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EPÍGRAFE 

 

 

“O próprio educador, praticante da sua área de conhecimento, é uma ferramenta do 
saber do aluno. Se ele for apaixonado pela sua área de conhecimento e for capaz de 
encantar, o aluno poderá talvez perceber que existe algo pelo qual alguém de fato se 
interessou e que talvez possa valer a pena seguir o mesmo caminho.” Pelizzari et al 
(2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

RESUMO 

 

 

A partir da necessidade e da importância de se levar conhecimento aos alunos do ensino 
médio sobre o conteúdo de Física Moderna, este trabalho tem como principal intuito 
levar ao professor uma nova estratégia de ensino sobre o assunto de Física Nuclear para 
alunos do terceiro ano do ensino médio. Para isto foi elaborado um minicurso 
abordando tal conteúdo e, para avaliar se houve aprendizagem significativa dos alunos 
durante a realização das aulas, foi aplicada a metodologia de mapas conceituais. Ao 
implementar tal estratégia em quatro turmas do terceiro ano do ensino médio de uma 
escola, percebeu-se que os mapas conceituais se mostraram uma ferramenta eficaz em 
relação a aprendizagem dos alunos, pois os mesmos conseguiram desenvolver os mapas 
conceituais expondo os conhecimentos adquiridos durante o minicurso. Também foi 
possível evidenciar que houve aprendizagem significativa na maioria dos mapas 
conceituais feitos pelos alunos. 

Palavras-chave: Ensino. Minicurso. Física Nuclear. Aprendizagem significativa. 
Mapas Conceituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

ABSTRACT 

 

 

From the necessity and importance of taking knowledge to high school students about 
modern physics content, this work has as main objective to take the teacher a new 
teaching strategy on the nuclear physics of matter for the third year of school students 
medium. For this we designed a short course covering such content and to assess 
whether there was a significant student learning during the course of the classes was 
applied the methodology of concept maps. By implementing this strategy in four classes 
of the third year of high school a school, it was realized that the conceptual maps have 
proved an effective tool in relation to student learning, as they were able to develop the 
conceptual maps outlining the knowledge acquired during the short course. It was also 
evident that there was a significant learning in most conceptual maps made by the 
students. 

Keywords: Education. Short course. Nuclear physics. meaningful learning. Concept 
Maps. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da Física Moderna permitiu grandes avanços científicos e 

tecnológicos capazes de transformar o cotidiano da sociedade. Por isso, é papel da 

escola, principalmente dos professores de Física em particular, passar todo este 

conhecimento aos alunos do ensino médio. Porém, o que se tem visto nas escolas 

brasileiras ultimamente é um ensino de Física desatualizado, onde o aluno fica cada vez 

mais distante dos conhecimentos científicos atuais.   

É necessário levar o ensino de Física Moderna para os alunos do ensino médio, 

não somente como curiosidade, mas como uma Física que os ajudem a compreender 

fenômenos que fazem parte de sua realidade, levando a eles uma nova visão do mundo, 

permitindo aos alunos ver o conhecimento por trás das pesquisas científicas, entendendo 

seu real significado e sua importância. 

Dessa forma, a Física Nuclear busca estudar as propriedades atômicas, ou seja, 

como ocorrem as interações nucleares, estuda os mecanismos básicos e as reações 

nucleares. A partir de seus estudos foi possível desenvolver diversas aplicações, como 

raios X, tratamento de doenças como o câncer, armamento nuclear, produção de energia 

elétrica através de usinas nucleares, enfim, são diversas aplicações importantes que este 

ramo da Física proporcionou ao homem. 

Diante da importância da Física Nuclear, da dificuldade e da necessidade do 

professor levar tal conteúdo de Física Moderna para o ensino médio, surgem as questões 

de se é possível o professor conseguir trabalhar este assunto e qual a metodologia ele 

deve adotar para conseguir levar esse conteúdo ao ensino médio. 

A partir destas perguntas, este trabalho tem como objetivo levar ao professor 

uma estratégia de ensino em forma de minicurso sobre conteúdos de Física Nuclear para 

alunos do terceiro ano do ensino médio, buscando avaliar sua aprendizagem através de 

mapas conceituais. 
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2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E APRENDIZAGEM MECÂNICA 

SEGUNDO DAVID AUSUBEL 

 

 

2.1 DAVID AUSUBEL E O COGNITIVISMO  

 

 

Segundo Moreira e Masini (p. 3, 1982), Ausubel propõe uma explicação teórica 

de um processo de aprendizagem com um ponto de vista cognitivista. O cognitivismo é 

uma teoria que procura explicar quais mecanismos internos ocorrem na mente humana 

em relação ao que o indivíduo irá aprender e a forma como o conhecimento está 

estruturado. Quando se fala em aprendizagem, segundo a teoria cognitivista, é o 

processo no qual o indivíduo desenvolve habilidade para armazenar e organizar as 

informações adquiridas e que podem ser manipuladas no futuro. Ausubel (1968, p.37-

39) apud Moreira e Masini (p. 4, 1982) diz que: 

Para Ausubel, aprendizagem significa organização e integração do material 
na estrutura cognitiva. Como outros teóricos do cognitivismo, ele se baseia 
na premissa de que existe uma estrutura na qual a organização e a integração 
se processam. É a estrutura cognitiva, entendida como “conteúdo total de 
ideias de um certo indivíduo e sua organização; ou conteúdo e organização de 
suas ideias em uma área particular de conhecimentos”. É o complexo 
organizado resultante dos processos cognitivos, ou seja, dos processos 
mediantes os quais se adquire e utiliza o conhecimento. 

Ou seja, ele acredita que para ocorrer aprendizagem de novas informações, é 

preciso que conceitos relevantes e inclusivos estejam claros e disponíveis na estrutura 

cognitiva do aluno e funcione como âncora para os novos conceitos e ideias. Além 

disso, a experiência cognitiva do aluno pode influenciar na aprendizagem de novos 

conceitos, como também ser influenciado pelo novo material de aprendizagem de modo 

significativo. 

Quando um indivíduo apresenta em sua estrutura cognitiva conceitos disponíveis 

e claros já conhecidos e ocorre assimilação com um novo material contendo 

informações e ideias novas, haverá o processo de aprendizagem significativa. Pois, 

segundo Ausubel (1968, p.37-39) apud Moreira e Mazini (p. 4, 1982): 

Essa interação constitui, (...) uma experiência consciente, claramente 
articulada e precisamente diferenciada, que emerge quando sinais, símbolos, 
conceitos e proposições potencialmente significativos são relacionados à 
estrutura cognitiva e nela incorporados. 
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E a partir daí se observa que, para Ausubel e os cognitivistas, a aprendizagem 

significativa é um mecanismo humano usado para adquirir uma grande quantidade de 

ideias e informações e a forma como o indivíduo usa para aquisição dessa nova 

informação em sua estrutura cognitiva, será feita de uma maneira melhor (Moreira e 

Masini, p.5, 1982). A seguir serão apresentadas as ideias de aprendizagem significativa 

segundo David Ausubel. 

 

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E APRENDIZAGEM MECÂNICA 

 

 

Para Ausubel, a ideia central de sua teoria e que influencia no aprendizado do 

aluno é tudo aquilo que o aluno já sabe. O conceito mais importante de sua teoria é o 

conceito de aprendizagem significativa. 

Aprendizagem significativa é o processo no qual uma nova informação se 

relaciona com o conhecimento que o indivíduo já possui. Ou seja, neste processo a nova 

informação interage com conceitos específicos existentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo de forma não arbitrária e substantiva. A esses conceitos existentes Ausubel dá 

o nome de conceitos subsunçores. Segundo Moreira (p. 8, 1982), quando se fala em 

estrutura cognitiva “significa, portanto, uma estrutura hierárquica de conceitos que são 

abstrações da experiência do indivíduo”, ou seja, é o conteúdo que o indivíduo possui e 

a forma como tal está organizado e armazenado em seu cérebro. 

A não arbitrariedade e a substantividade são as principais características do 

processo de aprendizagem significativa. A não arbitrariedade significa dizer que o 

material significativo não se relaciona de qualquer forma com os conceitos existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz, mas sim com conceitos relevantes, os quais são 

chamados de subsunçores. Já o termo substantividade quer dizer que o que é 

incorporado à estrutura cognitiva é a substância do conhecimento, não importa o jeito 

como este conceito é explicado, pois um conceito pode ser explicado de diversas 

maneiras. 

Ausubel acredita que a aprendizagem significativa pode ocorrer de duas formas: 

por descoberta ou por recepção. A aprendizagem por descoberta ocorre quando o 

aluno aprende “sozinho” uma nova informação e ele próprio formula uma definição e 

armazena em sua mente. Na aprendizagem por recepção o aluno recebe a informação 
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pronta e o que o aluno precisa fazer é trabalhar em cima da mesma e procurar relacioná-

la com ideias e conceitos presentes em sua estrutura cognitiva. 

Quando a nova informação possui pouca ou nenhuma ligação com conceitos 

conhecidos pelo indivíduo ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica. 

Isso quer dizer que o indivíduo não vai conseguir aprender realmente determinada 

informação. Este novo conhecimento será apenas decorado de forma que, com o passar 

do tempo, o aprendiz irá esquecer rapidamente o que foi ensinado. É comum observar 

isso em alunos, quando estes estudam matérias onde é necessário usar fórmulas e leis 

durante uma avaliação. Eles apenas decoram e, após a avaliação, esquecem totalmente o 

conteúdo. 

 

 

2.3 CONDIÇÕES PARA OCORRER APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Para ocorrer aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 

primeiro lugar, o material a ser aprendido precisa ser potencialmente significativo. Em 

segundo, o aprendiz precisa ter disposição para aprender. 

A primeira dessas duas condições se refere ao material ser potencialmente 

significativo, ou seja, ele precisa ser lógico e psicologicamente significativo. Quando se 

fala em ser lógico quer dizer que vai depender da natureza do conteúdo a ser aprendido 

e da natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, e psicologicamente significativo 

porque é uma experiência que cada indivíduo possui, pois cada pessoa vai fazer uma 

filtragem dos conteúdos que ele acha que tem significado para si mesmo. Já a segunda 

condição mostra que, por mais que o conteúdo seja significativo, se o indivíduo não 

apresentar disposição para aprender e quiser somente memorizar o conteúdo, então a 

aprendizagem será mecânica. 

 

 

2.4 COMO SABER SE OCORREU APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Para Ausubel, quando um indivíduo consegue compreender um determinado 

conceito ele consegue fazer com que esse conceito tenha significado claro e, assim, 
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consegue transferi-lo para outras pessoas. Mas ao testar esse novo conhecimento obtido 

pelo aprendiz, pode obter repostas mecanizadas, ou seja, ele apenas irá decorar o 

conteúdo. Segundo Moreira e Masini (p. 15, 1982) Ausubel fala também que uma longa 

experiência em exames faz com que os alunos se habituem a memorizar não apenas 

proposições ou fórmulas, mas também causas, exemplos e até mesmo explicações e 

maneiras de se resolver “problemas típicos”.  

Para verificar se houve aprendizagem significativa, Ausubel propõe que a 

melhor maneira é usar questões e problemas novos que não sejam familiares ao que o 

aprendiz está acostumado a fazer, pois assim ele terá que realizar uma transformação do 

seu conhecimento para solucionar essas novas atividades. Outro fator que se deve levar 

em conta é que se o indivíduo não conseguir solucionar o novo problema, não quer 

dizer que ele apenas memorizou o conteúdo, pode ser que ele não tenha desenvolvido 

certas habilidades para solucionar esse problema. Outra maneira para verificar a 

ocorrência da aprendizagem significativa é pedir aos alunos que diferenciem ideias 

comuns ou que identifiquem os elementos de um conceito ou proposição de uma lista 

com outros conceitos e proposições similares. Há uma terceira alternativa para testar se 

ocorreu aprendizagem significativa: propor ao estudante uma atividade de 

aprendizagem que seja dependente de uma outra atividade, onde ele só conseguirá 

realizar essa nova atividade se tiver um bom domínio na realizada anteriormente. 

 

 

2.5 VANTAGENS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

A teoria de Ausubel diz que a aprendizagem significativa possui três vantagens 

essenciais em relação à aprendizagem mecânica. A primeira vantagem é que o 

conhecimento adquirido de forma significativa é retido e lembrado por muito mais 

tempo. A segunda vantagem é que a aprendizagem significativa aumenta a capacidade 

de se aprender novos conteúdos com mais facilidade. E, por último, uma vez esquecido 

um conteúdo ensinado, o aprendiz “reaprende” determinado conteúdo se for 

apresentado a ele novamente, é como se ele se lembrasse do que foi ensinado. 
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3 MAPAS CONCEITUAIS 

 

 

3.1 HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

 

 

Joseph D. Novak foi quem desenvolveu a teoria do mapa conceitual no ano de 

1984. O objetivo desta teoria é mostrar uma forma de organizar e representar o 

conhecimento obtido através da aprendizagem significativa. Segundo Lima (p. 136, 

2004), “Em 1960, ele aplicou essa técnica a uma pesquisa na área de educação, nos 

EUA, que tinha como objetivo entender o processo de aprendizagem do conhecimento 

científico pelas crianças”. Lima (p. 136, 2004) também diz que: 

Essa teoria parte do pressuposto de que o armazenamento de informações 
ocorre a partir da organização de conceitos de forma hierárquica, tanto nas 
relações envolvendo os elementos mais genéricos, quanto nos mais 
específicos, apontando similaridades e diferenças e valendo-se da sequência 
natural entre os tópicos do conteúdo a ser trabalhado. 

Ou seja, todo aprendiz tem um jeito de organizar e armazenar o conhecimento 

adquirido de forma que os conceitos mais importantes ficam no topo, seguido de outros 

possuindo ligação entre os conceitos. 

De modo geral, mapas conceituais são representações gráficas que tem a função 

de descrever as relações existentes entre conceitos pré-adquiridos durante o processo de 

aprendizagem que vão sendo arquivados na memória. Os mapas conceituais têm a 

capacidade de mostrar conceitos ou ideias de modo hierárquico, de forma escrita ou 

graficamente. Também indicando a relação entre conceitos, tentando demonstrar a 

organização da estrutura cognitiva sobre um determinado conteúdo.  

Vários autores definem de forma semelhante o que foi escrito acima. Moreira 

(p.1, 1997), por exemplo, define da seguinte forma: “(...) mapas conceituais, ou mapas 

de conceitos, são apenas diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre 

palavras que usamos para representar conceitos.” Outros autores, como Moreira (1977) 

apud Moreira e Masini (p. 45, 1982), também deram sua definição dizendo: 

Num sentido amplo, mapas conceituais são apenas diagramas indicando 
relações entre conceitos. Mais especificamente, no entanto, eles podem ser 
vistos como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização 
conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina. Ou seja, sua 
existência é derivada da estrutura conceitual de uma disciplina. 

Pelizzari et al (p. 41, 2002) definem mapas conceituais da seguinte forma: 
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São instrumentos que permitem descobrir as concepções equivocadas ou 
interpretações não aceitas (podem não ser errôneas) de um conceito, 
ilustradas por uma frase que inclui no conceito. Devem ser hierárquicos, quer 
dizer, os conceitos mais gerais devem situar-se na parte superior, e os 
conceitos mais específicos e menos inclusivos na parte inferior. 

Segundo Gaines e Shaw (1995, p.1) apud Lima (p. 135, 2004), mapa conceitual 

é: 

“uma forma de diagrama especificamente direcionado para fornecer uma 
linguagem visual parecida com as características da linguagem natural do 
texto, no sentido de que eles possam estar sujeitos às limitações sintática e 
semântica, e sua capacidade de representação pode variar de uma forma 
muito informal a uma forma extremamente formal.” 

Ou seja, os autores acima mencionados tentam demonstrar as limitações sintática 

e semântica que pode ocorrer em um mapa conceitual, quando se representa o 

conhecimento por seu intermédio. Pois, além de possuir uma estrutura hierárquica e 

possuir relações entre conceitos, quando estruturado numa linguagem natural, ele pode 

não representar o conteúdo de maneira semântica, sendo que a linguagem visual se torna 

uma alternativa para a compreensão e comunicação da informação. Porém, fica claro 

que o mapa conceitual é bem flexível em lidar formalmente e informalmente com vários 

conteúdos. 

Para Novak o mapa conceitual possui duas características básicas. A primeira 

diz que os conceitos são representados de maneira hierárquica, ou seja, tem o conceito 

mais geral no início, seguido de conceitos mais específicos. A segunda característica diz 

que a estrutura hierárquica de um determinado conteúdo vai depender do contexto no 

qual o conteúdo é considerado. A seguir, serão explicitados os diversos tipos de mapas 

conceituais e como são organizados os conceitos em cada tipo de mapa conceitual. 

 

 

3.2 COMO PODEM SER USADOS 

 

 

O mapa conceitual é uma técnica bem prática e flexível, podendo assim ser 

utilizado em diferentes áreas de conhecimento e com várias finalidades. Na área da 

educação podem-se traçar mapas conceituais para uma aula ou para um determinado 

conteúdo e, até mesmo, para um curso inteiro. Usam-se mapas conceituais para o 

planejamento de um curso inteiro colocando conceitos ou ideias mais gerais ou usam-se 

mapas com conceitos mais específicos para ajudar na decisão de materiais instrucionais. 
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Podem ser usados também para mostrar as relações hierárquicas entre os 

conceitos que estão sendo ensinados em sala de aula. Além disso, os mapas são 

utilizados como meio de avaliação, pois o professor, através de mapas construídos pelos 

alunos, pode ter noção de como estão organizados hierarquicamente os conceitos na 

mente do aluno. Moreira (p.5, 1997) afirma que: 

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, mapas conceituais podem 
ser usados para se obter uma visualização da organização conceitual que o 
aprendiz atribui a um dado conhecimento. Trata-se basicamente de uma 
técnica não tradicional de avaliação que busca informações sobre os 
significados e relações significativas entre conceitos-chave da matéria de 
ensino segundo o ponto de vista do aluno. É mais apropriada para uma 
avaliação qualitativa, formativa, da aprendizagem. 

Mas, para que isso ocorra, o professor precisa explicar aos alunos como se faz os 

mapas. Não obstante, os aprendizes precisam ter familiaridade com determinado assunto 

de modo que os mapas se tornem altamente significativos. Fica claro que o mapa 

conceitual pode ser usado como uma ferramenta de análise da estrutura cognitiva do 

aluno sobre um determinado assunto e, também, pode ser usado como recurso didático. 

Além disso, fica claro também como é a versatilidade dos mapas conceituais.  

 

 

3.3 TIPOS DE MAPAS CONCEITUAIS 

 

 

Existem várias maneiras de se fazer um mapa conceitual. Não há regras ou 

modelos fixos a se seguir. O importante é mostrar a relação e a hierarquia entre os 

conceitos, representando-os em um diagrama. Moreira e Masini (p. 46, 1982) destacam 

que: “O ponto importante é que um mapa conceitual deve ser sempre visto como ‘um 

mapa conceitual’ e não como ‘o mapa conceitual’ de um dado conjunto de conceitos.” 

Ou seja, qualquer mapa conceitual é apenas uma das possibilidades de se representar 

uma determinada estrutura conceitual. Para Moreira (p.18, 1986): 

Um possível modelo para mapeamento conceitual seria aquele no qual os 
conceitos mais gerais, mais inclusivos, estivessem no topo da hierarquia e os 
mais específicos, menos inclusivos estivessem na base; os que não fossem 
nem muito gerais, ou inclusivos, nem muito específicos, naturalmente, 
ficariam na parte intermediária do mapa. 

O autor da definição acima descreve um dos modelos mais comuns de mapas 

conceituais, onde os conceitos estão organizados de modo hierárquico. O mais 

importante na construção de um mapa conceitual não são as regras ou os modelos, mas 
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sim evitar que ele fique muito complexo ou que fique parecido com algo que o aluno 

somente memorize.  

Na construção de um mapa conceitual são envolvidas várias etapas. 

Primeiramente é preciso escolher o assunto e identificar as palavras-chave ou frases 

relacionadas a esse assunto. Em seguida é fundamental organizar e agrupar os conceitos 

com o que eles possuem em comum. Após essas etapas, colocar os conceitos em forma 

de diagrama e fazer a ligação desses conceitos com linhas de cruzamento ou, até 

mesmo, utilizar palavras de ligação. Além disso, segundo Lima (p.137 e 138, 2004), os 

mapas conceituais podem ser classificados em quatro tipos de estruturas: 

� Estrutura em Teia: neste tipo de mapa o conceito geral é colocado no centro e, em 

volta, são colocados subtemas relacionados ao tema central, como mostra a figura 

3.1. 

 Figura 3.1: Modelo de estrutura em Teia.  

 

 

 Fonte: Lima (p.137, 2004).  

  

� Estrutura hierárquica: apresenta a informação mais importante no início da cadeia 

hierárquica, seguido dos outros com menos importância, como mostra a figura 

3.2. 
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 Figura 3.2: Modelos de estrutura hierárquica. 

 

 

 Fonte: Lima (p.138, 2004). 

  

� Estrutura Flowchart: organiza a informação de maneira linear, parecido com a 

estrutura de um livro, como mostra a figura 3.3. 

 Figura 3.3: Modelos de estrutura Flowchart. 

 

 

 Fonte: Lima (p.138, 2004). 
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� Estrutura conceitual: as informações ficam organizadas em formato parecido com 

um fluxograma, mas com a possibilidade de inserção e exclusão de novos 

conceitos, como mostra a figura 4. 

 

 Figura 3.4: Modelos de estrutura conceitual. 

 

 

 Fonte: Lima (p. 138, 2004). 

 

Quanto à forma de apresentação, segundo Lima (p.139, 2004) os mapas 

conceituais se classificam em três tipos: 

� Mapa conceitual paisagem (Landscape Picture): para situações em que há 
a necessidade de mostrar as informações em contextos panorâmicos. 
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Figura 3.5: Modelo de mapa conceitual paisagem. 

 

Fonte: Lima (p. 139, 2004). 

� Mapa conceitual 3-D (multidimensional): utiliza a profundidade para 
representar relações entre conceitos, que não consegue ser atendidas pelos 
mapas em duas dimensões.  

Figura 3.6: Modelos de mapas conceituais 3-D. 

 

Fonte: Lima (p. 139, 2004). 

� Mapa conceitual mandala: apresenta os conceitos em formatos 
geométricos, nos quais sua característica telescópica permite um efeito visual 
em que o foco de atenção busca representar formas do pensamento do 
usuário.  
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Figura 3.7: Modelos de mapas conceituais mandala. 

 

Fonte: Lima (p. 139, 2004). 

Todos os exemplos citados acima são apenas possibilidade de se fazer um mapa 

conceitual, sendo seu objetivo mostrar a relação entre os conceitos.  Independente de 

sua estrutura, o mais importante é o mapa ser claro e ser completo. 

 

 

3.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE MAPAS CONCEITUAIS 

 

 

Segundo Lima (p. 140, 2004), dentre as vantagens do mapa conceitual pode-se 

citar: 

� A exposição de uma ideia central, através da posição do assunto no centro do 

diagrama; 

� Indicação clara da importância de cada ideia; 

� A facilidade de encontrar ligações entre as palavras-chave; 

� Uma visão geral de toda a informação básica em apenas uma página; 

� Inclusão de novas informações sem atrapalhar a estrutura informacional; 

� Facilidade de acessar a informação em diferentes formatos e com diferentes 

pontos de vista; 

� Facilidade de compreensão da complexidade de relações entre as ideias; 

� Facilidade para verificar contradições, paradoxos e falhas no material. 
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As desvantagens possíveis que um mapa conceitual podem ser: 

� Se o mapa não for significativo para o aprendiz, ele pode vê-lo apenas como 

algo para memorizar; 

� O mapa pode ser confuso ou complexo, fazendo com que o aluno tenha 

dificuldade em aprender; 

� Pode inibir a habilidade do aluno em construir seu mapa conceitual, se o 

mesmo receber pronta a estrutura proposta pelo professor. 

É importante lembrar que essas desvantagens podem ser corrigidas pelo 

professor. Ele deve explicar os mapas e mostrar qual a sua finalidade, introduzir os 

mapas conceituais na hora certa, quando os alunos estiverem com alguma familiaridade 

com o assunto e mostrar ao aluno que existem diversas maneiras de se traçar um mapa 

e, sempre que o professor usar um mapa conceitual em sala de aula, tentar deixá-lo o 

mais claro e completo possível. 
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4 MINICURSO: FÍSICA NUCLEAR 
 

 

4.1 FÍSICA NUCLEAR  

 

 

A Física Nuclear é a área da Física que estuda as propriedades e as interações 

que ocorrem no núcleo dos átomos, ou seja, ela busca entender que tipos de reações 

podem ocorrer nos núcleos atômicos. Possui diversas aplicações. Entre elas podem-se 

destacar os Raios X, tratamentos de câncer, geração de energia elétrica em usinas 

nucleares, armamentos e bombas nucleares. A seguir será explicitado como essa área da 

Física teve início e como foi sua evolução. 

 

 

4.2 QUANDO TUDO COMEÇOU 

 

 

A Física Nuclear teve início em 8 de novembro de 1895, quando Wilhelm 

Conrad Roentgen, em seu laboratório, estava fazendo experimentos com a ampola de 

Crookes. A ampola de Crookes é um tubo feito de vidro ou quartzo com vácuo em seu 

interior. Possui duas placas metálicas, uma negativa (cátodo) e a outra positiva (anodo). 

Quando essa ampola é ligada a uma tensão bem elevada, surge um feixe luminoso que 

sai do cátodo para o anodo, chamado de “raios catódicos”. Nesse dia, em uma sala 

totalmente escura, Roentgen havia envolvido a ampola de Crookes em uma folha de 

papel preto. Em seguida fez passar através dela uma corrente elétrica e percebeu que 

uma folha de platino cianeto de bário começou a brilhar, emitindo luz em cima de uma 

mesa. Inicialmente achou que aquela luz não estava vindo da ampola, pois a mesma 

estava coberta por um papel preto. A partir daí Roentgen começou a investigar o 

fenômeno e concluiu que:  

� Algo era produzido na ampola e tinha a capacidade de atravessar não só o 

papel opaco como também grandes distâncias no ar; 

� Tinha também a capacidade de atravessar madeiras, um livro de mil páginas 

e placas de metais. 
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� Era invisível, o ar não ficava luminoso, porém produzia luz em um material 

fluorescente; 

� Tinha a capacidade de impressionar chapas fotográficas; 

No dia 28 de dezembro de 1895 Roentgen publicou um artigo relatando sua 

descoberta. Como os raios eram de natureza desconhecida, ele deu a eles o nome de 

raios X, sendo que esta descoberta lhe permitiu ganhar, em 1901, o primeiro Prêmio 

Nobel em Física. Logo após a publicação de seu trabalho, muitos cientistas começaram 

a estudar os misteriosos raios X e houve a publicação de milhares de artigos. Dentre os 

cientistas da época, Henri Poincaré propôs que poderia haver alguma relação entre a 

luminescência de certos materiais e os raios X e que talvez todos os materiais 

luminescentes, ou seja, que todas as substâncias submetidas a algum estímulo, como a 

luz ou alguma reação química, poderiam emitir raios X. Cientistas da época se 

interessaram então por sua proposta e começaram a pesquisar.  

Entre esses cientistas, Henri Becquerel, no ano de 1896, começou a fazer 

pesquisas para descobrir se existia na natureza algum elemento que emitisse raios X de 

forma espontânea. Em seus experimentos, ele enrolou uma chapa fotográfica em papel 

preto muito espesso e, em cima do papel preto, colocou uma placa fosforescente e 

deixou o conjunto exposto ao Sol por várias horas. Após isso ele desenrolou a chapa 

fotográfica e viu a silhueta da placa fosforescente. Se fosse colocada uma moeda entre a 

placa e o papel negro, a imagem desta moeda ficava impressa na chapa. Becquerel foi 

seguindo seus estudos usando sulfato duplo de uranila e potássio. Em suas tentativas ele 

resolveu guardar em uma gaveta um composto de urânio e uma chapa fotográfica. 

Posteriormente percebeu sinais do composto de urânio impresso na chapa. Com isto ele 

chegou a conclusão de que qualquer composto de urânio emitia radiação espontânea. 

Mais tarde, no início de 1898, dois pesquisadores independentes, G. C. Schmidt 

na Alemanha e Marie Sklodowska Curie na França, começaram a pesquisar se existiam 

outros tipos de materiais diferentes do urânio que emitissem o mesmo tipo de radiação. 

Em abril de 1898 os dois publicaram a descoberta de um novo material que emitia 

radiações da mesma forma que o urânio, e deram a ele o nome de tório.  

Marie Curie não parou na descoberta do tório. Continuou estudando vários 

minerais e substâncias puras e percebeu que todos os minerais de urânio e tório emitiam 

radiações. Entre os minerais que ela estudou, notou que dois minerais de urânio, a 

pechblenda (óxido de urânio) e a calcolita (fosfato de cobre e uranila) eram mais ativos 
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que o próprio urânio e sugeriu que havia outro material mais radioativo que o urânio. 

Trabalhou então para isolar este material. Entrou em parceria com seu marido, Pierre 

Curie, e suas pesquisas deram resultados, pois obtiveram um material que era 400 vezes 

mais ativo que o urânio puro e o nomeou de polônio. Foi possível também extrair outro 

material, 900 vezes mais ativo que o urânio, o rádio. A partir de seus estudos sobre estes 

elementos que emitem radiação espontânea, Marie Curie deu a este fenômeno o nome 

de radioatividade. Ela verificou a impossibilidade de intensificar a radiação emitida por 

estes elementos através de uma exposição ao Sol e defendeu a ideia de que a 

radioatividade é uma propriedade atômica. Em 1903 o casal Marie e Pierre Curie, 

juntamente com Henri Becquerel, receberam o Prêmio Nobel em Física e, em 1911, 

Marie Curie recebe sozinha o Prêmio Nobel em Química. 

 

 

4.3 RADIOATIVIDADE  

 

 

4.3.1 Definição e características 

 

 

A radioatividade é um fenômeno no qual um átomo que possui um núcleo 

instável emite espontaneamente partículas ou ondas eletromagnéticas e se transforma 

em um núcleo estável ou mais estável. É um fenômeno exclusivamente nuclear, não 

sendo afetado por nenhum fator físico ou químico. Além disso, a radioatividade pode 

ser natural, ou seja, ocorre através dos elementos instáveis encontrados na natureza ou 

artificial, quando se produz uma transformação no núcleo de um átomo, seja por fissão 

ou por fusão nuclear. 

 

 

4.3.2 Emissões radioativas e suas características 

 

 

O núcleo de um átomo é composto pelos prótons, que possuem carga positiva e 

se repelem, e pelos nêutrons que não possuem carga elétrica. Além da força elétrica 

repulsiva, atuam entre os prótons e nêutrons uma força atrativa mais intensa, que é 
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chamada de força nuclear forte, cujo alcance é menor que o da força eletromagnética 

repulsiva. Além destas forças, atua no núcleo do átomo a força nuclear fraca, que é 

responsável pela emissão de ondas eletromagnéticas.  

Desta forma, quando um núcleo atômico é pequeno, a força nuclear forte não 

tem dificuldade para se contrapor a força repulsiva eletromagnética e, em resultado, o 

núcleo é estável. No entanto, quando o núcleo atômico é grande, a força nuclear forte de 

uma partícula do núcleo não consegue mais agir sobre todas as demais. Desta forma o 

núcleo fica mais instável, sendo que a única forma de recuperar sua estabilidade é 

tornando-se menor, pela emissão de partículas que o constituem ou de ondas 

eletromagnéticas. Este processo é chamado de decaimento radioativo ou desintegração 

radioativa e o átomo capaz de sofrer decaimento é dito radioativo. Durante o 

decaimento pode haver emissão de apenas três tipos diferentes de radiação ou 

partículas, que são chamadas de alfa, beta e gama.  
A rapidez com que os átomos de uma amostra decaem é medido simplesmente 

pelo número de decaimentos ocorrido por unidade de tempo. Essa medida é denominada 

de atividade da amostra e suas unidades de medida são: 

� 1 Bq = 1 Becquerel = uma desintegração ou decaimento por segundo;  

� 1 Ci = 1 Curie = 3,7 � 10�� Bq. 

Em 1898 Enerst Rutherford descobriu as partículas alfa e beta e, no mesmo ano, 

Paul Villard descobriu os raios gama. A partícula alfa possui carga positiva, seu poder 

de penetração é o menor dentre as três emissões radioativas possíveis, sendo absorvida 

por uma simples folha de papel. Ela é a maior partícula emitida por um núcleo instável, 

porém sua velocidade é a menor, cerca de 20.000 km/s, sendo composta de dois 

nêutrons e dois prótons, isto é, trata-se de um núcleo de hélio. Assim, quando um átomo 

emite uma partícula alfa ele perde dois prótons e dois nêutrons e se transforma em outro 

elemento. Pelo princípio da conservação da massa, a reação nuclear que descreve uma 

desintegração alpha (�) é então representada por: 

� →�
� ����	

� � ����						
���  

A partícula beta (�) possui carga negativa e é um elétron ou um pósitron. Seu 

poder de penetração é maior do que o da partícula alfa. Ela é emitida com grande 

velocidade do núcleo, cerca de 95% da velocidade da luz, pela transformação de um 

nêutron em um próton, um elétron e um neutrino, segundo a reação: 

� → ���
�			

�
� � ����		

�  
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A radiação gama (�) não se pode considerar como uma partícula, pois a mesma é 

uma onda eletromagnética, parecida com os raios X, não possuindo nem carga e nem 

massa. Ela tem o maior poder de penetração entre os três tipos de emissão de radiação, 

sendo sua velocidade igual a velocidade da luz. Pelo fato de ser uma onda 

eletromagnética, a emissão de radiação gama não altera o número atômico e nem o 

número de massa do átomo. Sua emissão ocorre, geralmente, simultaneamente a 

emissão de partículas alfa e beta do núcleo. 

 

 

4.3.3 Meia-vida ou período de semidesintegração 

 

 

Meia vida ou período de semidesintegração é o intervalo de tempo necessário 

para que a massa de um radioisótopo leva para diminuir pela metade. Este intervalo de 

tempo pode levar segundos ou até mesmo milhões de anos, dependendo do grau de 

instabilidade do elemento radioativo em questão. Assim, por exemplo, se tivermos uma 

amostra de 80 kg de um radioisótopo cujo período de meia vida for de 50 anos, após 50 

anos a massa desta amostra será 40 kg. Após mais 50 anos a massa desta amostra será 

20 kg e, assim, sucessivamente. 

Geralmente os radioisótopos que possuem meia vida longa são utilizados para 

datar a idade de certos artefatos arqueológicos. Um exemplo disso é o método de 

datação por carbono 14. Com esse método é possível fazer datação confiável de 

artefatos arqueológicos de origem biológica de até 60 mil anos. Com este método pode-

se datar objetos como ossos, tecidos, madeiras e fibras de plantas usadas em atividades 

humanas no passado. 

Raios cósmicos entram em grandes quantidades na atmosfera terrestre todos os 

dias. Segundo Saran (p. 42, 2012), raios cósmicos são “(...) partículas carregadas, 

predominantemente prótons, que viajam com velocidades próximas à da luz, atingindo a 

atmosfera da Terra com energias extraordinárias”. Quando um raio cósmico colide com 

um átomo da atmosfera, cria um raio cósmico secundário na forma de um nêutron 

energizado que, ao colidir com um átomo de nitrogênio 14 (com sete prótons e sete 

nêutrons), produz uma reação nuclear cujo resultado é um átomo de carbono 14 (com 

seis prótons e oito nêutrons) e um átomo de hidrogênio (com um próton).  
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Os átomos de carbono 14 criados se combinam com o oxigênio formando o 

dióxido de carbono, que as plantas absorvem naturalmente, por meio da fotossíntese, 

fixando-o a suas fibras. Desta forma, os animais e os humanos, ao comerem estas 

plantas, também vão ingerir carbono 14. Como o período de meia vida do carbono 14 é 

de 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 nos seres vivos só aumenta enquanto eles 

estiverem vivos e, após sua morte, começa a diminuir. Para se calcular a idade de uma 

amostra contendo carbono 14 usa-se a seguinte fórmula: 

� � �
ln�

��

��
�

��, ���
� � �� �⁄  

onde: 

� ln é o logaritmo neperiano; 

� 
��

��
 é a razão entre a quantidade de carbono 14 existente na amostra e a 

quantidade de carbono 14 existente numa amostra semelhante de tecidos vivos; 

� ��/�	é o período de meia-vida do carbono 14 (5.730 anos). 

Há outros radioisótopos com meia vida maior que o carbono 14 que permitem 

datar a idade de fósseis que viveram a milhões de anos atrás, através do mesmo método 

utilizado na datação pelo carbono 14. 

 

 

4.3.4 Fusão nuclear e fissão nuclear 

 

 

Poder controlar a transformação de um elemento químico em outro é um sonho 

muito antigo, desde o século XVII, começando por Galileu Galilei. Antigamente os 

alquimistas procuravam realizar reações químicas com o objetivo de transformar 

chumbo em ouro. Porém isso nunca foi possível de ser realizado, pois nas reações 

químicas ocorrem interações somente nas camadas mais externas dos elétrons dos 

átomos que reagem, enquanto que para transformar um elemento químico em outros é 

preciso intervir no núcleo dos átomos. 

A partir da descoberta do decaimento radioativo surgiu a possibilidade de 

transformar elementos artificialmente, para aproveitar a energia presente nos 
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componentes do núcleo. A energia nuclear passou então a ter diversas aplicações, desde 

geração de energia elétrica até terapias contra o câncer. 

É possível produzir colisões de prótons, nêutrons e elétrons com o núcleo de um 

átomo tanto para dividir o núcleo do átomo quanto para torná-lo mais massivo em dois 

tipos de reações nucleares: fusão nuclear e fissão nuclear. 

Na natureza são encontrados três tipos de átomos de hidrogênio: o hidrogênio, 

que contém apenas um próton no núcleo (número de massa igual a 1), o deutério, que 

contém um próton e um nêutron no núcleo (número de massa é igual a 2) e o trítio, que 

contém um 1 próton e dois nêutrons no núcleo (número de massa é igual a 3). Estes 

átomos de hidrogênio são chamados de isótopos, pois contém o mesmo número de 

prótons, mas diferem no número de nêutrons. 

A fusão nuclear consiste em se fazer colidir núcleos leves, no caso os isótopos 

do hidrogênio (deutério e o trítio), provocando a junção desses dois núcleos, 

transformando-os em um outro núcleo (núcleo de hélio), com número atômico maior, 

liberando energia no processo em forma de radiação, como mostra a figura 4.1 abaixo. 

Figura 4.1. Representação do processo de fusão nuclear. 

 

Fonte: Google Imagens 
(https://www.google.com.br/search?q=fus%C3%A3o+e+fiss%C3%A3o+nuclear&newwindow=1&espv=
2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfg5PqktzJAhVDIZAKHW1fB5cQ_AUICSgD&biw
=1366&bih=667#imgrc=3jT181HfpxLcCM%3A)  

A energia obtida por fusão nuclear, por enquanto, só ocorre de forma natural, 

pois para a realização desse tipo de reação é preciso vencer a força de repulsão entre os 

núcleos até uma distância em que a força nuclear forte consiga atraí-los. Também é 

necessário submeter os núcleos a condições de alta temperatura e pressão por um 

intervalo de tempo suficiente grande para que esse processo aconteça, o que para 
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ocorrer se necessita gastar muita energia. Um bom exemplo de fusão nuclear é a que 

ocorre no Sol, que só existe devido à fusão dos átomos de hidrogênio que o constitui. 

A fissão nuclear é um processo bem diferente da fusão nuclear. Nesse caso, um 

núcleo pesado é atingido por um nêutron. Com a interação, o núcleo original se parte 

em núcleos menores, formando outros elementos químicos e liberando uma enorme 

quantidade de energia. Na colisão, novos nêutrons também são liberados. Se estes novos 

nêutrons colidirem com outros núcleos pesados, podem provocar novas fissões, 

liberando outros nêutrons e, assim, sucessivamente. Este tipo de processo é chamado de 

reação em cadeia. 

Um exemplo desse processo é a fissão do urânio-235, que sendo um elemento 

instável, quando é atingido por um nêutron se divide e transforma-se em dois elementos 

com núcleos menores, liberando radiação, como mostra a figura 4.2 abaixo. 

 

Figura 4.2. Representação do processo de fissão nuclear.  

 

Fonte: Google Imagens 
(https://www.google.com.br/search?q=fus%C3%A3o+e+fiss%C3%A3o+nuclear&newwindow=1&espv=
2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfg5PqktzJAhVDIZAKHW1fB5cQ_AUICSgD&biw
=1366&bih=667#imgrc=anQbv1c2XFR7qM%3A) 

A figura 4.2 mostra uma das possíveis configurações finais que pode ocorrer no 

processo de fissão. O núcleo de urânio-235 é atingido por um nêutron, se dividindo em 

um núcleo de bário-142 e um núcleo de criptônio-92. Nesta reação são liberados três 

nêutrons energéticos que, se colidirem com outros núcleos pesados, podem causar novas 

fissões. 
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Para ocorrer uma reação em cadeia é necessário que a massa do urânio 

disponível seja uma massa crítica, ou seja, é preciso ter uma quantidade mínima de 

urânio disponível para ocorrer a reação em cadeia. Se a massa não for suficiente, a 

maioria dos nêutrons liberado numa reação não encontrará outros átomos de urânio para 

produzir novos processos de fissão. 

 

 

4.3.5 Radiação ionizante e não ionizante 

 

 

De acordo com a quantidade de energia das partículas emitidas pelo núcleo 

durante a desintegração, a radiação emitida pode ser classificada em radiação ionizante 

e radiação não ionizante.  

A radiação é dita não ionizante quando não tem energia suficiente para arrancar 

elétrons dos átomos do meio no qual está se deslocando. Desta forma ela não produz 

íons, mas tem a capacidade de quebrar moléculas e ligações químicas. Este tipo de 

radiação está sempre em nossa volta e, entre os exemplos de radiação não ionizante, 

pode-se destacar a luz visível, o calor, ondas de rádio, infravermelho e micro-ondas. 

A radiação ionizante consiste de ondas eletromagnéticas que possuem energia 

suficiente para ionizar, ou seja, possuem energia suficiente para fazer com que os 

elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando seu estado químico. Como 

resultado, estas partículas se tornam eletricamente carregados, isto é, se tornam íons 

positivos.  

Existem vários tipos de radiação ionizante. As mais conhecidas são os raios X, 

raios gamas e raios ultravioletas. A radiação ionizante é utilizada em diversos setores, 

como por exemplo: 

� Na medicina, para tratamento no combate ao câncer; 

� Na agricultura, para eliminação de insetos considerados praga, para 

verificação de agrotóxico nas plantas e para ampliar o tempo de 

conservação; 

� Na indústria utiliza-se a gamagrafia, técnica semelhante aos raios X, para 

verificar a qualidade de objetos fabricados em indústrias como navios e 

aeronaves, na busca de rachaduras ou desgaste das partes; 
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� Como combustíveis nucleares para produção de energia elétrica através de 

fissão nuclear controlada. 
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5 ENCONTROS DO MINICURSO 

 

 

5.1 PRIMEIRO ENCONTRO: APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

No primeiro encontro foi apresentado aos alunos o objetivo geral e o motivo de 

se fazer o minicurso. Depois de realizada a apresentação inicial, foi feita a explicação 

sobre mapas conceituais, onde foi abordada a definição de mapas conceituais, qual a sua 

função, como se deve fazer um mapa conceitual e alguns exemplos de mapas 

conceituais. Em seguida foi pedido aos alunos que fizessem grupos, a quantidade de 

componentes por grupos foram bem variadas, pois podiam ser de três a seis 

componentes. Nas imagens a seguir mostram os alunos do período vespertino e noturno: 

 

Fotografia 5.1. Alunos do turno vespertino. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Fotografia 5.2. Alunos do período noturno. 

 

 

 

 Após a formação dos grupos e feita a explicação dos mapas conceituais, os 

alunos receberam um texto cujo tema era sobre as Leis de Newton. Baseando-se na 



51 
 

leitura do texto, os grupos construíram um mapa conceitual sobre o que eles haviam 

entendido sobre o conteúdo. Durante a construção dos mapas conceituais sobre as Leis 

de Newton, os alunos aproveitaram para tirar suas dúvidas e discutir com seus colegas 

sobre como iriam fazer os mapas conceituais.  

Terminado esta atividade, os alunos fizeram outra atividade, na qual eles teriam 

que fazer um mapa conceitual sobre o tema Física Nuclear. Neste mapa eles teriam que 

demonstrar o conhecimento, ou seja, o que eles tinham ouvido falar ou lido sobre este 

assunto. Muitos grupos tinham alguma noção sobre o tema, o mais interessante foi ver 

que a visão deles sobre o tema de Física Nuclear era negativa, pois muitos citaram 

apenas o lado ruim da Física Nuclear, como por exemplo, a bomba atômica. Outros 

grupos não tinham a menor ideia do que seria este tema e por isso citaram conceitos que 

não tinha a ver com o tema. Após esta atividade o encontro foi encerrado. 

 

 

5.2 SEGUNDO ENCONTRO: INTRODUÇÃO A FÍSICA NUCLEAR 

 

 

O segundo dia de encontro foi introduzido o que a Física Nuclear estuda e suas 

principais aplicações, ou seja, as aplicações mais conhecidas como radioterapia e 

armamentos nucleares. Em seguida começou a ser explicado o tema de radioatividade: 

definição e principais características.  

Também foi abordada a história da radioatividade, iniciando na descoberta dos 

raios X, passando pela descoberta da emissão de radiação dos compostos de urânio por 

Henri Becquerel, seguido das descobertas do tório por Marie Curie na França e Schmidt 

na Alemanha e a descoberta do polônio e rádio pelo casal Curie. Também foi destacada 

a vida de Marie Curie, seus prêmios nobeis e sua grande contribuição para a ciência.  

Após a explicação, os alunos assistiram a um vídeo que falava sobre a vida de 

Marie Curie e falava um pouco sobre a história da radioatividade, com isso os alunos 

conseguiram fixar melhor o que eles aprenderam durante o encontro. No final do 

encontro os alunos se juntaram aos seus grupos e fizeram um mapa conceitual 

destacando o que eles haviam aprendido durante a aula. 
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5.3 TERCEIRO ENCONTRO: TIPOS DE EMISSÕES RADIOATIVAS E PERÍODO 

DE SEMIDESINTEGRAÇÃO 

 

 

 No terceiro encontro foi feito relembrado o conceito de radioatividade, em 

seguida foi explicado aos alunos como foi descoberto os tipos de emissões radioativas, 

ou seja, qual foi o experimento utilizado e como foi descoberta a radiação alfa, beta e 

gama. Explicou-se também o que seria decaimento radioativo, além disso, foi descrito 

as características da partícula alfa, partícula beta e da radiação gama.  

Destacou-se também como seria o poder de penetração de cada um dos tipos de 

radiação. Durante o encontro foi passado um vídeo que mostrava a emissão da partícula 

alfa dentro de uma câmara de Wilson e um outro vídeo que mostrava aos alunos como é 

o poder de penetração de cada uma das emissões radioativas. Após a explicação, os 

alunos completaram uma cruzadinha cujo tema era sobre as emissões radioativas. 

Dando continuação ao terceiro encontro, foi feita a definição de atividade 

nuclear e período de semidesintegração ou meia-vida. Foi explicado aos alunos uma 

aplicação importante que pode se fazer utilizando o período de meia-vida de certos 

materiais radioativos, o exemplo utilizado foi o método de datação com carbono-14. Os 

alunos durante a explicação conseguiram entender que este método é utilizado para 

datar certos artefatos arqueológicos de origem biológica de até 60 mil anos e como é o 

funcionamento deste método.  

Para finalizar o encontro os alunos assistiram a um vídeo que falava sobre o 

método de datação com carbono-14, para reforçar o que eles aprenderam. E 

responderam um questionário com quatro questões relacionadas ao assunto de atividade 

nuclear e período de semidesintegração. 

 

 

5.4 QUARTO ENCONTRO: FUSÃO NUCLEAR E FISSÃO NUCLEAR 

 

 

 O quarto encontro iniciou-se falando sobre a possibilidade de colidir prótons, 

nêutrons e elétrons para fazer a divisão de átomos e até mesmo juntar um átomo a outro 

através de reações nucleares: a fusão nuclear e a fissão nuclear.  
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 Foi explicado aos alunos como ocorre cada um dos processos de reações 

nucleares. Primeiro foi sobre a fusão nuclear, processo no qual há a colisão de núcleos 

leves, provocando a junção de dois núcleos e transformando-os em um núcleo com 

número atômico maior, também foi falado as características deste tipo de reação e dado 

exemplos para um melhor entendimento.  

Em seguida explicou-se o processo de fissão nuclear, que é o processo no qual 

um núcleo é atingido por um nêutron e após a colisão é liberado uma imensa quantidade 

de energia e ocorre também a liberação de novos nêutrons que colidirão com outros 

núcleos de átomos provocando a reação em cadeia. Também foram dados as 

características e exemplos deste tipo de reação nuclear.  

 Após a explicação de cada um dos processos de reações nucleares, os alunos 

assistiram a um vídeo que explicava como ocorreu a explosão da bomba de Hiroshima, 

o vídeo teve duração de aproximadamente quarenta minutos. No final do encontro os 

alunos fizeram um mapa conceitual mostrando o que eles conseguiram aprender durante 

a aula. 

 

 

5.5 QUINTO ENCONTRO: RADIAÇÃO IONIZANTE E RADIAÇÃO NÃO 

IONIZANTE E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

 O quinto e último encontro teve início com a explicação sobre radiação ionizante 

e radiação não ionizante, foi falado sobre suas características e citado exemplos de cada 

um dos tipos de radiação.  

Em seguida, foi apresentado aos alunos exemplos de aplicações tecnológicas de 

radiação ionizante. Como são muitas aplicações, foram apresentadas aos alunos as 

aplicações que se encontravam no livro didático usado pelos alunos. As imagens a 

seguir mostram como foi o último dia de encontro dos alunos do período vespertino: 
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Fotografia 5.3. Explicação sobre radiação ionizante. 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaka. 
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Fotografia 5.4. Explicação sobre radiação não ionizante. 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Fotografia 5.5. Durante o último encontro turno vespertino. 

 

Fonte: Vanuza Oliveira Louback Gonsaka. 
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Fotografia 5.6. Durante o último encontro turno noturno. 

 

 

Os exemplos de aplicações tecnológicas foram: na medicina, a radioterapia; na 

agricultura, a utilização de radiação gama para eliminação de pragas, verificação do 

destino de agrotóxicos usados em plantações, aplicação de irradiação gama em plantas 

alimentícias; na indústria, utilização da gamagrafia, utilização da radiação ionizante na 

indústria farmacêutica. Por último foi citado os combustíveis nucleares, como são 

usados, qual a finalidade dos rejeitos nucleares, o que seria um reator nuclear e como 

funciona um reator nuclear para a produção de energia elétrica. Para finalizar o encontro 

e o minicurso, os alunos fizeram um mapa conceitual citando o que eles aprenderam 

durante todo o minicurso. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

Em função da pouca ou nenhuma aula de física moderna vista pelos alunos do 

ensino médio, foi elaborado um minicurso sobre este tema com tempo de duração de 10 

aulas de cinquenta minutos cada, totalizando cinco encontros, com duas aulas por dia. O 

minicurso, que se encontra no Apêndice A, foi trabalhado com quatro turmas de terceiro 

ano do ensino médio de uma escola na cidade de Ji-Paraná. No total, foram 86 alunos 

que participaram das aulas, sendo uma turma estudando no período vespertino e as 

outras três no período noturno. Os alunos foram divididos em grupos de três a seis 

componentes que se mantiveram iguais ao longo do minicurso. 

 Na primeira aula foi explicada aos alunos a metodologia que iria ser utilizada 

durante o decorrer do minicurso e uma explanação sobre mapas conceituais. Na segunda 

aula foi proposto aos alunos a construção de um mapa conceitual sobre as Leis de 

Newton, com base em um texto dado em sala de aula, a fim de que os alunos tivessem 

uma noção de como elaborar um mapa conceitual. Ao final da aula os alunos fizeram 

outro mapa conceitual sobre seus conhecimentos de Física Nuclear. 

A cada encontro realizado foram abordados os conteúdos de Física Nuclear, ao 

final do encontro os alunos faziam mapas conceituais sobre o que eles tinham visto 

durante as aulas. Isso foi pedido aos alunos com o objetivo dos mesmos praticarem a 

montagem de mapas conceituais e ajudar a fixar o conteúdo visto durante as aulas. No 

último encontro os grupos fizeram um mapa conceitual colocando todos os conceitos 

que eles viram durante o minicurso. Ao final do minicurso foram entregues 7 mapas 

conceituais da turma da tarde e 13 mapas conceituais das turmas da noite, os quais 

fizeram parte do material de estudo deste trabalho. 

A partir das etapas descritas acima foram focalizados os seguintes critérios para 

análise dos mapas conceituais entregues no último encontro: 

� A qualidade dos mapas, que foram classificados da seguinte forma: 
� Ruim: os mapas que apresentaram falta de organização dos conceitos, 

conceitos não relacionados com o assunto, conceitos errados e conceitos 
copiados dos slides apresentados durante o minicurso. 

� Regular: os mapas que ficaram muito simples ou apresentaram conceitos 
fora de ordem ou até mesmo poucos conceitos errados. 

� Bom: os mapas que ficaram bem organizados esteticamente, mas que 
apresentaram alguns erros, como ordem dos conceitos por exemplo. 
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� Ótimo: os mapas que não apresentaram erro em relação aos conceitos 
escritos e ficaram muito bem estruturados. 

� Estética e organização dos mapas: se apresentou boa estética e 
organização; não teve boa estética, mas ficou organizado; não teve boa 
organização, mas ficou bom esteticamente; não ficou organizado e não ficou 
bom esteticamente; 

� Linhas de ligação entre conceitos e palavras de ligação entre conceitos: 
se os mapas apresentaram somente linhas de ligação, ou seja, se os conceitos 
foram ligados uns aos outros somente com uma linha; se os mapas 
apresentaram linhas e palavras de ligação entre os conceitos, ou seja, se 
foram ligados utilizando linhas entre os conceitos juntamente com palavras 
fazendo a função de ligação entre os conceitos; 

� Níveis de hierarquia: quantos níveis de hierarquia os mapas apresentaram; 

� Exemplos: verificar se os mapas apresentaram exemplos; 
� Tipos de conceitos: apresentaram conceitos mais amplos, ou seja, conceitos 

mais gerais; mais específicos, são conceitos relacionado a um determinado 
conceito geral; ou apresentaram conceitos tanto amplos quanto específicos; 

� Conceitos: qual a porcentagem de conceitos certos e de conceitos errados 
estava nos mapas; 

� Tipo de mapa utilizado: identificar qual o modelo de mapa os alunos 
utilizaram. 

Segundo Saran (p. 57, 2012): 

A pesquisa em Educação pode ser classificada quanto à forma de abordagem 
do problema, podendo ser quantitativa, traduzindo em números as opiniões e 
informações a fim de classificá-las e analisá-las, ou qualitativa, na qual a 
objetividade e a subjetividade do sujeito estão intrinsecamente ligadas e é a 
interpretação do fenômeno a base da pesquisa. 

Nesse trabalho serão realizados os dois tipos de pesquisa, a qualitativa e a 

quantitativa. A quantitativa para descrever em forma de porcentagem os critérios 

descritos acima e a qualitativa para apresentação das observações feitas sobre os mapas 

conceituais. Foi realizada também uma comparação entre a turma do período vespertino 

e as turmas do período noturno, a fim de observar o desempenho de ambas, fazendo as 

devidas observações sobre a aprendizagem de cada turno. Além disso, será feita a 

comparação dos mapas feitos no início e no final do minicurso, para verificação da 

aprendizagem significativa dos alunos. Com base nos critérios descritos acima, os dados 

serão discorridos a seguir. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Em relação à qualidade dos mapas, os resultados foram os seguintes: 

Gráfico 6.1. Estrutura dos mapas: turno vespertino. 

 

No gráfico 6.1 observa-se que 43% dos mapas foram considerados ruins, pois 

demonstram que a maioria destes mapas apresentaram conceitos copiados do material 

apresentado em aula. Outro fator que influenciou os mapas a serem classificados como 

ruins foi a falta de ordem dos conceitos e a presença de erros na ligação de um conceito 

ao outro. Observa-se também que 29% dos mapas classificaram-se como ótimos, isto 

mostra que os alunos estavam dominando o assunto e a forma de montar os mapas 

conceituais. Verificando os dados foi visto que quase metade dos mapas ficaram ruins 

devido a dificuldade de organizar os conceitos e a insegurança de montar os mapas com 

suas próprias palavras, além disso, o tempo do minicurso foi curto para que os alunos 

conseguissem praticar de maneira melhor a montagem dos mapas conceituais. 
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Gráfico 6.2. Estrutura dos mapas: turno noturno. 

 

É observável no gráfico 6.2 que 38% dos mapas foram considerados ruins, neste 

caso o erro mais comum, verificado nos mapas, foi a presença de conceitos errados, o 

fato ocorrido pode ser pelo fator de grande parte dos alunos do período noturno faltarem 

bastante as aulas, com isso os alunos não dominaram o conteúdo. É visto no gráfico que 

23% dos mapas foram classificados como regular, pois grande parte destes mapas ficou 

bem simples, ou seja, apresentaram poucos conceitos e houve também a presença de 

conceitos fora de ordem. Também se observa no gráfico 6.2 que 31% dos mapas 

classificaram-se como ótimos, pois os mesmos apresentaram domínio do conteúdo e 

domínio em estruturar os mapas conceituais.  

Como se pode ver nos gráficos 6.3 e 6.4, foram analisados os critérios de 

organização e estética, ou seja, se os conceitos ficaram organizados da forma correta na 

qual se consegue entender a sequência do mapa e se os mapas apresentaram uma boa 

aparência. Quanto à estética e organização dos mapas os dados são os seguintes: 
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Gráfico 6.3. Estética e organização dos mapas: turno vespertino. 

 

 Observando o gráfico 6.3 verifica-se que 43% dos mapas tiveram boa estética e 

boa organização, isso indica que os alunos tiveram um maior capricho e cuidado ao 

construir os mapas, por outro lado, se observa também que 29% dos mapas 

apresentaram falta de estética e de organização, este fato mostra que os alunos talvez 

por não estarem muito interessados no assunto, não se preocuparam em deixar o mapa 

com uma aparência agradável. 

Gráfico 6.4. Estética e organização dos mapas: turno noturno. 

 

Analisando o gráfico 6.4 observa-se que cerca de 39% dos mapas apresentaram 

boa estética e boa organização, este fator indica da mesma forma que no gráfico anterior 

que os alunos demonstraram uma preocupação em fazer um mapa bonito e que seja 

compreensível. Porém também se observa no gráfico que 46% dos mapas apresentaram 
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boa estética, mas não ficaram bem organizados, isto mostra que os alunos tiveram 

dificuldades em organizar os conceitos de uma forma que se possa compreender melhor. 

Foi analisado nos mapas se apresentaram somente linhas de ligação, ou seja, se 

ligaram um conceito ao outro somente com linhas, ou apresentaram além das linhas de 

ligação, palavras para ligar um conceito ao outro. Os resultados estão representados nos 

gráficos 6.5 e 6.6: 

 

Gráfico 6.5. Presença de linhas de ligação e palavras de ligação entre os conceitos: turno vespertino. 

 

 

Gráfico 6.6. Presença de linhas de ligação e palavras de ligação entre os conceitos: turno noturno. 

 

 Como se pode observar nos gráficos 6.5 e 6.6 a maioria dos mapas 
construídos, tanto pelos alunos da turma da tarde quanto os alunos do período noturno, 
optaram em fazer mapas usando somente linhas para interligar um conceito ao outro. 
Um fator importante a se observar é que no primeiro dia do minicurso foram 
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apresentados às turmas mapas com linhas de ligação e com palavras de ligação e mapas 
apresentando somente linhas de ligação. Isso mostra que uma das possibilidades dos 
alunos escolherem mapas utilizando somente linhas de ligação é o fato de acharem mais 
fácil de construir. 

Em relação à quantidade de níveis de hierarquia os mapas, teve-se os seguintes 
dados: 

Gráfico 6.7. Níveis de hierarquia: turno vespertino. 

 

Analisando o gráfico 6.7 verifica-se que os mapas apresentaram variados níveis 

de hierarquia, isto mostra que quanto maior era o nível de hierarquia de um mapa, maior 

era o número de conceitos escritos no mapa. 

Gráfico 6.8. Níveis de hierarquia: turno noturno. 

 

Os mapas construídos pelos alunos do período noturno também apresentaram 

variados níveis de hierarquia, porém é observável no gráfico 6.8, que a maioria dos 
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mapas apresentaram acima de seis níveis de hierarquia, este fato indica que os alunos do 

turno noturno colocaram mais conceitos em seus mapas que os alunos do turno 

vespertino, talvez o fato dos grupos noturnos conterem mais componentes influenciaram 

na quantidade de conceitos colocados nos mapas. 

Foi analisado se os alunos citaram exemplos de alguns conceitos que os mesmos 

colocaram nos mapas, os dados estão nos gráficos 6.9 e 6.10: 

Gráfico 6.9. Citação de exemplos: turno vespertino. 

 

  

Gráfico 6.10. Citação de exemplos: turno noturno. 

 

Nos gráficos 6.9 e 6.10 observa-se que a maioria dos mapas feitos pelos alunos 

da tarde e da noite citaram pelo menos um exemplo de algum dos conteúdos visto 

durante o minicurso. Esse fato é importante, pois evidencia que os alunos conseguiram 
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assimilar o conteúdo, com exemplos vistos durante o minicurso, contribuindo assim 

para uma melhor aprendizagem. 

Em relação aos tipos de conceitos encontrados nos mapas, foram analisados se 

os mapas apresentavam conceitos mais amplos, exemplo: radioatividade. Se 

apresentavam conceitos mais específicos, exemplo: partícula alfa. Ou se apresentavam 

tanto conceitos amplos quanto específicos. Os resultados da análise foram: 

6.11. Tipos de conceitos: Turno vespertino. 

 

Analisando o gráfico 6.11 observa-se que em 71% dos mapas houve a presença 

de conceitos mais amplos, enquanto 29% dos mapas apresentaram conceitos tanto 

amplos quanto específicos, este fator revela que os alunos do período vespertino tiveram 

uma maior dificuldade de especificar alguns conceitos amplos, ou simplesmente 

acharam que não tinha a necessidade de especificar alguns conceitos. 
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6.12. Tipos de conceitos: turno noturno. 

 

No gráfico 6.12 verifica-se que 54% dos mapas apresentaram conceitos mais 

amplos, 38% dos mapas teve a presença tanto de conceitos amplos quanto de conceitos 

específicos. Observa-se nesse gráfico que houve uma maior quantidade de mapas em 

relação ao período vespertino, contendo tantos conceitos amplos quanto específicos, isto 

quer dizer que os alunos do período noturno, talvez por mostrar maior interesse no 

assunto, conseguiram especificar conceitos mais amplos.  

Foi calculado também a porcentagem de conceitos certos e conceitos errados 

existentes nos mapas, foram considerados conceitos certos aqueles que tinham a ver 

com o conteúdo do minicurso, já os conceitos errados foram considerados conceitos não 

pertencente ao conteúdo do minicurso e conceitos ligados a assuntos diferentes, os 

dados estão representados nos gráficos 6.13 e 6.14: 

Gráfico 6.13. Conceitos certos e conceitos errados: turno vespertino. 
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Gráfico 6.14. Conceitos certos e conceitos errados: turno noturno. 

 

Analisando os dois gráficos observa-se que mais de 80% dos mapas os conceitos 

estavam corretos, enquanto uma minoria apresentaram conceitos errados. É válido 

lembrar que nesse quesito de análise dos mapas só foi analisado se os conceitos estavam 

corretos ou não, independentes da ordem dos conceitos. Em relação aos conceitos 

errados, foi definido como conceitos incorretos somente aqueles que não tinham a ver 

com o conteúdo, como por exemplo, em alguns mapas foram colocados conceitos sobre 

as Leis de Newton, este tipo de conceito não tinha nada a ver com o assunto de Física 

Nuclear, por esse motivo foi considerado errado.  

Em relação ao tipo de mapas utilizados pelos alunos eles optaram pelo mapa de 

estrutura: hierárquica, modelo de mapa em que os conceitos mais gerais ficam na parte 

de cima colocando os mais específicos abaixo; conceitual onde os conceitos são 

inseridos formando um fluxograma, possibilitando ligar novos conceitos sem atrapalhar 

as informações do mapa; hierárquica e conceitual, onde ambas as estruturas aparecem 

juntas. Os dados estão representados nos gráficos 6.15 e 6.16: 
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Gráfico 6.15. Tipo de mapa: turno vespertino. 

 

 

Gráfico 6.16. Tipo de mapa: turno noturno. 

 

Analisando os gráficos 6.15 e 6.16 verifica-se que houve uma maior quantidade 

de mapas conceituais com estrutura hierárquica nos dois turnos, uma menor quantidade 

de mapas que apresentavam os dois tipos de estruturas juntas e uma minoria que 

apresentavam somente estrutura conceitual. Mas o que se notou foi que durante o 

minicurso só foi apresentado aos alunos, somente exemplos de mapas conceituais com 

estrutura hierárquica, isto quer dizer que os demais mapas que apresentavam a estrutura 

conceitual junto com a hierárquica, ou somente a conceitual, foram feitos de modo 

instintivo, ou seja, os alunos fizeram este tipo de mapa sem perceber que estavam 

utilizando a estrutura conceitual. 
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Analisando os mapas conceituais, foi possível visualizar quais deles tiveram 

aprendizagem significativa, ou seja, o que realmente os alunos aprenderam e quais 

tiveram aprendizagem mecânica, apenas memorizaram. Os dados estão representados 

nos gráficos 6.17 e 6.18: 

Gráfico 6.17. Avaliação de aprendizagem: turno vespertino. 

 

 

Gráfico 6.18. Avaliação de aprendizagem: turno noturno. 

 

Como se pode ver nos gráficos 6.17 e 6.18, a maioria dos mapas conceituais 

evidenciaram que houve aprendizagem significativa. Apesar das dificuldades e algumas 

falhas na montagem dos mapas, os alunos conseguiram colocar o que eles aprenderam 

durante o minicurso. Nota-se também que o turno noturno teve um melhor resultado que 

o turno vespertino, este fator indica que o pessoal do turno noturno conseguiu se 

desempenhar melhor, se interessaram mais pelo assunto que os alunos da turma da 

tarde. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos dados apresentados na presente pesquisa foi possível constatar 

que os mapas conceituais se mostraram uma ferramenta eficaz no ensino de Física 

nuclear. Pois os mesmos evidenciam como é o processo de aprendizagem, como tal 

conteúdo está organizado em sua estrutura cognitiva, qual o domínio dos alunos em 

relação ao conteúdo e a criatividade em elaborar estratégias para construção dos mapas, 

permitindo ver os avanços em seu aprendizado. Também permite visualizar o que os 

alunos tinham de conhecimento prévio e o que eles obtiveram de conhecimento após o 

minicurso. 

 Constatou-se também em alguns mapas conceituais, a presença de erros nas 

ligações de um conceito ao outro e na forma como os conceitos foram organizados, 

fatores como falta de tempo para elaboração dos mapas, o não entendimento de alguns 

alunos de como se faz a estrutura de um mapa e o fato de alunos faltarem com 

frequência pode ter influenciado na qualidade dos mapas.  

Apesar dos alunos do período noturno possuir maiores dificuldades em seu 

aprendizado, percebeu-se que os alunos desse turno tiveram um desempenho melhor 

que o turno vespertino. Além disso, observou que em grande parte dos mapas realizados 

pelos grupos houve evidências de aprendizagem significativa. 
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Mini Curso Sobre Física Nuclear

Acadêmica: Camila de Sousa Oliveira

Objetivo
• Verificar o conhecimento prévio dos alunos;
• Ver conceitos de Física Nuclear;
• Verificar se houve aprendizagem dos alunos.

junior
Text Box
APÊNDICE A - MINICURSO
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Mapas Conceituais

Metodologia:

O que são?
 São representações gráficas que tem a função de

descrever as relações existentes entre conceitos
adquiridos durante um processo de aprendizagem que
vão sendo arquivados na memória.
 Seu criador foi Novak.
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Mostrar conceitos ou ideias de modo hierárquico
de forma escrita ou gráfica indicando relação entre os 
conceitos;
 Tenta demonstrar a organização da estrutura 

cognitiva sobre um determinado conteúdo.

Objetivo 

Modelo para a construção de um 
mapa conceitual
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Importante
 Um mapa conceitual deve ser sempre visto como

"um mapa conceitual", não como "o mapa
conceitual" de um determinado conjunto de
conceitos.
 Isto é, qualquer mapa conceitual deve ser visto

apenas como uma das possíveis representações de
uma certa estrutura conceitual.
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Aplicação da metodologia
Fazer grupos de 3 a 6 pessoas;
 Obs.: o grupo formado agora no início deve ficar até 

o final do mini curso;
 Não pode trocar os membros;

Atividade 1
Construir uma mapa conceitual a partir da leitura do 
texto: Leis de Newton.
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Atividade 2
Fazer um mapa conceitual baseado no conhecimento que
vocês têm sobre Física Nuclear.
Requisitos:
 Colocar nome na folha do mapa;
 NÃO colar do colega.
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Física Nuclear
É o ramo da Física que estuda as propriedades e

interações dos núcleos atômicos, assim como os
mecanismos básicos das reações nucleares com
nêutrons e outros núcleos.
Entre suas aplicações mais conhecidas estão:
 Geração de energia elétrica em usinas nucleares;
 Na medicina: raios X, tratamentos de câncer; 
 Armamentos e bombas nucleares.
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Radioatividade
É o fenômeno em que um núcleo instável emite

espontaneamente entidades (partículas, ondas),
transformando-se em um núcleo mais estável.

Características da radioatividade
 É um fenômeno 

exclusivamente nuclear;
 Ele não é afetado por 

nenhum fator físico ou 
químico.



06/03/2016

10

A radioatividade pode ser:
 Natural → ocorre através dos elementos radioativos 

encontrados na natureza (na crosta terrestre, 
atmosfera, etc).
 Artificial → ocorre quando há uma transformação 

nuclear, através da união de átomos ou da fissão 
nuclear.

Características da radioatividade

Histórico da Radioatividade
Vários cientistas contribuíram para o

conhecimento que temos da radioatividade. Entre eles
temos:
Wilhelm Conrad Roentgen (1895);
 Henri Becquerel (1896);
Marie e Pierre Curie (1897);
 Ernest Rutherford e Frederick Soddy;
 Entre outros.
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Quando tudo começou...
Raios X:
 São ondas eletromagnéticasinvisíveis, de frequências entre10   10 ;
 Possui capacidade de penetrarem organismos vivos eatravessar tecidos de menordensidade.
 Recebeu este nome, porque naépoca sua natureza eradesconhecida.

Aplicações dos raios X
 Diagnósticos médicos;
Análise química de materiais;
Controle alfandegário.
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Descoberta dos Raios X
 Descoberto por Wilhelm

Conrad Roentgen em 8 de
novembro de 1895;
 Quando estava realizando

experimentos com a ampola
de Crookes.

Ampola de Crookes
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Conclusões de Roentgen 
Alguma coisa produzida no tubo de raios catódicos

era capaz não só de atravessar um papel opaco e
grandes distâncias, no ar;
 Essa coisa não era visível, não tornava o ar

luminoso;
Mas excitava a luminosidade de um material

fluorescente;

Tinha a capacidade de sensibilizar chapas
fotográficas;
Esses novos tipos de raios eram capazes de atravessar

madeira, um livro de mil páginas e placas metálicas.

Conclusões de Roentgen 
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Comentário de Poincaré:
“Os raios X eram produzidos, como Roentgen havia
mostrado, pelas paredes do tubo de vidro, no local onde
elas são atingidas pelos raios catódicos. Nesse mesmo
local, o vidro se torna fluorescente.”
Poincaré se pergunta se não haveria alguma conexão
entre os dois fenômenos.

Após a descoberta dos raios X...

Após a descoberta dos raios X...
Poincaré propôs que:
 Poderia haver alguma relaçãoentre a própria luminescência e aemissão dos raios X;
 E que talvez todos os materiaisluminescentes emitissem esse tipode radiação.
Muitos cientistas começaram a fazerexperimentos para testar essashipóteses.

Poincaré



06/03/2016

16

Dos raios X para a radioatividade
Em 1896, Henri 

Becquerel começou a 
fazer pesquisas com o 

objetivo de saber se existia 
na natureza algum 

elemento que emitia raios 
X e outros tipos de 
radiações de forma 

espontânea.

Envolveu uma chapa fotográfica em duas folhas de
papel negro muito espesso, de tal forma que a chapa
não se escureça mesmo exposta ao Sol durante um
dia.
Colocou uma placa da substância fosforescente sobre

o papel, do lado de fora, e o conjunto foi exposto ao
Sol durante várias horas.

Experimento de Becquerel
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Quando se revelou a chapa fotográfica, surge asilhueta da substância fosforescente, que aparecenegra no negativo.
Se for colocada uma moeda ou uma chapa metálicaperfurada, entre a substância fosforescente e o papel,a imagem desses objetos poderá ser vista no negativo.
Becquerel prossegue o estudo dos efeitos produzidospelo sulfato duplo de uranila e potássio.

Experimento de Becquerel

Experimento de Becquerel
Entre suas tentativas

com diversos materiais,
ele guardou em uma
gaveta um composto de
urânio junto com uma
chapa fotográfica e,
posteriormente, percebeu
sinais de algo diferente na
chapa.
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Conclusão:
Qualquer composto

de urânio emitia radiação
espontaneamente.

Experimento de Becquerel

A descoberta de novos materiais
No início de 1898, dois pesquisadores, 

independentemente, tiveram a ideia de pesquisar outros 
materiais diferentes do urânio, que emitisse radiações 

do mesmo tipo. 
A busca foi feita na Alemanha, por G. C. Schmidt e, 

na França por Marie Sklodowska Curie.
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Em abril de 1898,ambos publicaram adescoberta de que o tórioemitia radiações, como ourânio.

A descoberta de novos materiais

Marie Curie estudou vários
minerais, além de substâncias
químicas puras.
 Percebeu que todos os

minerais de urânio e tório
emitiam radiações.

A descoberta de novos materiais
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Em seu trabalho ela colocou a seguinte frase:
Todos os minerais que se mostraram ativos

contêm os elementos ativos. Dois minerais de urânio –
a pechblenda (óxido de urânio) e a calcolita (fosfato
de cobre e uranila) são muito mais ativos do que o
próprio urânio.

A descoberta de novos materiais

Meses depois da descoberta dotório, Marie e Pierre Curieapresentaram um trabalho deainda maior importância.
 Sugeriram que a pechblenda(óxido de urânio) talvezcontivesse outro materialradioativo, desconhecido.
 Trabalharam para tentar isolareste material.
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Resultados de suas pesquisas...
 Obtiveram um material que era 400 vezes mais ativo do que o urânio puro: Polônio;
 Extraído também da pechblenda, também foi possível obter um material 900 vezes mais ativo do que o urânio: Rádio.
 Com base nos estudos Curie nega a possibilidade de intensificar a radioatividade pela exposição ao Sol, e defende claramente a ideia de que a radioatividade é uma propriedade atômica.

Prêmio Nobel
 Em 1903, o casal Curie e Henri Becquerel 

receberam o Prêmio Nobel da Física;
 Em 1911, Marie Curie recebe sozinha o segundo 

Prêmio Nobel de Química.
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Vídeo
Marie Curie

E as dúvidas continuavam...
Faltava muita coisa, ainda, a ser compreendida, e havia também muitos questionamentos. Como:

 O que eram as radiações emitidas: iguais aos raios X, ou não? 
 De onde saía a energia desprendida desses materiais?
 Por que alguns elementos são radioativos e outros não?
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Atividade prática
Fazer um mapa conceitual sobre o que 

vocês aprenderam na aula de hoje.
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Relembrando...
Radioatividade: fenômeno em que um núcleo
instável emite espontaneamente entidades (partículas,
ondas), transformando-se em um núcleo mais estável.

Os estudos continuam...
No mesmo ano, Paul Villard
descobre os raios .

No ano de 1898, Ernest
Rutherford descobre as
partículas e ;

Ernest Rutherford Paul Villard
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Experimento de Rutherford
Chapa 

fotográfica

 As maiores partículas que compõem o núcleo do 
átomo são os prótons e os nêutrons;
 No núcleo ocorrem interações promovidas pelas 

forças: nuclear forte e nuclear fraca.
 São forças de curto alcance, só agem no interior 

do núcleo.

Características das emissões 
radioativas
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 Decaimento radioativo ou desintegração
radioativa: quando o núcleo de um átomo fica
muito pesado (instável), passa a emitir radiação
naturalmente, transformando-se em outro elemento
(estável).
 No decaimento, a energia pode ser liberada com

emissão de radiação alfa, beta e gama.

Características das emissões 
radioativas

Características das emissões 
radioativas
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Partícula de carga positiva comvelocidade de 20.000 km/s;
Maior partícula emitida por umnúcleo instável;
 Composta de dois prótons e doisnêutrons (núcleo de Hélio);
 Quando um átomo emite umapartícula alfa, ele perde doisprótons e dois nêutrons. Destemodo, o átomo instável muda paraum elemento diferente .

Partícula Alfa ( )

Partícula Alfa



06/03/2016

28

Vídeo
Câmara de Wilson

Partícula Beta ( )
 Partícula de carga negativa;
São emitidos com grande velocidade, em geral, 95% da

velocidade da luz.
 É um elétron emitido por núcleos radioativos. Isto é possível

pelo fato de que um nêutron, ao ser emitido, decai e
transforma-se em um próton, um elétron e um neutrino;
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Partícula Beta ( )

Radiação Gama ( )
 Não se trata de uma partícula, massim de uma radiação eletromagnéticasemelhante aos raios X.
 Não possui carga nem massa temvelocidade igual a da luz (300.000km/s);
Por ser uma onda eletromagnética, aemissão das radiações gama não alterao número atômico e nem o número demassa do átomo;
 Geralmente sua emissão ocorre apósa emissão de partículas alfa e beta
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Papel Alumínio Chumbo

Poder de penetração da radiação

Vídeo
Partículas alfa, beta e gama
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Atividade prática
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Já pararam pra pensar...
 Quanto tempo dura um material 

radioativo?
 Como se calcula o tempo de um fóssil 

de dinossauro?

A velocidade de decaimento de uma amostra pode
ser medida pelo número de decaimentos ocorrido por
unidade de tempo.
Essa medida é denominada atividade é medida
em:
Bq (Becquerel) = uma desintegração ou decaimento
por segundo;
Ci (Curie) = 3,7 x 10 Bq.

Atividade nuclear
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Meia-vida
É o intervalo de tempo em que uma amostra de

um elemento radioativo se reduz à metade. Este
intervalo de tempo também é chamado de período de
semidesintegração.

Método de datação com carbono-14
Isótopos: São átomos que possuem mesmo número de 
prótons (Z) e diferente número de massa e sendo assim, 
consequentemente, diferente número de nêutrons.

Nº de massa

Nº de prótons
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Na natureza existem três isótopos do carbono:
o C12, com abundância de 98,9%;
o C13, com abundância de 1,1%;
e o C14, com abundância de 0,000001%.

Método de datação com carbono-14

 O que é?
A datação por carbono 14 é uma maneira dedeterminar a idade confiável de certos artefatosarqueológicos de origem biológica com até 60 milanos.

 Pra que serve?
Ela é usada para datar objetos como ossos,tecidos, madeira e fibras de plantas usados ematividades humanas no passado relativamente recente.

Método de datação com carbono-14
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Uma fórmula usada para calcular a idade de uma
amostra usando a datação por carbono 14 é:

= ln
− , × ⁄

Onde:
ln→ é o logaritmo neperiano;

→ é a porcentagem de carbono 14 na amostra
comparada com a quantidade em tecidos vivos;
t1/2 → é a meia-vida do carbono 14 (5.730 anos).

Método de datação com carbono-14
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Vídeo
Datação por carbono 14

Atividade prática
Questionário
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Alteração do núcleo atômico
Atualmente é possível colidir prótons, elétrons e

nêutrons para dividir átomos ou mesmo para fundi-los
em reações nucleares de dois tipos: a fusão nuclear e a
fissão nuclear.
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Fusão Nuclear
Consiste em colidir núcleos leves, como isótopos

do hidrogênio, provocando a junção de dois núcleos e
transformando-os em um novo núcleo, com número
atômico maior (mais prótons ou nêutrons). Nesse
processo, é liberada energia em forma de radiação.

Nêutron

Energia
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O processo de fusão nuclear é difícil de ser
realizado, porque:
 é preciso vencer a força de repulsão entre os núcleos

até uma distância em que a força nuclear forte passe a
atraí-los;
 é necessário submeter os núcleos leves a condições

de alta temperatura e alta pressão por um intervalo de
tempo suficiente para que a reação aconteça.

Fusão Nuclear

Você sabia que o sol só existe devido à fusão nuclear de 
átomos de hidrogênio?

Exemplo de fusão nuclear
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Fusão Nuclear
• A energia obtida através da fusão nuclear, por

enquanto só ocorre de forma natural.
• Pois para atingir temperatura e pressão tão elevadas,

e mantê-las principalmente, é preciso gastar muita
energia.

Fissão Nuclear
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Fissão nuclear
O núcleo pesado é atingido por um nêutron, que,

após a colisão, libera uma imensa quantidade de
energia.
 No processo de fissão de um átomo, a cada colisão

são liberados novos nêutrons.
Os novos nêutrons irão colidir com novos núcleos,

provocando a fissão sucessiva de outros núcleos e
estabelecendo, então, uma reação que denominamos
reação em cadeia.

Fissão nuclear
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 Se a massa de urânio for pequena, a maioria dosnêutrons escapará sem atingir outros núcleos, nãoocorrendo reação em cadeia.
 Para ocorrer uma reação em cadeia é preciso que amassa do urânio seja massa crítica.
A energia liberada em uma reação de fissão nuclearé imensamente maior do que as liberadas em reaçõesquímicas.

Fissão nuclear

A fissão do urânio-235 libera 2 . 1010 kJ/mol de
energia.
Realizando uma comparação, essa energia é um

trilhão de vezes maior que a energia liberada na
reação de combustão de etanol, na qual são liberados
98 kJ/mol.

Fissão nuclear
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Vídeo
Hiroshima, o dia seguinte

Atividade prática
Fazer um mapa conceitual 

sobre a aula de hoje.
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Radiação ionizante
e 

não ionizante



06/03/2016

45

Radiação
Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade.
 Contêm energia, carga elétrica e magnética. 
Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem.
 Possuem energia variável desde valores pequenos até muito elevados.

Classificação
As radiações constituem uma forma de energia

que, de acordo com a sua capacidade de interagir com a
matéria, se podem subdividir em:
 Radiação não ionizante:
 Radiação ionizante.
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Radiação não ionizante
São radiações que não produzem ionizações, ouseja, não possuem energia suficiente para arrancarelétrons dos átomos do meio por onde está sedeslocando, mas tem o poder de quebrar moléculas eligações químicas. Exemplo:

• Luz visível;
• Ondas de rádio;
• Micro-ondas de aquecimento e rádiotelecomunicações;

Radiação ionizante
Possuem energia suficiente para ionizar átomos e
moléculas, ou seja, podem alterar o estado físico de um
átomo e causar a perda de elétrons, tornando-os
eletricamente carregados. Exemplos:
• Raios X;
• Raios gamas;
• Raios ultravioletas.
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Aplicações tecnológicas
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Aplicações tecnológicas
A radiação ionizante é utilizada em vários setores, com 
várias aplicações, como exemplo:
 na medicina;
 agricultura;
 indústria;
 combustíveis nucleares.

Medicina
• Utiliza a radiação para diagnóstico e para terapia;
• Para diagnosticar certas enfermidades, a medicina 

nuclear possibilita visualizar tanto a anatomia quanto 
as funções do organismo;

• As substâncias radioativas também podem ser 
aplicadas no combate à dor, o mais usual é no 
combate ao câncer.
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Radioterapia
• Tratamento que consiste em expor o paciente a uma

certa quantidade de radiação, que vai enfraquecendo
as células doentes;

• O equipamento de radioterapia dispõe de uma fonte
radioativa permanentemente isolada em recipiente,
que fica dentro de uma sala com proteção
radiológica;

• Quando aberta, a fonte libera radiação diretamente na 
região afetada.

• A exposição adequada é calculada por médicos e 
físicos que trabalham na elaboração do tratamento.

Radioterapia
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Radioterapia

Agricultura
Utiliza-se a radiação ionizante na agricultura para:
• Eliminação de insetos considerados pragas:

Utiliza-se traçadores radioativos que ajudam aanalisar hábitos alimentares, definindo preferências porplantas e por outros insetos.
Outra forma de eliminar pragas é esterilizar, comradiação ionizante, alguns machos, que depois sãoreinseridos no meio para competir com machos sadios,impedindo a fecundação nas fêmeas.
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• Verificar o destino de agrotóxicos usados em 
plantações:

Ver se ficou agrotóxicos retidos nas plantas, se são 
absorvidos pelo solo, etc.

Agricultura

• Aplicação direta de irradiação com raios gama em plantas alimentícias:
Para ampliar o tempo de conservação pois:
 Reduz as perdas naturais causadas por processos fisiológicos (brotamento, maturação e envelhecimento);
 Elimina ou reduz microrganismos, parasitas e pragas, sem causar qualquer prejuízo ao alimento, tornando-os também mais seguros ao consumidor.

Agricultura
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Cebolas irradiadas há seis meses (direita) 
e cebolas não irradiadas (esquerda)

Indústria
• Gamagrafia: semelhante ao raios X, consiste na

emissão de raios gama através de corpos ou
superfícies e na impressão desses raios em filme
fotográfico.
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Indústria 
Utilização da gamagrafia:
• Verificar a qualidade de objetos fabricados na

indústria, como navios e aeronaves, em busca de
rachaduras;

• Verificação da integridade física de estruturas da
construção civil, como foi feito na construção do
gasoduto entre Brasil e Bolívia.
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A radiação ionizante tem emprego na indústria 
farmacêutica:
• Utilizada para esterilização de fármacos e materiais 

cirúrgicos, incluindo luvas e seringas.

Indústria 

Combustíveis nucleares
Atualmente as usinas nucleares são de fissão nuclear

e produzem rejeitos altamente radioativos.
 Esses rejeitos radioativos não podem ser descartados 

como lixo comum;
 Os rejeitos de baixa atividade radioativa são 

guardados em tambores de aço;
 Os produtos de fissão são reprocessados.
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Combustíveis nucleares

Alguns são comercializados;
 Outros são tratados quimicamente antes de ser 

alocados em sistemas de contenção;
 Esses sistemas de contenção precisam ser 

armazenados até que os níveis de radioatividade não 
sejam prejudiciais ao meio;
 Os rejeitos que têm meia-vida longa devem ser 

armazenados por até milhares de anos.

Combustíveis nucleares
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Reatores nucleares
Um reator nuclear é um dispositivo usado em

usinas para controlar a reação de fissão nuclear. Sua
utilização é para produção de energia elétrica.
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Atividade Prática
Fazer um mapa conceitual sobre tudo que vocês 

viram até agora sobre Física Nuclear.

Referências
• http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/defmapasconceituais.html• http://maisunifra.com.br/conteudo/radiacoes-alfa-e-beta/#4• http://www.alunosonline.com.br/quimica/radiacoes-alfa-beta-gama.html• http://www.mundoeducacao.com/quimica/emissoes-radioativas-naturais.htm• http://www.coladaweb.com/quimica/fisico-quimica/tipos-de-radiacao-alfa-beta-e-gama• http://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/emissoes-radioativas-alfa-beta-gama.htm• http://www.fisica.net/aplicada/biofisica/radiacao.php• http://www.estudopratico.com.br/isotopos-isobaros-e-isotonos-classificacao-dos-atomos/• https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-da-natureza/quim/como-funciona-a-datacao-por-carbono-14/
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• http://conhecerparadebater.blogspot.com.br/2011/03/be-ba-nuclear-radioisotopos-radiacao.html• http://www.brasilescola.com/fisica/meiavida.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/meiavida-ou-periodo-semidesintegracao-elementos-radioativos.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/ernest-rutherford.htm• http://slideplayer.com.br/slide/345736/• http://www.ebah.com.br/content/ABAAABl-4AI/radiautografia-marcacao-radioativa• http://www.significados.com.br/radioatividade/• https://www.youtube.com/watch?v=Yvo0dyW1vTE• http://www.brasilescola.com/fisica/fissao-nuclear.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/fissao-nuclear-fusao-nuclear.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/fissao-nuclear.htm• http://www.alunosonline.com.br/quimica/fissao-nuclear.html

Referências

• http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-e-fusao-e-fissao-nuclear• http://www.brasilescola.com/quimica/fusao-nuclear.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/fissao-nuclear-fusao-nuclear.htm• http://www.factor-segur.pt/artigosA/artigos/radiacoes_ionizantes_e_nao_ionizantes.pdf• http://www.zell.com.br/produtos/radiacao-nao-ionizante/• http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/radiacao.html• http://www.brasilescola.com/quimica/reator-nuclear.htm• http://www.mundoeducacao.com/quimica/reator-nuclear.htm

Referências
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Referências
• Stefanovits A., Ser protagonista: Física, 3º ano 

Ensino Médio. Editora SM, 2. ed, São Paulo, 2013.
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