente no rejeito radioativo, após sessenta anos do acidente, são,
respectivamente:
(A) 150 anos e 2,37 g. (-)
(B) 120 anos e 6,25 g. (4)
(C) 150 anos e 9,50 g. (-)
(D) 120 anos e 9,50 g. (1)
(E) 120 anos e 4,75 g. (1)
Resposta Certa: E.
6. Quando uma pessoa está na praia “tomando um Sol”, ela é:
(A) Contaminada pela radiação solar. (2)
(B) Irradiada pela radiação solar. (-)
(C) Irradiada somente pela radiação gama. (2)
(D) Contaminada somente pela radiação gama. (2)
(E) Irradiada por material radioativo. (-)
Resposta Certa: B.
7. Assinale a alternativa ERRADA.
(A) O aparelho de raios X e o de radioterapia possuem material radioativo. (2)
(B) O aparelho de radioterapia emite radiação de partículas e eletromagnética.(-)
(C) O aparelho de raios X não é usado para tratamento. (2)
(D) O aparelho de raios X não emite radiação atômica quando desligado. (2)
(E) O aparelho de radioterapia é utilizado para tratamentos de pacientes com
câncer. (-)
Resposta Certa: A.
Aplicado o questionário, o momento mais importante, desta etapa, ocorreu
quando os professores depois que entregaram a avaliação preenchida, quiseram
saber as respostas certas, o que levou a rediscussões sobre cada questão.
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6 ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO

O roteiro para apresentação como Proposta de uma Metodologia para a
divulgação da Tecnologia Nuclear é composta por cinco etapas:
 Questionário Inicial
 Vídeo de uma Reportagem
 Palestra Elucidativa
 Atividade
 Interação no ETN (para os grupos que visitarem o ETN)

6.1 Primeira Etapa - Questionário Inicial

Recomenda-se que o questionário inicial seja respondido em grupos
pequenos (duas ou três pessoas) para que cada integrante do grupo tenha a
oportunidade de expressar os seus pontos de vista, respeitando a zona de conforto
e para contextualizarem o tema. As questões podem ser distribuídas impressas ou
exibidas na tela do multimídia e as respostas registradas numa folha, para que
sejam recolhidas para análise posteriormente.

1. O que é Energia Nuclear? Onde pode ser utilizada?
2. SE você fizesse parte da “Equipe Científica Intelectual” do governo,
seria a favor da utilização da Energia Nuclear? Em qual área? Justifique
a sua resposta.
3. O Brasil tem se beneficiado da Evolução da Tecnologia Nuclear?
Como?
4. Você conhece algum impacto ambiental causado pela utilização da
Tecnologia Nuclear? Por favor, cite exemplo (s).
5. Sobre o assunto de Energia Nuclear, você tem dúvidas ou interesse
em saber sobre qual item?

41

6.2 Segunda Etapa – Vídeo de uma Reportagem
Depois de recolher as folhas de respostas, exibir o trecho (7minutos) do
vídeo da reportagem Linha Direta Justiça – Césio 137 (CÉSIO137, 2007)
apresentado pela Rede Globo de televisão em 2007, figura 1.

6.3 Terceira Etapa - Palestra Elucidativa
Após a exibição do vídeo, poderá iniciar a palestra elucidativa utilizando os
slides, figuras 2 até 29, com o embasamento teórico6.

6.3.1 Discussão das causas do acidente com o aparelho de radioterapia em
Goiás (1987) e a sua utilização

Slide da figura 2: Pergunta-se ao público, buscando a interatividade, quais foram às
causas do acidente com o aparelho de radioterapia. Poderá haver respostas como:
os responsáveis pelo acidente foram os catadores de material reciclável que
retiraram o aparelho e violaram a cápsula contendo Césio 137; ou mesmo, que os
principais responsáveis foram os donos da clínica, os órgãos públicos de
fiscalização e controle, pois estes detinham obrigatoriamente conhecimento sobre
EN e falharam no descomissionamento7 do aparelho de radioterapia.
Este é um momento muito importante para que se estabeleça um ambiente de
confiança durante toda a intervenção porque o palestrante apresenta o seu primeiro
ponto de vista, depois de ter ouvido com atenção as colocações do público. Por esta
razão, com segurança, pode-se afirmar que todas as respostas acima citadas são
coerentes, porque os coletores da reciclagem, pela falta de conhecimento, violaram
a blindagem que protegia o material radioativo; os donos da clínica responsáveis
pelo aparelho falharam com a sua segurança e os órgãos do governo ligados a
fiscalização e descomissionamento do aparelho de radioterapia também, não dando
o tratamento adequado ao material radioativo.

6

Slides da Apresentação disponével: https://www.youtube.com/watch?v=g9UcSgwQpH4
Refere-se à desativação de todo um empreendimento ou parte dele.
Fonte: http://www.sinergiaengenharia.com.br/o-descomissionamento-e-o-meio-ambiente/
7
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Figura 2 - Quais foram as causas do acidente com o aparelho de Radioterapia

Fonte: Elaborada pela autora.

Muito se aprende com os acidentes ocorridos com material radioativo no
mundo,

principalmente

para

estabelecer

normas

e

técnicas

de

padrões

internacionais, da Agência Internacional Energia Atômica (AIEA), as quais a CNEN
segue para licenciar, fiscalizar instalações nucleares, como reatores, fábricas do
ciclo do combustível, instalações que utilizam radioisótopos, na medicina, indústria e
atividades de pesquisa no Brasil (CNEN, 2015).

Slide da figura 3: Estabelecido o ambiente tranquilo, de confiança e interativo, o que
gera credibilidade, inicia-se a fundamentação da EN. Com a contextualização do
trecho da reportagem, pergunta-se: “- Para que serve um aparelho de radioterapia?”
O público pode confundir o aparelho de radioterapia com o aparelho de raios X,
portanto explica-se que o aparelho de radioterapia é um importante aliado para
realizar tratamentos para pacientes com câncer. O aparelho possui uma fonte com
material radioativo que no momento da sua utilização, é deslocada de sua posição
de blindagem total (feito de chumbo e aço inoxidável), para frente de um orifício,
que permite a passagem de um feixe de radiação que incide na região a ser tratada.
Após o uso, a fonte é recolhida para a posição de segurança (CARDOSO, 2015).
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Figura 3 - Aparelho de radioterapia possui material radioativo, Césio ou Cobalto.

Fonte: https://mastologia.wordpress.com/tag/cobalto-60/

Slide da figura 4: Para apresentar uma das formas que a tecnologia evoluiu no
tratamento do câncer, o Acelerador Linear (Linac) que está substituindo o aparelho
com material radioativo, Césio ou Cobalto. O LINAC em funcionamento emite Raios
X de maior energia que são depositados na região do corpo que se deseja tratar e
como não possui material radioativo, quando desligado não emite radiação de raios
X. (SCAFF, 2015). Importante observar que os profissionais da saúde devem
obedecer às normas de procedimento para se proteger da radiação toda a vez que
forem tratar um paciente.
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Figura 4 - Acelerador Linear (LINAC) não possui material radioativo, ao ser desligado
não emite radiação.

Fonte:
http://radiologia.blog.br/radioterapia/radioterapia-veja-a-evolucao-da-radioterapiapassado-presente-e-futuro

6.3.2 Radioatividade e a Estrutura Nuclear

Slide da figura 5: Pergunta-se onde tem radioatividade? Será que as pessoas que
trabalham numa usina nuclear é como o Homer Simpson, sem conhecimento na
área nuclear? Pode-se dizer que o Sol emite radiação nuclear que interage com a
Terra; o universo emite radiações cósmicas; certas regiões como em Guarapari no
estado de Espírito Santo emite radiação nuclear, por ter na composição das areias
monazíticas minerais radioativos (OKUNO, 2007). Portanto, não é só dentro da
usina nuclear que tem material radioativo. Em relação aos funcionários que
trabalham nas usinas nucleares brasileiras, a Eletrobrás Eletronuclear empresa que
tem a finalidade de operar e construir usinas termonucleares no Brasil, em
conformidade com a Constituição Federal de 1988, somente está autorizado a
efetuar contratações por meio de concursos públicos (ELETRONUCLEAR1, 2017).
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Figura 5 - Radioatividade – Elemento da natureza.

Fonte:
https://www.megacurioso.com.br/desenhos-animados/57698-os-simpsons-fazemaniversario-e-presentamos-25-curiosidades-sobre-a-serie.htm

Slide da figura 6: Apresenta-se a Tabela Periódica dos Elementos, explicando que a
matéria é constituída de um ou mais desses elementos, que o Césio ou Urânio são
elementos que estão na natureza e o homem retira e utiliza para diversos
benefícios. Tudo que se conhece na natureza é formado por átomos, que ocorrendo
combinações com átomos formam moléculas.
Figura 6 - Tabela Periódica dos Elementos – Toda a matéria é formada por um ou mais
destes elementos.

Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/tabela-periodica/
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Slide da figura 7A: O casal Marie e Pierre Curie, cientistas que estudaram as
características da radiação emitida por minérios como o urânio. Beneficiaram, em
condições precárias, no laboratório, oito toneladas de minério para um grama de sal
de rádio. (SEGRÈ, 1987).

Slide da figura 7B: A visualização da rocha que contém o minério e ao lado o Césio
beneficiado.
Figuras 7A. Casal Curie8 – Precursores do estudo sobre radioatividade – No
laboratório simplório, beneficiaram oito toneladas em um grama de sal de Rádio. 7B.
Rocha contendo o minério na sua forma natural e os sais de Césio beneficiado9.
(7A)
(7B)

Slide da figura 8A: Para o entendimento da origem da radiação nuclear, necessário
lembrar que o núcleo de um átomo é constituído por núcleons (prótons e nêutrons),
podendo exemplificar primeiro, o núcleo do Berílio (por ter poucos núcleons facilita o
cálculo). Utilizando as informações da tabela periódica, o número atômico (Z) é igual
a 4 (quantidade de prótons) e o número de massa (M) igual a 9 quantidade de
núcleons (prótons e nêutrons), portanto o número de nêutrons é igual a cinco porque
é a diferença entre a massa atômica e o número atômico.

8

Fontes: http://beytudodebom.com.br/quimica/uranio.php e
https://historiazine.com/marie-curie-a-dama-radioativa-8b0d30ede451
9
http://alunosonline.uol.com.br/quimica/cesio-137.html e
http://www.quimlab.com.br/guiadoselementos/cesio.htm
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Slide da figura 8 B: Analogamente, apresenta-se o Urânio (Z=92 e M=238) logo a
quantidade de prótons é igual a noventa e dois e o de nêutrons cento e quarenta e
seis.
Figuras 8A - Exemplo do Berílio10 e 8B - Urânio, quantidade de núcleons, prótons e
nêutrons11.
(8A)
(8B)

O núcleo de um átomo permanece coeso se as forças nucleares de atração e
de repulsão estiverem em equilíbrio entre os núcleons. Existe a força elétrica de
repulsão (de Coulomb) entre os prótons por terem cargas positivas (entre os
nêutrons não possuem esta força por não terem cargas). Para que o núcleo
permaneça coeso existe uma força de atração que é denominada força forte,
existente entre os núcleons, prótons e nêutrons. A radiação nuclear é o resultado do
desequilíbrio entre estas forças, isto é, o núcleo fica instável, podendo emitir
radiação eletromagnética ou partículas (matéria) decaindo e se tornando estável
(HALLIDAY et al, 2008).

10

Fontes:
https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-ber%C3%ADlio-da-tabela-deelementos-peri%C3%B3dica-image6294024 e
http://imaginariodomario.blogspot.com.br/2012/02/nuvens.html
11
http://www.gettyimages.pt/fotos/ur%C3%A2nio?excludenudity=true&sort=mostpopular&me
diatype=photography&phrase=ur%C3%A2nio
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6.3.2 Decaimentos Nucleares Alfa, Beta negativo e Gama
Slide da figura 9: O decaimento Alfa () é a emissão de um núcleo de átomo de
Hélio (dois prótons e dois nêutrons) por um núcleo instável, como o Plutônio, que se
transforma num átomo de Urânio. Pode-se observar que o número de núcleons
inicial do Plutônio (núcleo pai) é igual à soma dos núcleons da partícula  mais do
Urânio (núcleo filho). O Urânio tendo energia para emitir outra partícula , se
transforma em Tório (HALLIDAY et al, 2008).
Figura 9 - Decaimento Alfa (. Plutônio ao emitir a partícula  se transforma em
Urânio e este pode emitir outra partícula  se transformando em Tório.

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/primeira-lei-soddy.htm

Slide da figura 10: Explica-se o decaimento Beta negativo (-) que é a emissão de (que possui a mesma massa de repouso de um elétron atômico e unidade de carga
negativa) por um núcleo instável por ter excesso de nêutrons. No caso do Césio, no
seu núcleo, um nêutron se transforma em um próton mais um elétron e um
antineutrino. O núcleo por ter energia, emite o elétron e o antineutrino se
transformando em Bário instável, que por ainda ter energia devido à redistribuição
de cargas elétricas, emite esta energia na forma de radiação eletromagnética, raios
gama () que não possuem carga nem massa, transformando-se em Bário estável
(SCAFF,2015).
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Figura 10 - Decaimento Beta Negativo ( -). Um nêutron se transforma em um próton
mais uma partícula  - e um antineutrino (͞) no núcleo do Césio e este tendo energia
emite as partículas  - e 
͞ , transformando-se no Bário instável que ao emitir raios gama
() se torna estável.

Fonte: Elaborada pela autora.

Slide da figura 11: Retomam-se os tipos de decaimentos explicados, Alfa, Beta e
Gama, reforçando que Alfa e Beta são radiações corpusculares por terem massa, e
o raio gama é radiação eletromagnética não possuem nem massa nem carga.
Figura 11 - Tipos de Radiação – Alfa, Beta e Gama.

Fontes: https://www.if.ufrgs.br/cref/radio/capitulo1.htm e
http://www.marquecomx.com.br/2013/02/radioatividade-radiacoes-alfa-beta-e.html
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6.3.4 Proteção Radiológica
Slide da figura 12: Para utilizar material radioativo é necessário seguir as normas e
os princípios básicos de proteção para os pacientes, o público, o meio ambiente,
mas principalmente os profissionais e pesquisadores que lidam diariamente com a
radiação. Em relação ao paciente, é individual, se estuda a dose necessária para
irradiar a região tanto para tratamento como também para diagnóstico, preservando
da melhor forma possível os órgãos saudáveis. Os profissionais tanto da saúde
como os que trabalham nas usinas e nos reatores nucleares, seguem procedimentos
como: reduzir o tempo de exposição; aumentar a distância da radiação e sempre
que possível utilizar as blindagens adequadas. Estes profissionais também utilizam
um dosímetro, para ter controle da dose absorvida durante um intervalo de tempo
(SORDI, 2017).
Para realizar a blindagem da radiação emitida por material radioativo, pode
explicar que a partícula  pode ser blindada por uma folha de papel, a partícula  por
ser menor, transpassa a folha de papel, mas pode ser blindada pelo alumínio e a
radiação eletromagnética , que transpassa uma folha de papel e o alumínio, pode
ser blindada com o chumbo (CARDOSO, 2015).
Figura 12 - Proteção Radiológica - Blindagem para a radiação Alfa, Beta e Gama.

Fonte: http://bdtd.ufscar.br
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6.3.5 Contaminação e Irradiação (material radioativo)
Slides das figuras 13 A e 13 B: Como curiosidade e para descontração,
apresentam-se produtos comercializados nos anos trinta de forma equivocada por
conter na sua composição material radioativo, em cremes de beleza para o rosto,
nos relógios os mostradores e os ponteiros eram pintados com tinta com material
radioativo para brilhar no escuro, supositórios, sabonetes para banho e pasta de
dente. Naquela época, com a descoberta de alguns benefícios da radioatividade,
explorou-se comercialmente a sua utilização sem que houvesse controle da dose
que a pessoa iria receber. As principais vítimas foram os trabalhadores da
produção, pela exposição excessiva, distância mínima e sem blindagem do material
radioativo, e também por se contaminarem inalando ou engolindo material radioativo
(OKUNO, 2007).
Figuras 13 A - Produtos comercializados nos anos 30 com material radioativo. Creme
para o rosto e relógios. 13 B - Supositórios, sabonete para banhos e creme dental.
(13A)
(13B)

Fonte: http://bondosos.blogspot.com.br/2009/07/produtos-radioativos-que-as-pessoas.html

Neste momento, explica-se a diferença entre Contaminação e Irradiação. A
contaminação ocorre quando algum material radioativo é depositado em algum
ambiente ou mesmo se uma pessoa o inala, ou ingere ou é aplicado na forma de
radiofármacos. Estes locais ou pessoa tornam-se fontes radioativas, portanto estão
contaminados (OKUNO et al, 1982). A Irradiação ocorre quando se é exposto à
radiação eletromagnética, raios X ou gama como exemplo.
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6.3.6 Raios-X (Energia Atômica)
Slide da figura 14 A: Introduz-se o assunto sobre energia atômica, perguntando se
ao realizar um exame radiológico o paciente é contaminado ou é irradiado?

Slide da figura 14 B: E ao tomar banho de Sol, o cachorrinho está sendo irradiado
ou contaminado? Em ambos os casos, estão sendo irradiados, não há
contaminação por não haver o depósito de algum tipo de material radioativo tanto
no paciente como no caso do cachorrinho.
Figuras 14 A - Raios X: Irradia ou Contamina? 14 B - Banho de Sol: Irradia ou
Contamina?
(14 A)
(14 B)

Fontes: https://www.portalmedicos.com.br/radiologia-o-grande-auxilio-da-medicina/
http://blog.meuamigopet.com.br/watch-full-movie-life-2017/

e

Slide da figura 15: Pode-se perguntar ao público, se ao utilizar de raios gama para
esterilização de materiais hospitalares e de alimentos para aumentar o poder de
compra e a sua durabilidade, são contaminados ou irradiados? Como resposta,
afirma-se que os elementos são irradiados por uma fonte radioativa e não há
contaminação dos materiais hospitalares e dos alimentos. Nos alimentos, como a
cebola, ao serem irradiados por raios gama, não altera a sua qualidade e em meses
de armazenamento não há brotamento, enraizamento e apodrecimento (CARDOSO,
2015).
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Figura 15 - Raios Gama: Irradia ou Contamina?

Fontes:
https://sites.google.com/site/radiacao12c3/esmiucamn/alimentos-irradiados-parte-ii
https://maesso.wordpress.com/2011/09/18/iradiacao-de-alimentos-ja-e-legal-no-brasil/
http://alunosonline.uol.com.br/quimica/radioatividade-na-industria.html

;
e

Slide da figura 16: De forma análoga, ao utilizar o aparelho de micro-ondas, para o
aquecimento ou cozimento de alimentos, ele irradia ondas eletromagnéticas,
frequência de 2450 GHz, que interagem (entram em ressonância) com as moléculas
de água, transformando em calor, pelo aumento da movimentação das moléculas.
Neste caso, o aparelho não possui material radioativo, portanto não há como
contaminar os alimentos, ele possui magnetron que produz as micro-ondas
(CARVALHO,2005).
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Figura 16 – O aparelho de micro-ondas irradia o alimento ou contamina?

Fonte:
https://bibliblogue.wordpress.com/2010/02/11/bibliciencia-8-aplicacoes-dasradiacoes-microondas-por-hugo-fernandes/

Slide da figura 17: Pergunta se a pessoa da radiografia foi contaminada ou
irradiada. Pode-se afirmar que ela foi irradiada pelos raios X e talvez contaminada
com bactérias que entraram em contato com o corpo, quando introduziram a faca na
sua cabeça.
Figura 17 – Raios X: Irradiou? Contaminou?

Fonte:http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL786502-5602,00RADIOGRAFIA+DE+JOVEM+BRITANICO+ESFAQUEADO+CHOCA+O+MUNDO.html

55

Slide da figura 18: Para lembrar a importante contribuição para a ciência em 22 de
dezembro 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, obteve a primeira imagem de uma parte
do corpo de uma pessoa, dos ossos da mão da sua esposa Anna Bertha Ludwing
em chapas fotográficas utilizando os raios X (OKUNO,2007).
Figura 18 - Primeiro Raios X – Röntgen obtendo a primeira imagem radiográfica dos
ossos da mão da sua esposa.

Fonte: https://hypescience.com/27195-primeiros-raios-x/

Slide da figura 19: Explica-se que os raios X produzidos no aparelho de radiologia,
não têm origem no núcleo do átomo, mas na sua eletrosfera, por isso é energia
atômica. O aparelho de radiografia possui um tubo de raios catódicos e dentro dele
dois eletrodos onde elétrons são acelerados, entre eles, por uma diferença de
potencial. Ao colidirem com um alvo ocorrem dois fenômenos: ao desacelerar, a
energia cinética dos elétrons se transforma em energia de raios X, radiação de
freamento (bremsstrahlung) e produção de raios X , quando o elétron acelerado
atinge um elétron que está na eletrosfera do átomo do alvo, retirando-o da camada
mais interior, deixando vago o lugar, quando um elétron da camada mais exterior da
eletrosfera decair para a camada mais interna, neste lugar vago é emitido um fóton
de Raios X característico (HALLIDAY,2008). Por esta razão, o aparelho de
radiologia não há como contaminar, por não possuir material radioativo, ao ser
desligado não emite radiação de raios X.
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Figura 19 - Os raios X são produzidos dentro de um tubo de raios catódicos. Raios X
– não é Energia Nuclear

Fontes:
http://papofisico.tumblr.com/post/35666207687/como-funciona-umam%C3%A1quina-de-raio-x
e http://abc-da-radiologia.blogspot.com.br/2011/10/072-osistema-urinario.html

6.3.7.Radiofármacos (sua utilização e Meia-Vida)
Slide da figura 20: Pode perguntar se um paciente ao realizar um exame de
cintilografia óssea é irradiado ou contaminado, forma para introduzir a Medicina
Nuclear que atualmente é um forte aliado para realização de exames para
diagnósticos, tratamentos e estudos de doenças. Para realizar o exame de
cintilografia óssea, é administrado um radiofármaco específico que tem afinidade
com os ossos, o Tecnécio metaestável (99mTc), que emite a radiação  detectada
por um aparelho chamado câmaras-gama, para a obtenção da imagem diagnóstica
(ARAÚJO, 2005). Neste caso o paciente fica contaminado com material radioativo,
porém somente por um tempo determinado pela meia-vida do radiofármacos
utilizado.

57

Figura 20 - Exame de cintilografia óssea: Irradia ou contamina?

Fonte: http://www.prostata.com.br/outros-exames.html

O conceito da meia vida pode ser apresentado como o tempo necessário
para que um radiofármaco tenha o seu número de desintegrações por unidade de
tempo reduzido à metade (ZIESSMAN, 2015). Utilizando os dados da tabela dos
geradores de radiofármacos, tabela 14, tomemos o exemplo do Tecnécio
metaestável (99mTc) que possui a meia vida de seis horas que ao se desintegrar por
transição isométrica (TI), quando o núcleo está durante um período de tempo
excitado e emite raios gama. Pode-se enfatizar com os dados da tabela, que o

99m

Tc

ao decair emite raios gama de baixa energia, 140 keV, comparado aos outros
radiofármacos.
Tabela 14 – Tabela de geradores de radiofármacos. O 99m Tc possui a meia vida de 6 h
e por Transição Isométrica emite raios gama de baixa energia (140 keV).

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbcf/v42n2/a02v42n2.pdf
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Slide da figura 21: Apresenta-se o cálculo da meia vida do
amostra contém dois gramas de
um grama de

99m

99m

99m

Tc. Supondo que uma

Tc inicialmente, após seis horas a amostra terá

Tc, após doze horas terá meio grama, passado dezoito horas

sobrarão 25 centésimos de grama e assim por diante. Ao lado do cálculo, um
gráfico de barras, pode reforçar o cálculo, com um exemplo de meia vida de oito
dias, podendo acrescentar que é uma função exponencial.
Figura 21 – Cálculo da meia-vida do Tecnécio metaestável.

Fonte: Elaborado pela autora e http://www.engquimicasantossp.com.br/2015/02/tempo-demeia-vida.html

6.3.8 Plano de Segurança nas Termoelétricas tipo Pressurized Water Reator
Para introduzir o último tópico, sobre a produção de energia elétrica,
utilizando EN, pode-se começar discutindo sobre a sociedade tecnológica, que ela
depende cada vez mais da eletricidade para obter maior comodidade, o que
aumenta a cada ano a demanda da sua produção, porque todos querem celulares
de última geração, todos os tipos de eletrodomésticos, os seus próprios aparelhos
eletrônicos, televisões, videogames, o que causa impactos ambientais do momento
da extração da matéria prima da natureza, durante a produção, transporte até o
descarte dos rejeitos de volta na natureza (LOVELOCK, 2010).
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Slide da figura 22: Pode-se constatar a utilização da energia elétrica para a
iluminação nas grandes metrópoles, grande parte no hemisfério Norte onde estão
localizados os países considerados do primeiro mundo, pode-se questionar a forma
que a energia é utilizada, que se rediscuta a ideia da sustentabilidade e que seu
consumo seja utilizado de forma inteligente, sem que haja desperdício e quando
necessário, de preferência sem ostentação, porque qualquer forma para produzir
energia elétrica causa impacto na natureza.
Figura 22 – Quem quer energia? Utilizar energia de forma sustentável.

Fonte: https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/earth-at-night.html

Slide da figura 23: Pode se afirmar que a humanidade causa impactos ambientais e
em relação ao aumento da temperatura da atmosfera, mesmo não havendo
consenso da comunidade científica, o homem lança grandes quantidades de gases
de efeito estufa e poluidoras na atmosfera, principalmente ao se produzir energia
elétrica utilizando carvão mineral ou derivados do petróleo, porque lança grandes
quantidades de fumaça (CO) e gás carbônico (CO2 - gás de efeito estufa). Nas
hidrelétricas ao represarem água, grandes áreas verdes são inundadas o que causa
a morte da fauna e consequentemente a decomposição desta matéria orgânica
emitindo o gás metano (CH4 - gás de efeito estufa), além do impacto que causa na
fauna do local. Em relação às usinas eólicas, as turbinas impactam a fauna, com o
barulho dos rotores. No término da vida útil de cada usina, qualquer que seja a fonte
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utilizada, deve-se estudar a melhor forma de descomissionamento, diminuindo ao
máximo o impacto ambiental causado pelo material de descarte.
Figura 23 – Qualquer forma para obter energia elétrica causa algum tipo de impacto
ambiental12.

Slide da figura 24: No Brasil em 2015 a matriz energética, para a produção de
energia elétrica foi aproximadamente 83% para a hidrelétrica, seguida pela geração
nuclear (9,76%), gás natural (2,75%), óleo (2,73%), carvão (1,46%), e as fontes
eólica e fotovoltaica (0,20%). Se somar as fontes renováveis (hídrica, eólica, solar)
com a fonte nuclear resulta quase 93% do total, o que evidencia esta ser uma matriz
com muito baixa emissão de gases de efeito estufa (CO2, hexafluoreto de enxofre,
gases de refrigeração, óxido nitroso e CH4) (ELETROBRAS ELETRONUCLEAR1,
2015).

12

Fontes: http://mineracionempesquisa.blogspot.com.br/
https://economia.uol.com.br/album/2012/09/26/saiba-como-e-produzido-energia-na-usinahidreletrica-de-itaipu.htm
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&biw=1236&bih=602&tb
m=isch&sa=1&q=usina+eolica+na+praia+na+Europa&oq=usina+eolica+na+praia+na+Europ
a&gs_l=psyab.3...34493.41507.0.42677.12.11.1.0.0.0.115.1059.8j3.11.0.dummy_maps_web_fallback...
0...1.1.64.psyab..0.0.0....0.HcapVS_XpRs#imgdii=9IWbEamdlBZTHM:&imgrc=iXvorqP6RcmG5M:
http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa/CentralNuclear.aspx
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Figura 24 – Matriz energética no Brasil no ano de 2015. As energias hidráulica, eólica,
fotovoltaica e nuclear, representam 93% na geração de energia elétrica13.

Slide da figura 25: A EN é considerada limpa (BOEMER, 2011), por não emitir
nenhum tipo de gás de efeito estufa na produção de energia elétrica.
Figura 25 – Energia Nuclear é Energia Limpa – Na produção de energia elétrica não
emite gases de efeito estufa.
Fonte: http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa/CentralNuclear.aspx

13

Fontes: https://economia.uol.com.br/album/2012/09/26/saiba-como-e-produzido-energiana-usina-hidreletrica-de-itaipu.htm
https://pt.slideshare.net/joaoalfredo50050/avaliao-de-impactos-ambientais
http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/os-dez-estados-brasileiros-que-maisproduzem?tag=energia
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Slide da figura 26: A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) está
localizada em Cunhambebe, no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de
Janeiro. O complexo é composto pelas usinas Angra 1, Angra 2 e futuramente Angra
3, opção escolhida devido a vários fatores como: viabilização empresarial e a sua
sustentabilidade, maximizando o aproveitamento da infraestrutura necessária para o
funcionamento, incluindo os recursos logísticos, técnicos e de mão de obra
especializada, comportando o maior número de usinas possíveis no local e perto das
cidades urbanas que serão favorecidas pela energia elétrica produzida, reduzindo o
custo da transmissão, assim a balança do custo-benefício seja favorável
(ELETROBRAS ELETRONUCLEAR2, 2017).

Figura 26 – Infraestrutura projetada para três usinas nucleares.

Fonte: http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa/CentralNuclear.aspx

Slide da figura 27: Foram considerados também os fatores de aspectos geográficos,
meteorológicos, hidrológicos, geológicos, sismológicos e geotécnicos dos sítios,
normas estabelecidas CNEN. Pode-se notar que é uma baía protegida em área de
baixa densidade populacional, e são analisados todos os possíveis riscos inerentes
ao empreendimento, até mesmo os improváveis como terremotos ou a queda de um
avião sobre as instalações, mesmo sendo fora da rota de aviões.
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Figura 27 – Fatores naturais protegem a Central Almirante Álvaro Alberto.

Fonte: http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa/CentralNuclear.aspx

Slide da figura 28: Com a animação, pode se explicar o funcionamento de um
Reator Nuclear do tipo Pressurized Water Reator (PWR), reator de água
pressurizada, isto é, a água que passa pelo circuito primário, é mantida sob grande
pressão para que não entre em ebulição a uma temperatura de 300 ºC
(TERREMOTO, 2004). O reator possui um núcleo onde ocorrem as fissões dos
átomos de urânio, dentro de varetas, aquecem a água que está num circuito
fechado primário (em amarelo). Este circuito primário troca calor com o circuito
secundário (em azul claro) movimentando a turbina que está ligada a um gerador
elétrico, transformando energia cinética em energia elétrica.
O vapor que está no segundo circuito após girar a turbina, troca calor
mais uma vez com um terceiro circuito que possui um condensador (em azul escuro)
e depois bombeado de volta. Pode reforçar que os três circuitos são fechados e
independentes, o primeiro circuito que tem contato com o núcleo que usina nuclear
não sai do vaso de contenção. Além das precauções na produção de energia
elétrica, são tomadas outras como o material de fissão, o dióxido de urânio, contido
em pastilhas, acondicionadas em varetas feitas por liga de Zircaloy, condição que
apenas uma pequena fração dos produtos de fissão escape da estrutura no circuito
primário. O vaso do reator e o sistema primário estão protegidos por um vaso de
contenção de aço e outro mais externo de concreto que protegem de possíveis
impactos externos, até mesmo explosões, e pressões internas do reator. Existem
também, se houver alguma anormalidade do núcleo não desejado, um sistema de
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desligamento rápido, com barras de controle absorvedoras de nêutrons acionados
pela gravidade sem a necessidade de um sistema elétrico. (ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR2, 2017).
Figura 28– Pressurized Water Reator (PWR) – Plano de Segurança

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear

Slide da figura 29: Explica-se de forma sucinta o gerenciamento de resíduos
radioativos, que são classificados pela radioatividade de emite como: baixa, material
utilizado na operação das usinas como luvas, aventais, que são descontaminados,
triturados e prensados e acondicionados em embalagens metálicas que bloqueiam a
passagem da radiação; média, como filtros, efluentes líquidos solidificados, que são
acondicionados em uma matriz sólida de cimento e mantidos em recipientes de aço
apropriados, ambos material de baixa e média atividade é mantido em depósitos no
próprio sítio da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. O Resíduo de alta
radioatividade, como elementos combustíveis, ficam armazenados em piscinas
especiais, dentro dos prédios de segurança das usinas, porque podem ser depois de
reprocessados e reaproveitados no futuro (ELETRONUCLEAR2, 2017).
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Figura 29 – Gerenciamento de Resíduos Radioativos.

Fonte:
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Gerenciamentoderes%C3%ADduos/Res%C3%A
Dduosradioativos.aspx

Assim termina a palestra agradecendo atenção dispensada.
6.4 Quarta Etapa – Atividade
Esta sugestão pode ser utilizada para relembrar alguns itens apresentados na
palestra para verificação da aceitação da utilização da TN e consolidar o
aprendizado dos itens: energia limpa, forças nucleares, radiação ,  e , meia-vida
de um material radioativo e diferença entre irradiar e contaminar. Após a realização
da atividade individualmente ou em duplas, a correção e a discussão das questões
deverão

ser

feitas,

pois

o

público

almeja

saber

independentemente se houve acerto ou não.
Gabarito da Atividade: 2 A; 3 E; 4 C; 5 B; 6 E e 7 A.

as

respostas

certas
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Atividade
1. Você é favorável a utilização da Tecnologia Nuclear para:
( ) Medicina – Diagnóstico e Tratamento.
( ) Produção de Energia Elétrica por ser Energia Limpa.
( ) Irradiar alimentos e materiais cirúrgicos.
( ) Todas as atividades citadas acima.
( ) Nenhuma das atividades.
2. Sobre impactos ambientais, o que se refere ao Aquecimento Global, foi
constatado que a Terra vem sofrendo o aumento de temperatura, alguns acreditam
que seja devido a emissão de gases de efeito estufa como Gás Carbônico, Metano,
alguns Aerossóis, de origem antropogênica. A produção de energia elétrica que
emite menos gases de efeito estufa é:
(A) Nuclear.
(B) Hidrelétrica.
(C) Carvão Mineral.
(D) Produtos do Petróleo.
(E) Nuclear e Hidrelétrica.
3. O resultado entre as Forças Nucleares pode ser a emissão de:
(A) Raios X e Partículas Nucleares.
(B) Raios X e Gama.
(C) Raios Gama e apenas partícula Alfa.
(D) Raios X e partículas nucleares.
(E) Raios Gama e partículas nucleares.
4. O Tecnécio-99, um radioisótopo muito utilizado em diagnósticos médicos,
apresenta meia-vida bastante curta. Ele é produzido a partir do Molibdênio, pela
sequência de reações nucleares representadas pelas equações, Tc*representa
núcleo em estado de energia maior que o fundamental. As emissões X e Y são,
respectivamente:
99
42𝑀𝑜

→

99
∗
43𝑇𝑐

+𝑋

(A) Partícula Alfa e Partícula Alfa.
(B) Partícula Beta e partícula Alfa.
(C) Partícula Beta e Radiação Gama.

𝑒

99
∗
43𝑇𝑐

→

99
43𝑇𝑐

+𝑌

(D) Partícula Alfa e Radiação Gama.
(E) Radiação Gama e Radiação Gama.

5. O 201Tl é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl 3 (cloreto de tálio) para
diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73h ( 3 dias). Certo
hospital possui 20 gramas deste isótopo. Sua massa, em gramas, após 9 dias, será
igual a:
(A) 1,25
(B) 2,5
(C) 5,0
(D) 7,5
(E) 10,0
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6. O acidente com o Césio-137, em Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987, foi o
maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido em área urbana. A
cápsula de Cloreto de Césio (CsCl) que fazia parte de um equipamento hospitalar
usado para radioterapia que utilizava o Césio-137 para irradiação de tumores ou de
materiais sanguíneos. Nessa cápsula, havia aproximadamente 19 gramas do CsCl
de meia-vida igual a 30 anos, um pó branco parecido com o sal de cozinha, mas
que, no escuro, brilha com uma coloração azul. Admita que a massa total de CsCl,
contida na cápsula, tenha sido recuperada durante os trabalhos de
descontaminação e armazenada no depósito de rejeitos radioativos do acidente, na
cidade de Abadia de Goiás. Dessa forma, o tempo necessário para que restem
6,25% da quantidade de CsCl contida na cápsula, e a massa de cloreto de CsCl
presente no rejeito radioativo, após sessenta anos do acidente, são,
respectivamente:
(A) 150 anos e 2,37 g.
(D) 120 anos e 9,50 g.
(B) 120 anos e 6,25 g.
(E) 120 anos e 4,75 g.
(C) 150 anos e 9,50 g.
7. Assinale a alternativa ERRADA.
(A) O aparelho de raios X e o de radioterapia possuem material radioativo.
(B) O aparelho de radioterapia emite radiação de partículas e eletromagnética.
(C) Quando uma pessoa está na praia “tomando um Sol”, ela é irradiada pela
radiação solar.
(D) O aparelho de raios X não emite radiação atômica quando desligado.
(E) O aparelho de radioterapia é utilizado para tratamentos de pacientes com
câncer.
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6.5 Quinta Etapa – Interação no Espaço da Tecnologia Nuclear (ETN)

Se um grupo tiver interesse, pode-se agendar uma visita para o Espaço da
Tecnologia Nuclear, local permanente, no IPEN situado no campus da Universidade
de São Paulo, onde se apresenta algumas aplicações da TN na medicina, na
indústria, na pesquisa e na geração de energia elétrica. O espaço é composto por
Banners informativos sobre: o Nuclespaço; Do que tudo é feito; Radiação Natural;
Tipos de Radiação; Câmaras de Nuvens; Marcos históricos; Radiação → Tecnologia
Modificada; Carreiras na área nuclear; Aplicações da Energia Nuclear e Fontes de
Energia. Em relação aos balcões de exposição, segue uma sugestão de roteiro:

6.5.1 Maquete do Vaso do Reator Nuclear
O vaso do reator, figura 30 A, faz parte do circuito primário do PWR que
possui dutos de entrada e saída para água, que é o líquido refrigerante em
temperaturas da ordem 275ºC sob pressões da ordem de 15 MPa, passe pelos
elementos combustível. Neste circuito primário, é gerado o calor necessário para
transformação da energia nuclear, para a térmica, depois cinética e enfim na
elétrica. Nesta bancada também possui 6 amostras das etapas da produção da
pastilha de dióxido de urânio (UO2), figura 30 B. A Indústria Nuclear do Brasil, na
unidade de Caetité- Bahia, realiza a exploração do minério que contém urânio,
produção de concentrado de U3O8 (yellowcake). O yellowcake é depois convertido
em UF6, feito pela empresa Areva, na França. A próxima etapa é o enriquecimento
isotópico, aumentar a concentração do isotópo

235

U, feita pelo consórcio Urenco

(Alemanha, Holanda, Grã-Bretanha) utilizando a tecnologia da ultracentrifugação,
etapa que o Brasil domina a tecnologia e o projeto atual prevê a implantação da
unidade da Fábrica de Combustível Nuclear, em Resende, no estado do Rio de
Janeiro, com a capacidade de abastecer 100% as necessidades de Angra 1 e 20%
de Angra 2. Após o enriquecimento é feita a reconversão do UF6 transformando em
pó de dióxido de urânio (UO2), a fabricação de pastilhas de UO2, montagem da
vareta e do elemento combustível, isso realizado em Resende (ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR1, 2017).
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Figuras 30 A - Maquete do Vaso do Reator Nuclear. 30 B - Vareta do elemento
combustível e amostras do ciclo do combustível do Urânio.
(30A)
(30B)

Fonte: Fotos da autora.

6.5.2 Elemento Combustível
Os elementos combustíveis, figura 31, são instalados, dentro do vaso do
reator, em conjuntos mecânicos que compõe o núcleo do reator nuclear, cada
elemento de combustível possui um conjunto de varetas de uma liga metálica
especial, o zircaloy, com as pastilhas de UO2.
Figura 31 – Elemento Combustível.

Fonte: Foto da autora.
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6.5.3 Gerador do Radiofármaco 99m Tc
Um gerador permite obter um radionuclídeo de meia-vida curto, a partir de um
radionuclídeo de meia-vida longo. O gerador exposto no ETN, figura 32, é de
Tecnécio-99 metaestável (99mTc) de meia-vida 6 horas que é obtido por decaimento
do “pai” Molibdênio-99 que tem meia-vida de 66 horas. O gerador foi desenvolvido
para proteger principalmente os profissionais que trabalham com os radiofármacos,
estes seguindo as normas estabelecidas, minimizam o tempo de exposição e evitam
a contaminação, inclusive o profissional que administra o radionuclídeo no paciente,
por ser simples e de rápido manejo (SANTOS-OLIVEIRA, 2010).
Figura 32 - Gerador do radiofármaco 99mTc, para diagnóstico de imagem

Fonte: Foto da autora.

6.5.4 Aplicação da Irradiação
A radiação ionizante é utilizada também para a modificação de polímeros, para
esterilização de materiais cirúrgicos, médicos e farmacêuticos, figuras 33 A e 33 B.
Ao incidir esta radiação sob um material polimérico ocorrem dois processos
simultaneamente: (a) a formação de ligações químicas entre as cadeias
moleculares; (b) a destruição da estrutura do polímero. Sempre um processo
prevalece sobre o outro e dependendo do que se quer obter como produto final, se
estuda a dose e o tipo da radiação, visando a melhoria do material em relação as
propriedades térmicas, mecânicas e químicas, de materiais como fios e cabos
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elétricos (PINO e GIOVEDI, 2005). Na medicina, se produz um polímero, Hidrogel,
utilizados em pacientes com queimaduras e em diferentes tipos de lesões de pele,
diminuindo o tempo de cicatrização e a dor. Na alimentação se irradia certos grãos,
legumes ou frutas, para aumentar o tempo do produto para a comercialização, para
controlar os parasitas e inibir o brotamento, sempre adequando para cada alimento a
dose para manter o sabor, cor, consistência e odor (CARDOSO, 2015). Na indústria
farmacêutica, médica e cirúrgica, há a necessidade de microorganismos nocivos à
saúde, algumas vantagens de irradiar, que o equipamento ao ser irradiado pode já
estar embalado pois não há a produção de energia térmica.
Figuras 33 A e 33 B - Produtos irradiados.
(33A)

(33B)

Fonte: Fotos da autora.

6.5.5 Ampola de Raios X
A ampola de raios X, figuras 34 A e 34 B, não possui nenhum material
radioativo. Ao ser ligado a uma tensão elétrica produz ondas eletromagnéticas na
eletrosfera do átomo, por esta razão é energia atômica.
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Figuras 34 A e 34 B - Ampola de raios X.
(34 A)

(34 B)

Fonte: Foto da autora e http://leonardoflor.blogspot.com.br/2012/03/proeja.html

6.5.6 Câmara de Nuvens tipo Difusão
Diffusion Cloud Chamber (Câmara de nuvens por difusão), figura 35 A,
é um detector onde pode-se observar os rastros deixados por partículas
energéticas como: Alfa, Beta (de baixa energia), raios cósmicos, ao se
propagarem dentro da câmara, porque a partícula energética ao passar por
uma molécula de álcool, pode arrancar um ou mais elétrons da sua
eletrosfera,

ionizando-a.

Esses

íons

atraem

moléculas

de

água,

condensando-as, formando gotículas de água que espalham a luz, podendo
desta maneira visualizar o caminho que a partícula difundiu, como se pode
observar na figura 35 B (PHYSICS ENTERPRISES, 2017).
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Figuras 35 A - Câmara de Nuvens tipo Difusão e 35 B - Visualização dos rastros
deixados por partículas energéticas de origem em um material radioativo no centro.
(35 A)
(35 B)

Fontes: Foto da autora e
https://www.andrews.edu/services/physicsenterprises/products/diff_cloud_cham.html

6.5.7 Detectores de Radiação
Os detectores de radiação podem ser considerados um transdutor, porque
transforma energia de radiação em outro tipo de informação como um sinal elétrico
ou de luz e dependendo da informação que se deseja obter, pode se utilizar um
aparelho que informe o número de contagens ou energia da radiação detectada ou
outro que informe a dose absorvida ao longo de um período, Figuras 36 A e.36 B
(IAEA,2017).
Figuras 36 A - Detectores de radiação e 36 B - Detector com interatividade.
(36 A)
(36 B)

Fonte: Fotos da autora.
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7 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma Proposta de uma Metodologia para a
Divulgação da Tecnologia Nuclear que tem como premissa a comunicação e não
somente a informação (ZARUR, 2013) sempre buscando estabelecer o diálogo entre
as partes para ressaltar a importância das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento,
Inovação e a Qualidade dos produtos ofertados por instituições brasileiras, como o
IPEN.
Por apresentar um tema que sofre preconceito e causa medo esta
metodologia foi composta por ferramentas pedagógicas na busca da interação entre
o público e a universidade, para despertar a curiosidade, em um ambiente de
confiança do começo ao fim da apresentação, promovendo e divulgando os
benefícios da utilização da TEN.
A proposta da metodologia é composta por cinco etapas distintas:
 Primeira etapa: Questionário Inicial - submetido ao público para que
possam, em grupos pequenos, expressar as suas opiniões sem maiores
elaborações, possibilitando as manifestações espontâneas dos preconceitos,
contextualizando e mantendo-o na zona de conforto.
 Segunda etapa: Vídeo da reportagem – apresentação relevante para
estabelecer a comunicação utilizando a linguagem que forma o senso
comum, despertando o interesse e a curiosidade pelo tema, na zona de
conforto do público.
 Terceira etapa: Palestra Elucidativa – para se abordar temas específicos:
Inicia-se com a discussão das causas do acidente com o aparelho de
radioterapia apresentado no vídeo, enfatizando a sua importância no
tratamento para pacientes com câncer; radioatividade (estrutura nuclear;
forças nucleares; emissão alfa, beta negativo e gama); sua utilização na
medicina (radiofármacos); a segurança para a produção de energia elétrica e
ênfase por ser considerada como energia limpa por não emitir gases de efeito
estufa.
Nesta etapa utiliza-se de uma linguagem acessível para explicar conceitos de física
e química, explorando o entendimento pelo visual com: equações e exemplos que
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vão do mais simples ao se quer chegar; figuras pitorescas; textos curtos;
curiosidades

históricas:

do

casal

Curie,

Röntgen

e

produtos

radioativos

comercializados nos anos 30; e animação do funcionamento da usina PWR para
enfatizar a segurança no seu funcionamento.
 Quarta etapa: Atividade - com questões múltiplas escolhas, pode-se verificar
mudanças em relação à percepção anterior e revisa conteúdos abordados na
palestra como: na produção de energia elétrica, não emite gases de efeito
estufa; radiação nuclear é o resultado do desequilíbrio entre as forças
nucleares; emissão de radiação alfa, beta negativo e gama; meia vida de um
material radioativo; diferença entre irradiar e contaminar. Enfatizando a
importância de realizar a correção∕discussão dos itens mencionados.
 Quinta etapa: Interação no ETN – a visita ao espaço contribui demais na
solidificação do entendimento, porque o público pode interagir com os
produtos e elementos diretamente ligados a TN.
A colaboração dos professores para o desenvolvimento da pesquisa foi
relevante porque, com os dados obtidos dos questionários pode-se tirar, acrescentar
e/ou manter itens na palestra elucidativa; confirmar a escolha do vídeo; constatar a
necessidade de rever os itens abordados com uma atividade desafiadora, para que
se absorva o conteúdo apresentado dando condições para que a pessoa possa
futuramente utilizar argumentos fundamentados.
O roteiro para interação no ETN fornece dados dos materiais expostos e
reforça o aprendizado adquirido, observando no espaço elementos mencionados na
palestra elucidativa.
Uma maior aceitação da TN somente virá com o esclarecimento da população
e como, por diferentes aspectos, o uso comercial das mídias é inacessível para
órgãos da administração direta do Governo Federal, resta participar da mudança de
opinião pela educação (AQUINO, 2011), em um ambiente onde o profissional do
ensino seja respeitado, pelo seu entendimento prévio, para que a TN não seja
rejeitada e dizimada pela sociedade que dela se beneficia.
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8 TRABALHO FUTURO

Há a necessidade de se estudar outras metodologias para a
divulgação do conhecimento científico e para as suas adaptações às
recorrentes mudanças sociais dos últimos tempos, bem como para acertar a
dose a ser repassada para o público, para que a quantidade e a qualidade do
conhecimento resultantes dos encontros planejados agucem cada vez mais a
curiosidade e o aprendizado seja definitivamente incorporado por todos os
participantes (MENEZES, 2016).
O trabalho para divulgar conhecimento científico e incentivar os
discentes às profissões da área deve ser contínuo nos ambientes escolares,
aproximando as comunidades ao universo universitário, o que beneficia muito
a sociedade ao capacitar o público para argumentos fundamentados.
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APÊNDICE A – Questionários Iniciais

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

APÊNDICE B – Questionários Finais
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APÊNDICE C – Fotos de duas Interações
Figura 37 - Apresentação para um grupo de professores e alunos da Escola
Estadual Ermano Marchetti, quando se constatou a necessidade de haver uma
atividade para melhorar o aprendizado.

Fonte: Elaborada por Gabriella Bugni

Figura 38 - Apresentação da versão final para professores doutorandos e
mestrandos da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.

Fonte: Elaborada pela autora.

