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1  INTRODUÇÃO 

 

O uso da tecnologia nuclear desperta aversão em grande parte da sociedade, devido a 

tristes fatos amplamente divulgados como as bombas lançadas durante a segunda Guerra 

Mundial em Hiroshima e Nagasaki, no Japão; bem como os acidentes ocorridos na usina 

Chernobyl, na Ucrânia; o acidente de Goiânia, no Brasil ou recentemente o acidente da usina 

Fukushima, no Japão, fatos esses que faz com que o tema ―Radioatividade‖ ganhe um estigma 

que prejudica uma discussão ponderada sobre os riscos e os benefícios advindos dessa 

tecnologia. 

 Desde a descoberta por Henri Becquerel, em 1896, a radioatividade tem suscitado as 

mais diversas reações e discussões. Segundo Silva (2011), as implicações deste tema geram 

controvérsias não apenas de caráter científico, mas também: tecnológica, social, ambiental, 

econômica e política. Embora a tomada de decisão a certa do tema é de prerrogativa dos 

especialistas, convém que os não-especialistas tenham o devido conhecimento acerca da 

matéria a fim de que possam se posicionarem a respeito de tão importante tema que podem 

interferir na qualidade de vida da sociedade em geral. 

De maneira geral, o uso da energia nuclear ainda gera reações espontâneas de rejeição 

motivadas mais pelo medo e pelo desconhecimento, do que por uma postura refletida baseada 

numa análise de riscos. Nisto, a imprensa tem uma profunda responsabilidade, pois o caráter 

sensacionalista invariavelmente embutido nas notícias sobre o ―nuclear‖ pouco contribui para 

o esclarecimento do público leigo, fazendo com que a palavra radioatividade se torne 

sinônima de ―coisa ruim‖.  

Existe de fato um forte preconceito a respeito de tudo o que tange a esta temática, 

sendo ponto pacífico a certeza de que o ―nuclear‖ vende muito mal a sua imagem, assim é 

necessário realizar intensas campanhas de esclarecimento para, se não reverter, pelo menos 

amenizar este quadro. 

De acordo com o que preconiza os Parâmetros Curriculares da Secretaria da Educação 

do Estado de Pernambuco (2013), dentro do eixo temático ―Questão Ambiental e os Desafios 

do Desenvolvimento Sustentável‖, faz-se necessário dar conhecimento aos alunos do 2º ano 

do ensino médio a composição da matriz energética, mundial e brasileira, bem como 

reconhecer a importância da questão energética para a construção do desenvolvimento 

sustentável. E nessa linha apresentar mais detalhadamente as aplicações da energia nuclear 



8 

 

para fins pacíficos, contribuindo para a desconstrução do estigma ao qual o setor ficou 

vinculado por meio de significados negativos associados a conhecimentos socialmente 

produzidos e difundidos, gerando numa crença de que nuclear é igual a perigo ou ameaça. 

O educando tem um papel fundamental dentro da sociedade, onde pode e deve opinar 

sobre questões que envolvam ciência e tecnologia. Conscientiza-lo disso e torna-lo crítico é o 

ponto de partida deste trabalho.  

Conforme consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação e 

Cultura (2013, p. 147): 

 

―...a educação no Ensino Médio deve possibilitar aos adolescentes, jovens e adultos 

trabalhadores acesso a conhecimentos que permitam a compreensão das diferentes 

formas de explicar o mundo, seus fenômenos naturais, sua organização social e seus 
processos produtivos‖. 

 

Levando-se em conta a lógica da interdisciplinaridade e transversalidade e que a 

Geografia é uma ciência pluralista, visando a melhor compreensão das interações e dimensões 

dos fenômenos onde os alunos encontram-se inseridos, faz-se necessário a explanação mais 

detalhada de tema tão controverso e não usualmente discutido em salas de aula. A 

contextualização dos conteúdos faz com que o educando relacione a matéria com a realidade 

do seu dia-a-dia.  

 De acordo com Hartmann, (2007, apud XAVIER DA SILVA et al., 2009, p. 3), ―o uso 

da interdisciplinaridade não é um trabalho de disputa entre as disciplinas, mas um serviço em 

conjunto, objetivando somente ampliar a visão do aluno a respeito de certos conhecimentos e 

consequentemente contribuindo na sua formação.‖ 

Esta interdisciplinaridade implicará na integração dos conhecimentos, contribuindo 

para uma escola participativa, originária do ser social capaz de articular o saber, 

conhecimento e sua vivência, privilegiando o direito de pensar. 

 

O estudo da espacialização dos problemas ambientais possibilita uma interação com a 

Biologia, Química, Economia, Ecologia, etc. Neste sentido percebemos que a 

Geografia é uma disciplina que tem um caráter interdisciplinar, que a relaciona às 

demais ciências, pois o espaço é interdisciplinar (BOVO, 2004, p. 5 ). 

 

Ainda nesta linha pedagógica, a educação deve ter o compromisso de formar agentes 

de inovação. Deve basear-se num sistema educacional que favoreça o desenvolvimento de 

capacidades para compreensão da natureza do fenômeno científico-tecnológico e de seus 

produtos, considerando também as diversidades intersociais, assim contribuindo para uma 
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prática transformadora em que os educandos se tornem sujeitos da própria aprendizagem, 

capazes de intervir conscientemente em seu meio social. Perceberem-se agentes 

transformadores do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente e consequentemente a qualidade 

da qualidade de vida do meio onde habita.  

 

A Geografia que se quer ensinar para o ensino médio deve ser pensada no sentido de 

formar um cidadão que conheça os diferentes fenômenos geográficos da atualidade 

tendo em vista o processo de globalização e suas rupturas, dadas pela resistência dos 

movimentos sociais e as contradições inerentes ao sistema capitalista, além de 

privilegiar os diferentes cenários e atores sociais, políticos e econômicos em 

diferentes momentos históricos (Orientações Curriculares Para o Ensino Médio, 
2006, p. 56). 

 

Infelizmente são pouco divulgados os grandes benefícios dessa tecnologia. A cada dia, 

novas técnicas são desenvolvidas nos diversos campos da atividade humana, possibilitando a 

execução de tarefas muitas vezes impossíveis de serem realizadas por meios convencionais.  

A tecnologia nuclear não está limitada somente à geração de eletricidade, mas sim em 

um grande número de aplicações: na saúde, na geração de energia elétrica; na saúde; na 

agricultura; na indústria; na geocronologia. Em todos esses campos, são desenvolvidas 

pesquisas científicas voltadas à melhor qualidade de vida da população. 

Segundo Xavier, A M et al. (2007), é importante que os diversos usos da 

radioatividade sejam abordados ao se discutir  a importância das pesquisas nucleares. 

 A radioatividade deve ser dada como conteúdo do ensino médio sendo abordada de 

maneira elucidativa e para se conhecer melhor sobre os seus benefícios é necessário entender 

o seu conceito, sua origem e suas propriedades. A escola pode revelar-se como uma grande 

aliada no esclarecimento dos alunos e, por efeito multiplicador, da população em geral sobre o 

tema,  visto que, para muitos, a escola é lugar de obterem-se conhecimentos e desenvolver 

uma consciência e atitude crítica, adquirindo competência de escolha e decisão. 

 Ao sugerir a mobilização de integrantes do setor nuclear como educadores, o autor 

Jonathan Tennenbaum (2009) acredita na necessidade deste esforço não apenas para superar 

lacuna educacional, mas de uma forma mais ampla, contudo, não menos importante, visando 

o rejuvenescimento do próprio setor nuclear. Nesta linha de pensamento, acrescenta o autor: 

 

―Aqui estamos pensando tanto no rejuvenescimento mental dos atuais integrantes do 

setor nuclear como no rejuvenescimento biológico – o recrutamento de uma nova  

geração de cientistas, engenheiros e técnicos, que possa assegurar a vasta expansão 

futura do setor que se requer‖ (TENNENBAUM, 2009, p. 131). 
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 A abordagem deste tema com os alunos do segundo ano do ensino médio também será 

bem apropriada, uma vez que dará oportunidade dos educandos terem conhecimento das 

diversas áreas de aplicação da energia nuclear, que se traduzem em diversas áreas de atuação 

profissional que os alunos poderão vir a escolher e se especializar, já que estão no limiar da 

escolha do curso superior que pretendem realizar.   

 Assim a proposta deste trabalho é difundir, especialmente para os alunos do ensino 

médio, os benefícios do uso da energia nuclear, promovendo um conhecimento mais 

aprofundado dessa tecnologia, estimulando o pensamento crítico dos educandos e da 

sociedade que os rodeiam. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Desde sua descoberta em 1896, pelo físico francês, Antoine Henri Becquerel, a 

radioatividade vem sendo utilizada pela humanidade. Devido à propriedade das substâncias 

radioativas emitirem radiações e pelo fato dessas radiações poderem atravessar ou serem 

absorvidas pela matéria, gerando calor, tem possibilitado ao homem múltiplas aplicações das 

mesmas no seu dia a dia (EMICO OKUMO, 2010).  

A radioatividade é propriedade que alguns átomos possuem, de emitir radiações 

eletromagnéticas e partículas, de seus núcleos instáveis, com o propósito de adquirir 

estabilidade.   

Segundo Cardoso et al., 2011, pelo fato das radiações poderem atravessar a matéria, 

ou serem absorvidas por ela, são utilizadas em diversas aplicações do nosso dia-a-dia. Pela 

absorção da energia das radiações (em forma de calor) células ou pequenos organismos 

podem ser destruídos. Essa propriedade, que normalmente é altamente inconveniente para os 

seres vivos, pode ser usada em seu benefício, quando empregada para destruir células ou 

micro-organismos nocivos. 

 O campo de aplicação da energia nuclear é vasto e sempre crescente, tal como: na 

geração de energia elétrica, na medicina, na agricultura, na indústria e tantas outras. A cada 

dia, novas técnicas nucleares são desenvolvidas nos diversos campos da atividade humana, 

possibilitando a execução de tarefas muitas vezes impossíveis de serem realizadas pelos 

meios convencionais (CARDOSO et al., 2012). 

 

2.2 O QUE É ENERGIA NUCLEAR? 

 

 A energia nuclear é obtida através da fissão de um átomo pesado, ou seja, da divisão 

do núcleo do átomo de metais, como exemplo: o urânio, o plutônio. Esta divisão do átomo 

provoca a liberação de grande quantidade de energia: a energia nuclear. 

 

―A energia nuclear, também conhecida como atômica, é obtida através do processo 

de fissão de átomos de grande massa - como o urânio e o plutônio - a partir do 

choque destes átomos com nêutrons. Este tipo de energia considerada mais limpa 

que as energias produzidas pelas hidroelétricas e termoelétricas, surgiu como uma 
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alternativa à crescente demanda energética, resultando na construção de centenas de 

reatores nucleares em operação no planeta‖ (BRANCO, 1990; ROSA, 2007 apud  

SILVA; PESSANHA; BOUHID, 2011, p. 4 ). 

 

 

A fissão nuclear é a quebra de um núcleo atômico através de bombardeamento desse 

núcleo com nêutrons, originando dois núcleos atômicos médios, mais 2 ou 3 nêutrons e uma 

quantidade de energia enorme. Na figura 1 apresenta-se de que modo ocorre a fissão nuclear 

(CARDOSO, 2014). 

Figura 1 - Fissão nuclear e reação em cadeia 

 

 

 

2.3 SÍMBOLO DA RADIAÇÃO IONIZANTE - TRIFÓLIO 

 

 Áreas onde se utilizam a energia nuclear podem ser facilmente identificadas pelo 

símbolo internacional da radiação ionizante, conhecido como Trifólio, o trevo da radiação.  

O desenho foi concebido imaginando o círculo central como uma fonte de radiação e que as 

três lâminas representariam uma lâmina para radiação alfa, outra para radiação beta e outra 

para gama (Figura 2). (TAUHATA, 2014). 

 O fato é que o símbolo da presença de radiação deve ser respeitado, utilizando os 

meios adequados de radioproteção, não precisa ser temido. 
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Figura 2 - Trifólio - Símbolo da Radiação Ionizante. 

 

 

Fonte: www.cnen.gov.br 

2.4  ÓRGÃO REGULADOR NO BRASIL E SUAS COMPETÊNCIAS  

No Brasil, o órgão regulador é a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN,  

autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e vinculada ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia. Como órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, 

estabelece normas e regulamentos em radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade 

nuclear no Brasil, sendo responsável por qualquer emergência radiológica no país. A CNEN 

também tem  como missão uma linha de atuação em pesquisa e desenvolvimento, 

especialmente na utilização de técnicas nucleares em benefício da sociedade (CNEN, 2012). 

A Comissão Nacional está presente em diversos estados da Federação, tendo seis 

Institutos de pesquisa e prestação de serviços na área nuclear e correlatas, além de sete 

Distritos e escritórios de representação da autarquia, os quais podem ser acionados pela 

sociedade em geral em casos de emergências radiológicas ou recolhimento de rejeitos 

radiativos.  

Os Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear desenvolvem pesquisas e 

ensino, em convênios com Universidades Federais e Estaduais, nas áreas de Metrologia, 

Radioproteção, Física Médica, Análises Ambientais, Produção de Radiofármacos, entre 

outras. 

Na Figura 3 pode-se observar a localização geográfica dos Institutos, Distritos e 

escritórios de representação da Comissão Nacional de Energia Nuclear no Brasil. 
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Figura 3 – Institutos, Distritos e Escritórios da CNEN no Brasil. 

 

   Fonte: www.cnen.gov.br 

3  APLICAÇÕES DA ENERGIA NUCLEAR 

 

 Devido à sua grande aplicabilidade, sendo a energia nuclear utilizada para fins 

pacíficos, pode trazer inúmeros benefícios para a humanidade, havendo um ganho na 

qualidade de vida e também na preservação do meio ambiente, bastando que se utilize essa 

energia de um modo consciente e bem planejado.  

 No dia-a-dia a energia nuclear tem sido empregada, de modo seguro, em diversas 

atividades da sociedade. Na medicina a tecnologia nuclear é responsável pela cura ou 

prevenção do câncer em milhares de pessoas. O emprego da energia nuclear para produção de 

energia elétrica já representa quase 20% da produção no mundo, energia imprescindível em 

diversos países, especialmente aqueles que não detêm outras fontes energéticas.  

 A energia nuclear ainda é empregada na agricultura, irradiação de alimentos visando a 

esterilização e aumento da vida útil de inúmeros alimentos, na indústria, na esterilização de 

materiais e equipamentos hospitalares e farmacêuticos, no meio ambiente, na pesquisa, entre 

outras áreas.   
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3.1 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

A geração de energia elétrica através da energia nuclear é considerada por muitos 

pesquisadores o principal benefício do uso desta energia, tendo em vista a grande demanda 

por energia elétrica, especialmente nos países altamente industrializados, e também devido à 

escassez nestes países de recursos necessários à produção de energia elétrica, como por 

exemplo: potencial hídrico. 

A eletricidade é fundamental na sociedade atual. Em residências utilizam-se para 

cozinhar, para aquecimento, para iluminar, para fazer funcionar a máquina de lavar, o 

computador, o televisor, entre outros. Dependem-se tanto da eletricidade que qualquer 

interrupção no seu fornecimento perturba a vida cotidiana. Obtêm-se eletricidade das centrais 

elétricas. Algumas delas utilizam carvão, petróleo, gás, entre outras. Para satisfazer a 

crescente demanda de energia e evitar uma excessiva dependência dos combustíveis fósseis, 

muitos países utilizam a energia nuclear de fissão para obter parte da energia elétrica que 

necessitam.  

Segundo Prioux e Santos (2011), hoje, 16% da energia elétrica no mundo é gerada 

através de fonte nuclear e este percentual tende a crescer com a construção de novas usinas, 

principalmente nos países em desenvolvimento (China, Índia, etc.), 19% da eletricidade é 

produzida por hidroelétricas e o restante é gerada pela queima de carvão, gás e derivados do 

petróleo 

A Figura 4 apresenta o percentual representativo de cada fonte energética utilizada 

para produzir energia no mundo. E a figura 5 apresenta os mesmos dados relativos ao Brasil. 

 

Figura 4 -  Percentual de energia produzida no mundo, por tipo de fonte. 

              

 

                                                       Fonte: Santa Rita (2015) 
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Figura 5 -  Percentual de energia produzida no Brasil, por tipo de fonte. 

 

 

    Fonte: Ventura Filho (2014) 

 

  A maior vantagem ambiental da geração elétrica através de usinas nucleares é a 

não utilização de combustíveis fósseis, evitando o lançamento na atmosfera dos gases 

responsáveis pelo aumento do aquecimento global e outros produtos tóxicos. Elas ocupam 

áreas relativamente pequenas, podem ser instaladas próximas aos centros consumidores e não 

dependendo de fatores climáticos (chuva, vento, etc.) para o seu funcionamento. 

 Os Estados Unidos, que possuem o maior parque nuclear do planeta, com 104 usinas 

em operação, estão ampliando a capacidade de geração. França, com 59 reatores, e Japão, 

com 53, também são grandes produtores de energia nuclear, seguidos por Rússia (31) e Coréia 

do Sul (20). (PRIOUX; SANTOS, 2011) 

 A figura 6 apresenta o mapa dos reatores instalados, em construção e planejados no 

mundo, em 2009: 

 

Figura 6 – Reatores instalados, em construção e planejados no mundo em 2009. 
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Fonte:  Prioux; Santos  (2011) 

 

               De acordo com Prioux e Santos (2011, p. 40): 

 

 O Brasil pode se beneficiar de suas vantagens naturais e tecnológicas a fim de 

participar do mercado mundial da energia nuclear. Apesar de a energia nuclear no 

Brasil representar apenas 2,7% da oferta interna de energia elétrica (MME, 2011ª, p. 
16), o país possui umas das maiores reservas de urânio do planeta, além de deter a 

tecnologia de enriquecimento deste mineral e da fabricação de combustível nuclear. 

 

 O Brasil tem a sexta reserva mundial de urânio, com apenas 30% do território 

prospectado até uma profundidade de 100 metros, sendo também um dos dez países que 

dominam a técnica de enriquecimento do urânio, a área nuclear no país é vista como 

estratégica, devendo tornar-se um Programa de Estado, similarmente ao que ocorre com 

outras áreas como economia, ações sociais e política energética (REZENDE, S M, 2010) 

 Segundo Cardoso et al. (2012), outra grande vantagem da utilização da energia nuclear 

para a obtenção de energia elétrica trata da quantidade de matéria prima utilizada versus o 

potencial energético gerado, quando a compara com outras fontes de energia, Figura 7. 
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Figura 7 - Quantidades de diferentes combustíveis, em massa, necessárias para a geração da mesma 

quantidade de energia. 

 

   

    Fonte: www.cnen.gov.br 

 

3.1.1 Como Funciona Uma Usina Nuclear? 

 

Conforme explana Cardoso et al. (2012), em linhas gerais, as usinas nucleares são 

semelhantes às usinas termelétricas convencionais em ciclo simples. Basicamente, o processo 

envolve o aquecimento de vapor a alta pressão que, ao expandir-se, aciona uma turbina 

térmica, movimentando um gerador elétrico acoplado a seu eixo. O vapor que sai da turbina, 

em baixa pressão, é resfriado, condensado e novamente aquecido, reiniciando o ciclo térmico. 

As principais diferenças entre as usinas termelétricas convencionais e termonucleares estão no 

combustível utilizado e na forma de aquecimento e vaporização da água. Este processo pode 

ser observado na Figura 8, a partir dela pode entender que o reator nuclear é semelhante a 

uma central térmica para geração de energia elétrica, onde o combustível utilizado para a 

fonte calor é o  U²³5 em vez de carvão ou óleo, que é chamada de central térmica nuclear. 

 O reator nuclear é o equipamento onde se processa a reação de fissão nuclear em 

cadeia. Já a usina nuclear é uma instalação industrial empregada para produzir eletricidade a 

partir da energia gerada pelo reator, assim uma central nuclear pode abrigar um ou mais 

reatores. 

           A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de 

eletricidade em usinas nucleares. É usada em mais de 430 usinas nucleares em todo o mundo, 

principalmente em países como a França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, 
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China, Rússia, Coréia do Sul, Paquistão e Índia, entre outros. (GONÇALVES; ALMEIDA, 

2005) 

 

Figura 8 - Esquema de funcionamento de uma usina nuclear. 

 

 

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

 Vale salientar, conforme esclarece a Eletronuclear, empresa que produz eletricidade a 

partir de fonte nuclear no Brasil, a segurança nuclear é prioritária e precede a produtividade e 

a economia, não devendo ser comprometida por qualquer razão. A segurança é pensada pelos 

especialistas deste do início do projeto da uma usina nuclear, incluindo cuidadoso estudo para 

escolha da melhor localização para instalação. A estrutura do prédio que abrigará o reator é 

projetada para o máximo de segurança, sendo construído com paredes de concreto da 

espessura de 70 cm e com uma esfera em aço que envolverá o vaso do reator, têm a 

capacidade de suportar o impacto da queda de um avião ou até mesmo improváveis 

terremotos. Incluem também segurança do processo, onde barreiras cuidadosamente 

http://www.cnen.gov.br/
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projetadas garantem a segurança do trabalho humano, estando inclusos itens como 

treinamentos periódicos, programas de testes periódicos, procedimentos de trabalho e 

processos de avaliação interna e externa. 

 Ainda de acordo com a Eletronuclear, no Brasil existem duas usinas nucleares em 

funcionamento, a Angra I e Angra II, e uma em construção, a Angra III, todas localizadas em 

Angra dos Reios, no estado do Rio de Janeiro. A energia elétrica produzida em Andra I e II é 

suficiente para atender a demanda de pouco mais de 30% do estado do Rio de Janeiro. 

 Segundo o Ministério de Minas e Energia no Programa Nuclear Brasileiro está 

previsto a construção de uma central nuclear com até seis reatores, com conclusão prevista 

para até 2030. O Projeto está em fase de seleção do sitio para instalação desta central nuclear. 

Foram identificados 40 possíveis locais adequados para instalação, um deles fica na cidade de 

Itacuruba, em Pernambuco. A Figura 9 mostra os possíveis locais, em vermelho, resultantes 

do supracitado estudo para escolha do sitio para instalação da central nuclear no Brasil. 

 

Figura 9 – Mapa do Brasil sinalizando, em vermelho, locais possíveis para instalação da 

central nuclear planejada para construção até 2030.. 

 

    

Fonte: TRAVASSOS (2014) 
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Sendo a energia elétrica imprescindível para o desenvolvimento sócio-econômico da 

população no mundo, o autor Jonathan Tennenbaum, em seu livro ―Energia Nuclear‖, faz 

menção à necessidade de ampliarmos a produção de energia: 

 

―Independentemente de como sejam as reformas em particular, uma coisa está clara 

em todo o caso: para garantir uma existência que valha a pena para 6 ou logo 8 

bilhões de pessoas neste planeta, precisamos multiplicar a atual produção 

energética.‖ (TENNENBAUM, 2007, p. 340). 

 

3.2 USO NA SAÚDE 

 

 Na saúde a energia nuclear pode ser utilizada em diagnósticos através da realização de 

exames mais precisos para detecção de diversas enfermidades como: câncer, doenças 

coronarianas, entre outras. A tecnologia nuclear também pode ser empregada em tratamentos 

como a radioterapia, que tem a finalidade de eliminar células cancerígenas. Pode ainda ser 

empregada na irradiação do sangue visando evitar rejeição em pacientes transplantados. Outra 

aplicação na saúde é a esterilização de materiais hospitalares e farmacêuticos. 

 

3.2.1 Medicina Nuclear 

 

Segundo Cardoso et al. (2012), a Medicina Nuclear é a área da medicina onde são 

utilizados os radioisótopos, tanto em diagnósticos como em terapias. É a especialidade que 

utiliza pequenas quantidades de substâncias radioativas para diagnosticar ou tratar certas 

doenças.  Essas substâncias, quando introduzidas no corpo, produzem emissões. Um tipo 

especial de câmara, ―Gama Câmara ou Câmara de cintilação‖, é utilizada para transformar 

essas emissões em imagens, produzindo informações de como se encontra a função do órgão 

em estudo (Figura 10). 

Os exames são mais sensíveis para detecção de doenças do que a maioria dos outros 

exames de diagnóstico, pois identifica as alterações muito antes do problema se tornar 

aparente por outros exames. Na imagem obtida após o exame com radioisótopos a área mais 

brilhante também chamada de ponto quente, é onde se concentram os radioisótopos, este é o 

local onde a doença está causando maior dano (CARDOSO, 2012). O diagnóstico é realizado 

analisando-se a concentração e distribuição do radiofármaco no organismo (Figura 11). 
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Figura 10 - Gama-câmara utilizada no diagnóstico. 

 

 

Fonte: Luiz Tauhata (2014) 

 

 

Figura 11 - Imagens detalhando os pontos frios e os pontos quentes. 

 

Fonte: IAEA (2014). 

3.2.1.1 os radiofármacos 

 

Conforme ressalta Gonçalves e Almeida (2005), uma das técnicas mais importante e 

moderna no tratamento e diagnóstico de doenças é a utilização dos radiofármacos, que são 

obtidos a partir de radioisótopos produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de 

partículas. Esses radioisótopos são, em geral, associados a substâncias químicas (fármacos) 

que se associam a órgãos ou tecidos específicos do corpo humano. 

 

Os radiofármacos são utilizados no diagnóstico de diversas patologias. Tem meia 

vida curta – da ordem de dias ou horas – e, em curto período de tempo, diminuem 
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sua atividade para níveis desprezíveis, minimizando a possiblidade de dano ao 
paciente (GONÇALVES; ALMEIDA, 2005, p. 39). 

 

 

Radioisótopos injetados nos pacientes emitem radiações do órgão onde têm maior 

identificação. Um exemplo mais comum é o radiofármaco utilizado para o diagnóstico da 

tireóide; com o uso do iodo -131, o radioisótopo emite partícula beta, radiação gama e tem 

meia-vida de oito dias. Após a administração e absorção do iodo pela glândula, um detector 

de radiação é passado pela frente do pescoço do paciente. O detector permite obter um 

mapeamento, em preto e branco ou colorido, da tireóide (CARDOSO et al., 2012, p. 35). 

Segundo Cardoso et al. (2012), o radiodiagnóstico é feito por comparação com um 

mapa padrão de uma tireóide normal. A área mais brilhante indica maior concentração do 

radioisótopo, conforme pode ser observado na Figura 12. Esta técnica é também empregada 

para diagnósticos de outros órgãos. 

 

 Figura 12 - Radiodiagnóstico da tireóide, utilizando-se o Iodo-131. 

 

 

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

Conforme expõem Gonçalves e Almeida (2005), no Brasil os radiofármacos são em 

sua maior parte produzidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,  sendo o Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares da CNEN, localizado em São Paulo, o maior produtor de 

diversos radiofármacos e dentre eles podemos citar especialmente: o  tecnécio-99 (Tc-99m),  

utilizado para obtenção de mapeamentos diversos órgãos do corpo humano; o Samário-153 

(Sm-153),  aplicado em pacientes com metástase óssea para amenizar a dor; e o Tálio-201 

utilizado na detecção de obstrução nas artérias coronarianas. 

http://www.cnen.gov.br/
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3.2.1.2 a radioterapia 

 

Segundo Xavier (2007), a radioterapia teve suas primeiras aplicações através do 

elemento rádio para o tratamento do câncer utilizando a visando a eliminação ou diminuição 

de tumores, sendo as células cancerígenas substituídas por células sadias, tendo os estudos na 

área evoluído para terapias baseadas em radionuclídeos que tivesse uma rápida eliminação 

pelo organismo.  

 A radioterapia é a área da medicina que, através da radiação ionizante, trata de  

determinados tipos de cânceres e também algumas doenças benignas. A radiação poderá 

matar as células tumorais, em um câncer, desinflamar um tecido, em uma doença benigna, 

certos tipos de artrite e impedir o crescimento anormal de um tecido, como um queloide 

(TEODORO, 2014). 

O tratamento se dá através da aplicação de altas doses de radiação, a fim de eliminar 

as células cancerígenas e causar o menor dano possível aos tecidos sadios. Esse processo 

ocorre devido ao fato das células tumorais serem mais sensíveis à radiação do que os tecidos 

não tumorais sadios. 

De acordo com Gonçalves e Almeida (2005), existem duas modalidades de 

radioterapia: a teleterapia (tele, do grego ―á distância‖) ou também chamada de radioterapia 

externa, que é feita com o uso de aparelhos de cobalto ou aceleradores lineares; e a 

braquiterapia (brachys, do grego ―próximo‖) quando é usada fonte de radiação em contato 

direto com os tecidos a serem irradiados. 

 

―As radiações nucleares são utilizadas também em diversas terapias, principalmente 

no tratamento do câncer. Nesse caso, a irradiação das células cancerosas tendo como 

objetivo de mata-las impedindo sua multiplicação― (GONÇALVES; ALMEIDA, 

2005, p. 40). 

 

A teleterapia ou radiação externa é a modalidade consiste no tratamento do tumor com 

uma distância entre o equipamento e a região a ser tratada, geralmente equivalendo de 80 a 

100 centímetros, dependendo da região a ser tratada. Os aparelhos mais usados são o de 

cobaltoterapia e os aceleradores lineares, Figura 13. 
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Figura 13 - equipamentos de teleterapia. 

 

  

 Fonte: Teodoro  (2014 ) 

 

 Conforme Gonçalves e Almeida (2005), a irradiação do sangue é outra terapia 

utilizada na área da saúde, visando evitar rejeição de órgão ou de tecido transplantados, em 

pacientes que têm deficiência imunológica, pois este tratamento com a radiação diminui a 

quantidade de linfócitos (células de defesa) no sangue doado. 

Segundo, Tauhata et al (2014), a braquiterapia é um método de terapia de combate ao 

câncer por irradiação interna. É uma das modalidades da radioterapia, a qual usa a fonte de 

radiação em contato direto com os tecidos a serem tratados; nesse caso, uma fonte de radiação 

selada (encapsulada) na forma de semente, agulha ou fio, é inserida diretamente no tumor ou 

próximo do tumor, depositando radiação gama ou beta a distâncias superiores a poucos 

centímetros. A vantagem desse tratamento é afetar mais fortemente o tumor, devido à 

proximidade da fonte radioativa, e preservar os tecidos sadios e órgãos próximos do tumor.  

 

Outra forma de aplicação das radiações nucleares em terapia consiste em se colocar 

pequenas fontes em contato com a área do tecido a ser irradiada, a braquiterapia. 

Essas fontes podem ser aplicadas por um determinado período de tempo e depois 

retiradas, como é feito, por exemplo, em tratamentos de câncer de útero, ou ser 

implantadas no corpo do paciente, como no tratamento de câncer de próstata 

(GONÇALVES; ALMEIDA, 2005, p. 40) 

 

 

 Conforme cita Tauhata et al. (2014), ―para tumores localizados em certas regiões do 

corpo é preferível utilizar fontes de radiação gama diretamente sobre eles, numa técnica 

conhecida como Braquiterapia.‖ Na figura 14 pode-se observar as sementes de Iodo inseridas 

em paciente para o tratamento de câncer de próstata. 
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Figura 14 - Braquiterapia de próstata e sementes de Iodo. 

 

  

Fonte: Teodoro (2014 ) 

  

Conforme expõem Gonçalves e Almeida (2005), no Brasil os radiofármacos são em 

sua maior parte produzidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,  sendo o Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares da CNEN, localizado em São Paulo, o maior produtor de 

diversos radiofármacos e dentres eles podemos citar especialmente: o  tecnécio-99 (Tc-99m),  

utilizado para obtenção de mapeamentos diversos órgãos do corpo humano; o Samário-153 

(Sm-153),  aplicado em pacientes com metástase óssea para amenizar a dor; e o Tálio-201 

utilizado na detecção de obstrução nas artérias coronarianas. 

 

3.2.3  Medicina Nuclear Diagnóstica no Brasil e no Nordeste do País 

 

A prática da medicina nuclear no Brasil é corriqueira há algumas décadas e, embora 

bastante concentrada no Sul e no Sudeste, é bem disseminada em todo o território nacional. 

 Boa parte dos radiofármacos empregados é produzida no próprio país, em institutos da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear em São Paulo (Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN/CNEN), no Rio de Janeiro (Instituto de Engenharia Nuclear – IEN/CNEN), 

em Belo Horizonte (Centro de Desenvolvimentos de Tecnologias Nucleares – CDTN/CNEN) 

e em Recife (Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE/CNEN). 

Estima-se que, anualmente, dois milhões de procedimentos médicos são realizados 

anualmente no Brasil com o emprego de materiais radioativos (TAUHATA,  2014). 

De acordo com a Representação Regional do MCTI  no Nordeste, a Região possui 

cerca de meia centena de serviços de medicina nuclear para diagnóstico, com quase 20% do 

total em Pernambuco. Os radiofármacos empregados vinham do IPEN ou do exterior, já que a 

região não possuía unidade de produção, mas com a implantação do CRCN-NE no Recife,  

em 2009, o radiofármaco FDG-18 (Fluorodeoxiglicose) passou a ser fornecido para hospitais 
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e clínicas de medicinar nuclear de Pernambuco e demais capitais do Nordeste, diretamente do 

Recife, o que foi um grande avanço, levando-se em conta a meia vida curta do radiofármaco e 

a região geográfica estratégica em que Recife se encontra, podendo ser um importante centro 

de distribuição dos radiofármacos para as capitais e cidades do Nordeste. Os demais 

radiofármacos utilizados, como o iodo-131, o tecnécio-99m e, em menor escala, o gálio-67 e 

o tálio-201, continuam sendo fornecidos pelo IPEN/CNEN. 

Segundo Gonçalves e Almeida (2005), devido à meia vida muito curta, os 

radiofámacos para PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons) devem ser produzidos 

próximos ao local de uso. 

Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (2012), até o final da década de 

1990 a medicina nuclear de Pernambuco se situava num mesmo patamar com a do resto do 

país. A entrada em operação do Cíclotron do IPEN, em 1997, e a do novo Cíclotron do IEN, 

em 2003, deixou São Paulo e Rio de Janeiro com a capacidade de produzir radioisótopos para 

PET. Em São Paulo já existem quatro serviços de medicina nuclear com PET, três dos quais 

com máquinas para PET/CT. Hospitais do Rio de Janeiro já demonstraram interesse em 

adquirir máquinas de PET para aproveitar a disponibilidade de radiofármacos para a nova 

técnica. E a partir do ano de 2009, através da inauguração da Divisão de Produção de 

Radiofármaco do CRCN-NE, Recife passou a integrar o seleto grupo de polo fornecedor de 

tão importante medicamento, o radiofármaco. 

Por enquanto, o único radiofármaco para PET produzido no CRCN-NE/CNEN é o 

FDG-18, por ter uma meia-vida compatível com o fornecimento a usuários externos. O IPEN 

fornece, em média, 25 doses de FDG por dia, quantidade que já começa a se caracterizar 

como insuficiente para a demanda por esse radiofármaco em São Paulo. Um levantamento 

sumário realizado com os serviços de PET de São Paulo indicou que cerca de 1/3 dos 

pacientes desses exames vinham do Nordeste. Dados fornecidos pelo setor de medicina 

nuclear de Pernambuco indicavam uma demanda regional de 2000 exames por PET. Isso 

demonstra a grande importância da implantação da Unidade Produtora de Radiofármaco pela 

CNEN em Recife, apontando para a viabilidade e importância do fornecimento local de FDG 

(CNEN, 2012). 

A figura 15 apresenta a distribuição dos serviços de medicina nuclear no Brasil. Onde 

podemos observar uma concentração  acentuada destes serviços na região Sudeste com um 

percentual de 61%,  certamente herança de um  desenvolvimento tecnológico e econômico, ao 

longo da história do nosso país, concentrados na região Sudeste, o que a deixa com índice 

bem acima das demais regiões do país. 
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Figura 15 - Distribuição dos serviços de medicina nuclear no Brasil. 

 

 

Adaptado  de CNEN (2014) por Carlaine Batista de Carvalho (2014) 

 

3.2.4 Esterilização de Equipamentos e Materiais Hospitalares 

 

A qualidade microbiológica dos produtos e matérias-primas tem alta importância para 

as indústrias farmacêuticas, uma vez que a esterilidade é condição imprescindível para este 

ramo de atuação.  Assim, conforme ressaltam Cardoso et al. (2012), as indústrias 

farmacêuticas e de materiais hospitalares utilizam fontes radioativas  para esterilizar seringas, 

luvas cirúrgicas, gaze e material farmacêutico descartável, em geral, já que seria impossível 

esterilizar os itens oriundos destas indústrias, pelos métodos convencionais, os quais 

necessitariam de altas temperaturas, provavelmente provocando deformações e danificando-os 

de tal forma que não poderiam ser mais utilizados. Nas figuras 16-A e 16-B apresentam-se 

materiais farmacêuticos e hospitalares que passam pelo processo de esterilização através da 

irradiação. 

 

 

 

 

Norte 5% 

Centro-Oeste 5% 

Nordeste 14% 

Sul 15% 

Sudeste 61% 
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Figuras 16-A e 16-B -  Exemplo de materiais esterilizados na indústria farmacêutica. 

 

 

        Fonte: www.cnen.gov.br                       Fonte: Andreucci (2012). 

 

Sendo um dos processos mais eficaz e eficiente na esterilização de itens 

faramacêuticos e hospitalares, cada vez mais são utilizados os irradiadores industriais nesse 

processo de esterilização, onde o material a ser tratado é exposto à radiação que irá matar 

bactérias e microrganismos. O cobalto-60 é a fonte de radiação mais utilizada neste processo 

de esterilização, pois não contamina os materiais irradiados nem os transforma em materiais 

radioativos (CARDOSO, et al., 2012). 

 

3.3 NA AGRICULTURA 

 

 Na agricultura a energia nuclear também tem diversas aplicações em benefício tanto dos 

processos produtivos, como na conservação dos produtos já prontos para o consumo. Nas plantas os 

estudos com radioisótopos permitem avaliar a absorção de nutrientes, enquanto que nos estudos dos 

solos, através das análises com radioisótopos é possível observar os processos de infiltração de água 

no solo, bem como o processo de filtragem, sendo possível analisar a qualidade do solo e articular 

medidas para melhora da produtividade. Ainda é possível através do processo de irradiação de 

alimentos, aumentar a vida útil de frutas e verduras, já que este processo elimina microrganismos 

(GONÇALVES; ALMEIDA, 2005). 

 

 

 

 

 

A 

B 

http://www.cnen.gov.br/
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3.3.1  Irradiação de Alimentos 

 

A irradiação de alimentos é um método físico de conservação, semelhante a tantos 

outros, assim como o congelamento e, a refrigeração, ao qual o alimento é submetido a doses  

controladas de radiação ionizante. 

Segundo Cardoso et al. (2012), esta tecnologia de irradiação de alimentos tem tido 

grande aceitação em todo o mundo. Os órgãos responsáveis pela liberação do uso desta 

tecnologia, já deram o aval em 37 países, incluindo o Brasil, permitindo a esterilização por 

irradiação entre outros alimentos, as especiarias, as frutas e os legumes. 

 A irradiação de alimentos ocorre em temperatura ambiente; portanto, o alimento pode 

ser acondicionado em embalagens plásticas ou de papel antes mesmo de ser irradiado. Na 

Figura 17 pode-se observar a planta de um Irradiador Industrial, sendo possível entender 

como se dá o processamento da esterilização de alimentos através da irradiação  (TAUHATA, 

2014). 

  

Figura 17  -   Esquema de um Irradiador Industrial. 

 

 

Fonte: Luiz Tauhata (2014) 

 

Os alimentos a serem irradiados passam por uma esteira através de um monotrilho que 

os conduzem para uma câmara onde se localiza o irradiador de alimentos de grande porte, 

com uma fonte de Cobalto-60, na  maioria das vezes, esterilizando-os de tal forma que a vida 

útil de alimentos, como manga, cebola, batata, entre outros, aumenta para meses, 
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possibilitando desta forma a exportação destes produtos, que sem passarem por este processo 

de esterilização estariam fadados a não serem exportados pois não suportariam, muitas vezes,  

nem o tempo necessário ao transporte dos mesmos (XAVIER et al., 2007). 

 Ainda segundo Xavier et al. (2007), esta técnica de esterilização de alimentos é 

altamente eficiente, pois além de atenuar as perdas por processos fisiológicos, como 

brotamento e maturação, o processo também elimina microrganismos responsáveis pelo 

apodrecimento precoce do alimento, gerando um ganho considerável no tempo de sua vida 

útil. Nas Figuras 18  e 19 é possível observar a comparação do estado de conservação  de 

alimentos irradiados com mesmo tipo de alimentos não irradiados. 

 

Figura 18 - Exemplo do processo de esterilização de alimentos por irradiação. 

 

 

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

Figura 19 - Alimentos irradiados e amostra de seu controle não irradiado para comparação. 

 

Fonte: www.cena.usp.br 

 

http://www.cnen.gov.br/
http://www.cena.usp.br/
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Conforme cita Lima Filho et al., (2012),  para a técnica de irradiação de alimentos a 

ANVISA estabeleceu padrões. De acordo com a ANVISA (BRASIL, 2001), as fontes de 

radiação autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear são: isótopos radiativos 

emissores de radiação gama, como o Cobalto-60 e Césio-137; raios X gerados por 

equipamentos que trabalham com energia de até 5 Mev; e elétrons gerados por máquinas com 

energia de até 10 MeV. 

 

A ANVISA aprovou, mediante a RDC número 21, de 26 de janeiro de 2001, 

regulamento técnico para a irradiação de alimentos, estabelecendo que qualquer 

alimento pode ser tratado por radiação desde que a dose mínima absorvida seja 

suficiente para atender a finalidade pretendida e a dose máxima absorvida seja 

inferior àquela que comprometeria as propriedades funcionais e ou os atributos 

sensoriais do alimento, não sendo estipulado valor numérico máximo para a dose 

permitida (BRASIL, 2001, apud LIMA FILHO et al., 2012, p. 245). 

  

Segundo Moy et al. (apud LIMA FILHO et al., 2012, p. 247), a irradiação apresenta 

vantagens sobre os métodos de tratamento com  produtos químicos e térmicos, como: maior 

eficiência, assegurando a desinfestação total das frutas; maior facilidade de aplicação por 

tratar-se de processo contínuo; inexistência de resíduos nas frutas e aumento da vida-de-

prateleira, devido ao retardamento do amadurecimento das frutas climatéricas. Além disso, a 

irradiação pode auxiliar na conquista de novos mercados para exportadores de frutas, 

assegurando a aceitação do produto em barreiras fitossanitárias cada vez mais rígidas. 

Os alimentos irradiados recebem o símbolo denominado radura, conforme exposto nas 

Figuras 20 e 21, visando diferenciá-los nas lojas e supermercados. 

 

Figura 20  - Símbolo de Alimentos Irradiados:  Radura. 

 

 

Fonte: www.mundoeducacao.com 

 

http://www.mundoeducacao.com/
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Figura 21 -  Alimentos irradiados, em detalhe o símbolo Radura. 

 

     

Fonte: www.iaea.org 

 

 De acordo com o Centro de Tecnologia das Radiações do Instituto de Pesquisas  

Energéticas e Nucleares, a radiação ionizante como técnica de esterilização de alimentos tem 

sido utilizada em grande escala por países industrializados e está em expansão nos países em 

desenvolvimento. Os Órgão de controle sanitários de 37 países, incluindo o Brasil, 

autorizaram a utilização desta técnica para 40 tipos distintos de alimentos, na década de 90, 

com o aval da  Organização Mundial da Saúde – OMS. Para que fosse possível a autorização 

de utilização da esterilização de alimentos por irradiação, pesquisas exaustivas foram feitas 

durante 40 anos, demonstrando a segurança e eficiência desta técnica. 

 O interesse mundial de especialistas e produtores de alimentos pela utilização da 

irradiação de alimentos está relacionado às grandes perdas de alimentos, consequência de 

infestação, contaminação e decomposição. Diante do quadro apresentado em relatório da 

ONU divulgado em 2014, onde mostra que uma entre nove pessoas no mundo estão em 

situação de subnutrição, especialmente nos países em desenvolvimento, e levando-se em 

consideração que a diminuição da diferença entre a procura e oferta de alimentos passa, 

necessariamente, pela redução de suas perdas, esta técnica de esterilização de alimentos que  

aumenta a vida útil do alimento para meses ao até anos, a depender do alimento, poderia 

destinar parte deste ganho para contribuir com a minimização da fome em muitos países em 

desenvolvimento. 

 No Brasil, situam-se no estado de São Paulo, duas empresas EMBRARAD – Empresa 

Brasileira de Radiação e CBE – Companhia Brasileira de Esterilização, que estão habilitadas 

para prestar o serviço de esterilização de alimentos a produtores e indústrias. 
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3.3.2 Estudos de solos e plantas 

 

Com a finalidade de estudar e analisar o metabolismo das plantas, é possível utilizar 

traçadores radioativos que darão um diagnóstico preciso sobre o desenvolvimento da planta, 

quais substâncias estão sendo absorvidas pelas raízes, bem como pelas folhas. Através destes 

estudos via traçadores radioativos é possível obter  uma ―radiografia‖ da planta, bastando 

colocar um filme, semelhante ao usado em radiografias, sobre a região da planta durante 

alguns dias e revelá-lo, conforme pode-se observar na Figura 22 (CARDOSO et al., 2012). 

 

Figura 22- Autorradiografia da planta. 

 

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

A técnica do uso de traçadores radioativos também possibilita o estudo do 

comportamento de insetos, como abelhas e formigas. Ao ingerirem radioisótopos, os insetos 

ficam marcados, porque passam a ―emitir radiação‖, e seu ―raio de ação‖ pode ser 

acompanhado. No caso de formigas, descobre-se onde fica o formigueiro e, no caso de 

abelhas, até as flores de sua preferência (CARDOSO et al., 2012, p. 40). 

 

 Na pesquisa de plantas, os radioisótopos permitem verificar a absorção de nutrientes 

e o efeito de microrganismos, enquanto, no estudo de solos, possibilita observar os 

processos de infiltração  de água no solo (lixiviação), bem como o processo de 

filtragem (percolação), possibilitando a verificação da qualidade do terreno estudado 

e das formas de melhorar sua produtividade (GONÇALVES; ALMEIDA, 2005, p. 

41). 

 

3.4 NA INDÚSTRIA 

 

 Na indústria no Brasil, as técnicas nucleares são utilizadas em larga escala, 

representando aproximadamente 30% das licenças para utilização de fontes radioativas, 
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enquanto que a nível mundial este percentual sobre para aproximadamente 50%.  As técnicas 

nucleares são empregadas especialmente para a melhoria da qualidade dos processos nos mais 

diversos setores industriais.  As principais aplicações são na medição de espessuras e de 

vazões de líquidos, bem como no controle de junções de peças metálicas (GONÇALVES; 

ALMEIDA, 2005). 

 

3.4.1 Análise Não-Destrutiva de Materiais 

 

Outra aplicação de radioisótopos muito conhecida na indústria é a radiografia de peças 

metálicas ou gamagrafia industrial.  

A Gamagrafia Industrial é uma técnica de ensaio não-destrutivo destinada ao controle 

da qualidade de materiais e componentes, muito utilizado na indústria siderúrgica, aérea, 

naval, petrolífera entre outras. 

Segundo Cardoso et al. (2012), a gamagrafia é a impressão de radiação gama em filme 

fotográfico, través de um processo bastante simples. O filme radiográfico é fixado, por meio 

de adesivos, no local da peça a ser radiografado, estabelecendo o ponto de chegada da fonte à 

extremidade da mangueira de malha metálica flexível (duto), a qual possui a outra 

extremidade acoplada ao irradiador. Um cabo de aço, em seu interior, movimenta empurrando 

(ou puxando) a fonte radioativa, por acionamento de manivelas (Figura 23 e 24). 

Os fabricantes de válvulas utilizam a técnica da gamagrafia a fim de verificar se existe 

a presença de defeitos ou rachaduras nas peças, visando a atender ao critério estabelecido para 

o Controle da Qualidade na indústria, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 

processos (CARDOSO et al., 2012).  

 

Figura 23  -  Irradiador gama. 

                    

                                      Fonte: Andreucci (2012) 
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Figura 24 - Exemplo da aplicação da gamagrafia. 

 

       

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

As empresas de aviação fazem inspeções frequentes nos aviões para verificar se há 

―fadiga‖ nas partes metálicas e soldas essenciais, sujeitas ao maior esforço (por exemplo, asas 

e turbinas) utilizando o processo de gamagrafia  (CARDOSO et al., 2012).  

Na figura 25, podem ser vistos equipamentos de gamagrafia e ensaios realizados em 

uma tubulação. 

 

Figura 25 - Ensaios em tubulação. 

 

           

 

Fonte: Andreucci (2012) 
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3.4.2 Medidas de Processo Industriais 

 

Segundo Gonçalves e Almeida (2005), nas indústrias de bebidas a utilização da 

irradiação é utilizada para ter-se a indicação de nível de um líquido em um tanque, obtendo-se 

o controle do enchimento de vasilhames: coloca-se uma fonte radiativa em um dos lados e, no 

lado oposto, um detector ligado a um dispositivo (aparelho) de indicação ou de medição 

(Figura 26). 

As ―latinhas‖ enfileiradas numa correia transportadora interceptam o feixe de radiação 

que sai da fonte e a diferença de absorção é registrada no detector. Se o líquido estiver acima 

do nível estabelecido, o feixe será atenuado bastante em comparação com a presença só de 

gás, quando vazia. O mesmo princípio de atenuação do feixe de radiação que atravessa as 

paredes do invólucro e do material de preenchimento, é utilizado para controle de níveis de 

silos de grãos, refinarias, usinas de processamento de coque e materiais para alto-forno 

TAUHATA, 2014). 

 
 

Figura 26 - Medidor de nível. 
 

 
 

Fonte: www.cnen.gov.br 

 

Quando o líquido alcança a altura da fonte, a maior parte da radiação emitida pela 
fonte é absorvida por ele e deixa de chegar ao detector, significando que o líquido 

atingiu aquele nível. O mesmo artifício serve para indicar um nível mínimo de 

líquido desejado em um tanque. Nesse caso, a fonte e o detector devem ser 

colocados na posição adequada e, quando o líquido atingir esse ponto, deixará de 

absorver a radiação, que chegará ao detector com maior intensidade (CARDOSO, 

2012, p. 43). 
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3.3.7   Geocronologia e datação  

 

 De acordo com Xavier et al. (2007), desde 1950, ano em que foi descoberto o método 

de datação utilizando  C-14, este passou a ser a melhor ferramenta para determinação 

cronológica de 40 a 50.000 anos passados. 

Utilizando isótopos radioativos de meia-vida bem grande, inclusive da ordem da idade 

da Terra, possuindo uma abundância razoável para permitir sua medição e o tipo adequado de 

radiação, pode-se determinar a idade de formação e modificação de elementos geológicos, 

como por exemplo, rochas, lavas, cristalização, idade de fósseis e formação de petróleo, 

carvão. Isto é a datação por Carbono-14: o isótopo radioativo do C-14 se combina com o 

oxigênio, formando o CO2, que é absorvido pelas plantas e seres vivos em geral. 

 

Fósseis de madeira, papiros e animais contêm C-14, cuja meia-vida é de 5.600 anos. 

Isso significa que, a cada 5.600 anos, a atividade do C-14 é reduzida à metade. 

Medindo-se a proporção de C-14 que ainda existe nesses materiais é possível saber a 

―idade‖ deles. Foi assim, por exemplo, que se determinou a idade dos Pergaminhos 

do Mar Morto (CARDOSO et al.. 2012, p. 46). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tantas aplicações da Energia Nuclear para o beneficio da população é 

esperado que os alunos do ensino médio pudessem se sensibilizar e fugir do senso comum que 

criou o estigma de que energia nuclear é tão somente sinônimo de perigo. 

Com a proposta de aula com o tema ―os benefícios do uso da energia nuclear‖, 

pretendeu-se mostrar que apesar do estigma criado por fatos negativos passados ligados ao 

uso da energia nuclear, se utilizada de forma correta, respeitando as normas de segurança na 

área, a energia nuclear poderá ser empregada em inúmeras atividades presentes no dia-a-dia 

da sociedade, como diagnóstico, prevenção e terapia para tratamento do câncer; na indústria; 

na agricultura; na esterilização de materiais hospitalares, além da geração de energia elétrica, 

gerando um ganho na qualidade de vida da sociedade de dimensão incalculável. 

Dando oportunidade aos educandos para que tenham conhecimento dos inúmeros 

benefícios que a sociedade pode ter com o uso pacífico da energia nuclear, além destes 

poderem disseminar, através do efeito multiplicador, estes conhecimentos para os familiares, 

amigos, população da sua comunidade, ainda permitirá ao educando criar um senso crítico, 

possibilitando que estes sejam entes participativos, influenciadores na tomada de decisões que 

em muito poderá contribuir para a elevação da qualidade de vida da sociedade e da população. 

Para que isso mude, deve-se primeiramente interferir na educação, sobretudo abordar 

o tema em sala de aula. Muito mais do que definir conceitos sobre radiação ou explicá-la 

através de tabelas com doses diferentes, é preciso que o educador mostre ao educando que não 

se pode simplesmente ouvir a mídia sem questioná-la e saiba que é necessário formar 

cidadãos críticos e capazes de avaliar problemas que dizem respeito a eles mesmos. 

 Para dotar uma sociedade de informação e parâmetros de análise que lhe possibilitem 

realizar uma avaliação, não parece haver outra forma que não a educação. Porque os valores 

que se desenvolvem, claro, dependem muito do conhecimento que se adquire sobre cada 

aspecto do cotidiano humano. Além da disseminação desse conhecimento, também é a 

educação formal que pode estimular o pensamento crítico dessa sociedade. 

 Com este trabalho, pretendeu-se desenvolver nos alunos um pensamento crítico, 

contribuindo para um entendimento mais sólido dos conceitos científicos, no que tange à 

radioatividade, além de tornar as aulas mais desafiadoras e reflexivas. Essa vontade de se 

desenvolver nos estudantes um espírito crítico está em perfeita consonância com as práticas 

pedagógicas atuais, onde o docente seja o meio para o despertar intelectual no educando, 

desenvolvendo a capacidade de participar e tomar decisões críticas. 
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APÊNDICE – A 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO SOBRE A AULA “OS BENEFÍCIOS DO USO 

DA ENERGIA NUCLEAR” 

 

Nome do Aluno:        Turma: 

 

 

1º) O que é a energia nuclear? 

 

2º) Em quais principais áreas das atividades humanas podem ser utilizadas as 

tecnologias com fontes nucleares? 

 

3º) O que significa a presença do símbolo internacional da radiatividade em uma  

determinada área? 

 

4º) Qual é o órgão regulador do uso da energia nuclear no Brasil e no mundo e quais 

suas principais responsabilidades? 

 

5º) O emprego da energia nuclear para produção da energia elétrica apresenta algumas 

vantagens em relação a outas fontes energéticas. Cite quais são elas.  

 

6º) A geração de energia elétrica através da matriz nuclear vem se expandindo no 

mundo e no Brasil, embora em menor proporção. Você considera importante a expansão 

desta matriz energética no Brasil. Explicar o porquê da sua opinião. 

 

7º) Discrimine os principais usos da energia nuclear na saúde e quais os principais 

benefícios da medicina nuclear para a sociedade em geral. 

 

8º)  Com o uso da energia nuclear na irradiação de alimentos, na sua opinião, quais os 

principais benefícios que o uso desta técnica pode trazer para a população no Brasil e no 

mundo. 
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9º) Com o uso da técnica da gamagrafia nas indústrias naval, aérea, petrolífera e 

siderúrgica, cite o que você considera como sendo o principal benefício que o uso desta 

técnica traz para a sociedade. 

 

10º) Expresse sua opinião sobre se considera que a aula  “os benefícios da energia 

nuclear” modificou o seu entendimento e opinião sobre o uso da energia nuclear. 
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APÊNDICE - B 

 

PLANO DE AULA 

 

Título: Os Benefícios do Uso da Energia Nuclear  

Aluna Responsável: Elda Vilaça de Lira 

Ano e Curso: 2015.1 – Geografia – Licenciatura 

Eixo temático: Questão Ambiental e os Desafios do Desenvolvimento Sustentável 

Público Alvo: Alunos do 2º ano do Ensino Médio 

Local de Realização:  Sala de Aula do Ensino Médio com 30 alunos 

 

1  JUSTIFICATIVA  

 A aula  ―Os benefícios do uso da energia nuclear‖ possui uma riqueza interdisciplinar 

considerável e não busca segregar os aspectos físico-humano, inserindo-se no Eixo 

temático: Questão Ambiental e os Desafios do Desenvolvimento Sustentável dentro da  

proposta do PCN’s  para a Geografia.  

 A aula será ministrada com jovens do 2º Ano do Ensino Médio, bem como será 

trabalhada na disciplina de Geografia, que de acordo com o MEC, se insere na grande 

área das Ciências Humanas e suas Tecnologias. O público foi escolhido levando-se 

em consideração a vigência de uma familiarização dos estudantes com assuntos vistos 

em oportunidades de aula em períodos anteriores ao 2º ano, como por exemplo: “As 

Matrizes Energéticas Mundiais” 

 Importante se faz dar conhecimento aos educandos das diversas aplicações da energia 

nuclear, visando desmitificar o estigma que se criou em torno do uso da energia 

nuclear, dando-lhes acesso a um conhecimento que os permitirão fazer uma análise 

mais crítica sobre o tema e serem agentes participativos e conscientes em tomadas de 

decisões na sociedade que os rodeiam.  

 

 

2  METODOLOGIA 

 

2.1  METODOLOGIA DA AULA  

 Serão realizadas junto aos alunos  aula expositiva acerca do tema com apresentação de 

slides, exibição de vídeo acerca da produção e emprego dos radiofármacos. Será 
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solicitado aos alunos que respondão um questionário com 10 questões e proposto um 

debate em sala na aula seguinte, para fins de avaliação da percepção dos educandos 

sobre o tema. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Datashow; projetor de vídeo; apresentação de maquete de usina nuclear 

 

3  OBJETIVOS  

3.1  OBJETIVO GERAL  

Promover a sensibilização para o conhecimento sobre o uso da energia nuclear, com fins 

pacíficos, e sua importância em diversas áreas da sociedade, que contribui sobremaneira 

para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.  

 

3.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

3.2.1  CONCEITUAIS 

• Apresentar a energia nuclear e seu histórico; 

• Estudar as aplicações da energia nuclear com fins pacíficos; 

• Expor que se utilizada respeitando as normas de segurança determinadas pelos órgãos 

reguladores, o uso das tecnologias nucleares apresentam baixo risco, versus  os 

benefícios proporcionados à sociedade. 

 

3.2.2  PROCIDIMENTAIS 

• Expor a importância de obter-se conhecimento de fontes oficiais, com bases 

científicas; 

• Observar quais os principais benefícios obtidos com  uso da energia nuclear com fins 

pacíficos;. 

• Desenvolver uma sensibilização, acerca da importância do uso das tecnologias 

nucleares;; 

• Promover a interdisciplinaridade do tema com as disciplinas de biologia e física. 

• Estabelecer um questionário para promove  a reflexão sobre o tema abordado e um 

debate em aula posterior a fim de perceber se houve um alcance do objetivo proposto; 
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3.2.3  ATITUDIAIS 

• Correlacionar os processos evolutivos do homem, e a importância do uso da energia 

nuclear com fins pacíficos; 

• Proporcionar a proximidade entre os conteúdos e a realidade dos estudantes; 

  

 

4 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Para trabalhar ―os benefícios do uso da energia nuclear‖:  uma das tecnologias indispensáveis 

em diversas área do cotidiano da sociedade moderna, serão trabalhados os seguintes 

conteúdos: 

• O que é energia nculaer? 

• Órgãos reguladores do uso da energia nuclear e suas principais missões. 

• Diversas áreas de aplicações da energia nuclear: produção de energia elétrica; na 

saúde; na agricultura;  na indústria e na geocronologia. 

• A importância de se ter acesso ao conhecimento sobre o tema a fim de tornarem-se 

cidadãos com capacidade de análise crítica e participativa na sociedade que os 

rodeiam. 

 

5  RESULTADOS ESPERADOS  

 

 A partir da construção de uma aula dialogada e dinâmica através de atividades 

pedagógicas que serão realizadas, espera-se que os estudantes desenvolvam uma 

sensibilização ao tratar do tema energia nuclear. Passando a assumir uma postura mais crítica 

em relação à importância do uso das tecnologias nucleares a disposição da sociedade e 

reconhecendo  a importância do uso pacífico das mesmas com o propósito da melhoria da 

qualidade de vida da população do nosso Planeta.   
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