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1. INTRODUÇÃO 

 

É com base na herança dos conhecimentos empíricos e científicos que ocorre o 

desenvolvimento intelectual da humanidade, necessária para diversas melhorias na 

qualidade de vida. A transferência de conhecimentos científicos inicia-se basicamente na 

escola e no Ensino Médio (EM) consolida-se com a divisão das Ciências em Física, Química 

e Biologia. O EM tem com um dos principais papeis, dar a continuidade nesta transferência, 

ampliando os conhecimentos gerais e a visão de mundo afim de corresponder às 

necessidades da vida contemporânea.  

 Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 

envolver de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 

práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 

abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo 

(BRASIL, 1999, p. 207). 

A Física, disciplina integrante da grade curricular do EM, visa promover a ampliação 

dos conhecimentos referentes ao mundo onde vivemos em função dos conhecimentos atuais, 

dando condições para o início da participação do estudante à pesquisa ou ao menos, 

fornecendo noções para o entendimento de tecnologias atuais e emergentes.  

Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a 

formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 

instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. 

(BRASIL, 2002, p.59). 

Tal transferência de essencial importância para o desenvolver tecnológico e científico 

é restrito pela desmotivação oriunda dos educandos, que reduz a qualidade do processo de 

ensino a este nível, limitando a formação de indivíduos capacitados a aprender pela vida 

afora.   

Alunos desmotivados estudam muito pouco ou nada e, 

consequentemente, aprendem muito pouco. Em última instância aí se 

configura uma situação educacional que impede a formação de 

indivíduos mais competentes para exercerem a cidadania e realizarem-se 

como pessoas além de capacitarem a aprender pela vida afora 

(BZUNECK, 2001, p. 13). 

É de ampla concordância que práticas experimentais inseridas ao ensino produzem a 

otimização dos resultados, parcialmente pelo despertar dos interesses e também pela maior 

amplitude das apresentações de conceitos, servindo como instrumento motivador quando 

acompanhadas de práticas pedagógicas bem embasadas. Laburu (2006) cita que as atividades 

experimentais podem servir de potencializadoras de estímulos capazes de despertar ou 
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manter o interesse dos alunos aos conteúdos abordados. Podem promover o desenvolvimento 

intelectual atingindo maior número de alunos, auxiliando na melhoria na qualidade de ensino 

e desenvolvendo a aprendizagem, além de ser uma ferramenta motivacional ao profissional. 

O processo de ensino nas escolas de EM estrutura-se em métodos e práticas de ensino 

variadas, tendo os professores a autonomia em optar pela forma de abordagem de cada 

conteúdo assim como também, optar por dar mais ênfase em determinados tópicos, por razão 

da escola apresentar um currículo flexível e adaptável de acordo com suas especificidades, 

dentre as normas vigentes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Tais opções 

podem ser influenciadas pelos materiais encontrados pelos professores no planejamento e 

produção de sua bagagem pedagógica e este fator pode reduzir o acesso de alguns conteúdos 

aos alunos em sala. Outro fator de bastante peso na escolha dos conteúdos a serem 

trabalhados é a incidência em vestibulares, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e 

outros concursos. Os conteúdos da Física Moderna e Contemporânea ainda são fracamente 

abordados nestes, aparentando ao ensino, um teor de menor relevância. Cada vez mais ocorre 

a inclusão, principalmente no ENEM no que se refere a contemporaneidade. Além destes 

fatores, pode-se citar a falta de tempo em vencer a grade curricular, sendo tais conteúdos 

deixados para o fim. Para este, ocorre a sugestão da inserção destes conteúdos ao decorrer 

do ano letivo, correlacionando-o com os itens trabalhados na grade.    

Com base nas dificuldades em inserir conceitos de Física Moderna e Contemporânea 

ao EM e com o intuito de melhorar a qualidade no processo de ensino, surge o 

questionamento: Como é possível uma contribuição para tal melhoria que considere as 

condições apresentadas? 

Para apresentar uma contribuição que possam levar a melhorias no que diz respeito 

a este questionamento e dispor alternativas aos professores em sua busca, planejamento e 

elaboração de materiais para o uso em sala, propõe-se um manual de atividades 

pedagógicas que incremente a grade curricular com tópicos de Física Moderna, 

ocorrendo com abordagens teórico-práticas que permite diferentes menções aos temas 

abordados, inserindo-os de maneira atrativa e motivacional ao ensino, afim de atrair a 

atenção do aluno para o entendimento dos conteúdos abordados, interferindo diretamente na 

qualidade do processo. 

Manuais contendo roteiros de práticas pedagógicas podem reduzir o tempo gasto 

pelos professores para elaboração das atividades, além de fornecer subsidio para novas 

abordagens através de diferentes pontos de vista metodológicos. Por se tratar de conteúdos 



   

3 
 

pouco difundidos ao EM tais como a Física Nuclear e a detecção da radiação nuclear, pode 

também servir como estrutura base para o enriquecimento do currículo, além de apresentar 

caráter investigativo como propõe Carrascosa (2006) para que a aprendizagem adquirida não 

seja somente conceitual, mas também crítica, servindo para a vida como um todo. 

 Propõe-se neste trabalho a disponibilização deste Manual, com o intuito de 

contribuir para a melhoria da qualidade no processo de ensino, tanto para os alunos no que 

diz respeito a ampliação do currículo em conceitos fracamente indicados a abordagens nesta 

etapa de ensino, em relação à metodologia teórico-prática utilizada potencialmente 

motivacional devido ao caráter experimental com base na Física Moderna, quanto aos 

professores que poderão contar com a indicação detalhada da montagem do aparato 

experimental, além das sugestões de atividades descritas em roteiros e de avaliação e 

recuperação. 

Por fim, para a finalização e publicação deste Manual, houve a implementação da 

proposta pedagógica em sala de aula, a qual rendeu observações e registros que 

consideravelmente validam sua utilização.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Embasamento para atividades com práticas experimentais cativantes e 

potencialmente significativas 

 

Continuamente são buscadas formas de melhorias na qualidade e nos rendimentos 

nos processos de ensino e aprendizagem, que podem ser baseadas em observações tais como 

de Valadares (1998): 

O ensino de ciências praticado no Brasil, na grande maioria das escolas de 

nível médio e fundamental e, em grande extensão, também nas 

universidades, tem se mostrado pouco eficaz. Com isso, percebe-se que 

pode estar contribuindo para o estudante se afastar da disciplina de Física 

é por considerá-la desinteressante e difícil de ser entendida, o que é 

diretamente relacionado com a maneira de ensinar. (Valadares, 1998, 

p.121) 

Considerando que uma melhoria na qualidade do processo possa ocorrer pela 

interferência na maneira de ensinar, cabe analisar formas de otimização do ato. Defende 

Moreira (2009), que o aprendizado do indivíduo ocorre quando a nova informação é 

relacionada com as já existentes na estrutura cognitiva deste indivíduo, ocorrendo a chamada 

Aprendizagem Significativa criada por David Paul Ausubel. 

Um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de 

maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante 

da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação 

interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel 

chama de "conceito subsunçor" ou, simplesmente "subsunçor", existente 

na estrutura cognitiva de quem aprende (Moreira, 2009, p. 8) 

Ainda segundo Ausubel (2003), o material deve ser potencialmente significativo, ou 

seja, deve ser “passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas [subsunçores] na 

estrutura cognitiva do aprendiz” (Ausubel, 2003). Desta forma, o material a ser trabalhado 

em sala de aula, deve ser estruturado embasadamente nos conhecimentos preexistentes no 

cognitivo do aluno e, além disso, o aluno deve apresentar vontade ou disposição para 

aprender: “[...] ninguém aprenderá significativamente se não quiser aprender. É preciso uma 

predisposição para aprender, uma intencionalidade” (Moreira, 2008, p. 16). Tal fato 

caracteriza a desmotivação como um fator determinante na otimização do processo de 

aprendizado de acordo com BZUNECK (2001), que afirma que a motivação é uma 

determinante do êxito e da qualidade da aprendizagem escolar.  
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A real e direta interação que reflete nos alunos ocorre através do corpo docente, 

podendo este comprometer a aprendizagem dos alunos, já que 

[...] se o professor não está motivado, se não exerce de forma satisfatória 

sua profissão, é muito difícil que seja capaz de comunicar a seus alunos 

entusiasmo, interesse pelas tarefas escolares; é definitivamente, muito 

difícil que seja capaz de motiva-los. (Tepia e Fita, 2003, p. 88)   

Somando a estes, outros fatores podem interferir diretamente na qualidade da 

aprendizagem. Para uma interferência positiva, pode-se considerar a elaboração de materiais 

potencialmente significativos e com elementos motivacionais para a aplicação em sala, tais 

como atividades práticas e experimentais já que, segundo Araújo e Abib (2003), estas são 

consideradas pela prática direta de professores e alunos, como uma das estratégias mais 

eficazes para se aprender e ensinar Física de modo significativo e consistente. 

Laburu (2006) afirma que experimentos cativantes, tais como os que chamam a 

atenção pelo barulho, perigo, simplicidade ou complexidade, podem despertar o interesse 

dos alunos, mantendo-os concentrados e interessados no desenvolver dos conteúdos. 

A ideia que se está a imaginar é a de procurar ativar a curiosidade dos 

alunos, em momentos do processo de ensino, utilizando experimentos com 

formato cativante, que atraiam e prendam a atenção. Na medida em que se 

passa a planejar experimentos com essa orientação, ultrapassando a 

preocupação de adequá-los apenas ao conteúdo ou ao conceito de interesse, 

pode-se ajudar a abalar atitudes de inércia, de desatenção, de apatia, de 

pouco esforço, servindo esses experimentos, inclusive, de elo incentivador 

para que os estudantes se dediquem de uma forma mais efetiva às tarefas 

subsequentes mais árduas e menos prazerosas. (Laburu, 2006, p. 384) 

Além de potencialmente motivador, experimentos em formatos cativantes podem 

preparar os alunos para a análise de dados e pesquisa, servido como elemento didático e de 

preparação à técnica. 

Com tal embasamento, parece conveniente afirmar que uma proposta de atividade 

prática cativante acompanhada de uma proposta metodológica potencialmente significativa 

pode, além de motivar os alunos ao entendimento dos conceitos apresentados, dando amparo 

conceitual necessário para sua aprendizagem significativa, motivar os professores a 

utilizarem de tal prática, caso ela seja disponibilizada livremente, já que facilitaria seu 

desenvolvimento.    
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2.2 Fundamentos da Física Nuclear 

 

Toda a matéria que conhecemos, que somos feitos e que interagimos no dia-a-dia, é 

composta pelos elementos que estão organizados na tabela periódica, sendo organizados 

pelos seus respectivos números atômicos que expressam o número de prótons que cada um 

contém. Cada um deles apresenta uma formação atômica única, mas que segue os mesmos 

padrões estruturais: um modelo atômico. 

O entendimento humano referente aos modelos atômicos e nucleares é evolutivo 

assim como todas as partes da ciência e encontra-se nos dias de hoje, permeado por 

complexas representações matemáticas que não cobrem totalmente os aspectos estruturais e 

nem interativos. A grosso modo, o modelo de Bohr no qual existe um núcleo com prótons e 

nêutrons e a eletrosfera com camadas nas quais existem elétrons, pode ser considerado útil 

nas representações didáticas sob caráter histórico-evolutivo, no qual, para o átomo de 

hidrogênio, segundo Eisberg e Resnick (1979), os elétrons no estado fundamental 

apresentam velocidade de aproximadamente 2,2.104m/s em uma órbita de raio de 5,3x10-

11m (raio de Bohr) fornecendo-nos a noção de que é praticamente impossível imaginar o 

elétron com tal velocidade ao redor do núcleo em uma órbita tão pequena. A ideia de uma 

onda ao redor do núcleo soa aceitável de forma que se pode falar em densidade de 

probabilidades referentes às posições do elétron aos iniciantes, sendo esta ideia uma base 

para modelos posteriores. 

Em consideração ao núcleo, notoriamente pelos princípios repulsivos, os prótons 

tenderiam a afastar-se, desfazendo o núcleo atômico. Pelas análises de emissão de partículas 

alfa e de espalhamento, surgiram as suposições de uma força atrativa no núcleo, as quais 

desenvolveram os estudos referentes a uma nova interação: A Força Nuclear Forte. Nela, os 

prótons e nêutrons estão tão próximos que entre eles, surge uma força bastante intensa, mas 

de pequeno alcance, gerando atração entre os compostos do núcleo, mantendo-o estável. 

Quando o núcleo é muito grande, esta força não é suficiente para manter a estabilidade, 

tornando-o instável ou radioativo. Desta forma, ele tende a emitir partículas ou radiações 

afim de atingir a estabilidade, ocorrendo os decaimentos radioativos. 
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2.2.1 Decaimento Radioativo 

  

Devido a fenômenos naturais que ocorreram a bilhões de anos ou a reações nucleares 

produzidas por aceleradores, os núcleos podem ser levados a estados instáveis, cuja a energia 

não é a mais baixa para o seu sistema, tornando-o passível de sofrer o decaimento nuclear. 

Tal processo é um mecanismo utilizado pelos núcleos instáveis que tendem a se desfazer da 

energia em excesso afim de se tornar estável, emitindo esta energia na forma de radiação que 

caracteriza um tipo de decaimento. Existem três categorias de decaimentos nucleares: 

Decaimento alfa, beta e gama. Ambos serão mencionados na síntese que segue, com base 

em Eisberg e Resnick (1979). 

Quando o elemento de núcleo instável apresenta um número atômico elevado 

(normalmente quando Z ≥ 82), ocorre comumente o Decaimento Alfa, no qual a radiação 

emitida é equivalente ao núcleo de Hélio, onde o núcleo pai decai no núcleo filho emitindo 

tal radiação. Na Equação 1, X representa o elemento instável, Y o núcleo filho e  a radiação 

emitida.  

                                         AXZ             →           
A-4YZ-2          +        42                           Eq. 1 

                                    Nuclídeo instável                  Nuclídeo estável                  Partícula  

A energia E do decaimento é equivalente a diferença entre a massa do núcleo pai em 

relação a massa do núcleo filho, sendo quase toda relacionada com a energia cinética da 

partícula alfa emitida, como expresso pela Equação 2. 

                                               E = [MZ,A – (Mz-2,A-4 + M2,4)]c
2                                         Eq. 2                                   

A partir de medidas diretas da energia cinética das partículas alfa através do 

encurvamento destas no campo magnético e pelo uso da Equação 1, é representado na Figura 

1 as energias do decaimento alfa de núcleos pais situados na região de Z ou de A onde a 

emissão de partículas alfa é espontânea. Nesta, é possível observar os pontos experimentais 

para alguns elementos de acordo com suas energias de decaimento em função de suas massas 

e também a predição da equação da massa semi-empírica expressa pela curva tracejada. 
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Figura 1. Energias de decaimento alfa em função da massa atômica por medidas 

experimentais e pela predição da massa semi-empírica. (Eisberg e Resnick, 1979) 

 

Como a energia de decaimento E é normalmente menor que a energia da barreira de 

potencial V (média de 30MeV) proveniente da soma das contribuições coulombiana e 

nuclear que mantém a partícula alfa no núcleo (Figura 2), aparentemente, tal decaimento não 

deveria ocorrer se não fosse pela penetração de barreira (ou efeito túnel), no qual as 

partículas conseguem tunelar pelo potencial, apresentando probabilidade de atravessa-lo 

mesmo com energia menor que a da barreira.  
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 Figura 2. Representação do potencial V que atua sobre uma partícula alfa e de sua energia 

E, emitida por um núcleo 84Po212. (Eisberg e Resnick, 1979) 

 

A probabilidade de penetrações de barreira e, consequentemente, a taxa de 

decaimento alfa por segundo R é dada pela Equação 3. 

                                           R ≅
𝑣

2𝑟′
 e-2∫ √

2𝑚

ℎ2

𝑟′′′

𝑟′ (
2𝑍𝑒2

4ᴨ𝜀0
− 𝐸)𝑑𝑟                                       Eq. 3 

Na qual é suposto que uma partícula  está oscilando com velocidade v dentro do 

núcleo de diâmetro 2r’. A integração é feita entre o raio nuclear r’ no qual a energia da 

partícula  E é menor que a barreira de potencial e o raio nuclear r’’’ no qual a energia será 

superior à da barreira.  

Tal taxa de decaimento decresce linearmente com a redução da energia do 

decaimento, consequência do aumento da espessura da barreira coulombiana. Esta é 

representada pela linha contínua do gráfico apresentado na figura a seguir (Figura 3), 

também apresentando medidas experimentais.   
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Figura 3. Taxa de decaimento em função da energia de decaimento. (Eisberg e Resnick, 

1979) 

 

Para um sistema de núcleos instáveis de mesmo elemento, a um dado instante t existe 

um número N(0) de núcleos que não decaíram até tal instante e N(t) núcleos que não 

decaíram no instante subsequente a t, relacionados pela lei do decaimento exponencial, 

representada na Equação 4. 

                                                          N(t) = N(0) e-Rt                                                                                  Eq. 4 

Tal relação matemática e probabilística é ilustrada na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Relação do número de núcleos que não sofreram decaimento até um dado tempo 

t, passando pela vida média (T) e meia vida (T1/2). (Eisberg e Resnick, 1979)  
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O tempo médio que um núcleo sobrevive antes de decair denominado vida média (T 

= 1/R) e o intervalo de tempo necessário para que um número de núcleos que ainda não 

decairam caia pela metade denominado meia vida (T1/2 = 0,6937T), também estão expressos 

na figura. 

Quando os valores de Z dos núcleos atômicos não correspondem aos valores mais 

estáveis, o núcleo pode mudar tal valor através da emissão ou captura de elétrons. Tal 

processo é denominado Decaimento Beta e pode ocorrer de três formas. Uma delas é a 

emissão de um elétron pelo núcleo atômico (-), o qual sofre aumento de uma unidade em Z 

e redução de N, mantendo A inalterada, representada pela Equação 5. 

                      A
ZXN           →         

A
Z+1YN-1        +      0-1+       'Eq. 5 

                     Nuclídeo instável                  Nuclídeo estável                Partícula  Antineutrino 

A energia do decaimento é relativa a diferença de massa do núcleo entre os estados 

antes e após a emissão, de acordo com a Equação 6. 

                                                E = (MZ,A – MZ+1,A)c2                                                  Eq. 6 

Pode-se notar que o decaimento por emissão de elétron ocorre quando a massa inicial 

atômica é superior a massa final, sendo o novo elétron associado às camadas eletrônicas e o 

núcleo estabilizado pelo equilíbrio energético. 

Quando a soma da massa do núcleo inicial com massa de repouso de um elétron 

excede a massa do núcleo final, ocorre o decaimento por Captura Eletrônica. Neste processo, 

um elétron atômico é capturado pelo núcleo, que o combina com um próton, formando um 

nêutron e um antineutrino (Equação 7). 

                  
A

ZXN           +           
0
-1         →          

A
Z-1YN+1         +                 Eq. 7 

                 Nuclídeo instável           Elétron atômico                    Nuclídeo estáveleutrino 

 

Em função da massa atômica, a energia deste decaimento é (Equação 8): 

                                                 E = (MZ,A – MZ-1,A)c2                                                  Eq. 8 

Outra forma de decaimento beta ocorre pela emissão de um pósitron pelo núcleo 

atômico (-), ocorrendo normalmente quando o número de prótons excede ao de nêutrons. 

Neste processo, um próton se desassocia em um nêutron, um pósitron, e num neutrino, sendo 

os dois últimos emitidos para fora do núcleo, como representado na Equação 9.  
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                  A
ZXN          →           

A
Z-1YN+1          +     0+1 +                 Eq. 9 

                Nuclídeo instável                        Nuclídeo estável                Partícula Neutrino 

A energia do decaimento em função das massas atômicas é dada por (Equação 10): 

                                                 E = (MZ,A – MZ-1,A - 2m)c2                                            Eq. 10 

Desta forma, nota-se que para o equilíbrio eletrostático, o átomo deve se dispor 

também de um elétron. E para que este processo ocorra, a massa atômica inicial deve ser 

superior a final em no mínimo duas vezes a massa de repouso do elétron. 

Após um núcleo excitado sofrer algum dos decaimentos alfa ou beta, poderá 

apresentar excesso de energia, mantendo a tendência em emiti-la afim de desestabilizar-se. 

Logo, poderá novamente sofrer algum dos decaimentos ou ainda, emitir tal energia na forma 

de ondas eletromagnéticas: O Decaimento Gama. Neste, normalmente a radiação emitida () 

apresenta energia superior a 103MeV já que esta refere-se a diferença dos estados excitados 

do núcleo. 

Ambas as formas de desexcitação produzem radiações, denominadas alfa, beta e 

gama e cada uma apresenta características bem definidas que as representam pela energia e 

poder de ionização ao interagir com a matéria, como será visto a seguir. 

  

2.2.2 Interação: Radiação e Matéria 

 

A todo momento somos bombardeados por diversas formas de radiação: ondas 

térmicas, luminosas, radiação nuclear, cósmica, ondas de rádio dentre outras. Algumas delas 

nos atravessam sem que ocorra alguma interação e outras são rapidamente absorvidas pela 

pele. Algumas apresentam riscos a nossa saúde e outras nos dão a capacidade de poder 

enxergar o mundo a nossa volta e sentir as sensações de frio e calor. As radiações podem ser 

ionizantes ou não ionizantes, diferenciando-se no fato das ionizantes poderem ionizar os 

átomos e moléculas as quais interagem. As ionizantes, tais como as radiações nucleares e 

raios x apresentam frequência elevada, tendo energia suficiente para romper as ligações 

eletrônicas, transformando átomos e moléculas em íons. As não ionizantes tais como ondas 

de rádio, luz visível e micro-ondas, apresentam energia consideravelmente baixa e 

insuficiente para o processo de ionização. 
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As radiações nucleares podem interagir com o meio de propagação e a distância de 

penetração na matéria está relacionada com as interações sofridas. Partículas pesadas, tais 

como as alfa e os nêutrons tem menor velocidade que um elétron () de mesma energia, 

portanto, ionizarão um número maior de átomos ao longo de seu percurso. Os elétrons 

perdem sua energia através de uma série de colisões que causam ionizações secundárias. 

Tauhata (2013) afirma que radiações constituídas por partículas carregadas tais como alfa e 

beta podem converter parte de sua energia cinética (cerca de 5%) em radiação 

eletromagnética (denominada raio x de freamento) devido as interações entre os campos 

elétricos da partícula incidente, do núcleo e dos elétrons atômicos, ocorrendo com maior 

probabilidade na interação com átomos de número atômico elevado.  

A forma de interação com a matéria depende do tipo de radiação. Segundo Eisberg e 

Resnick (1979), a radiação gama pode interagir de forma a ocorrer o: Efeito Fotoelétrico, na 

qual a energia do fóton incidente é absorvida por um elétron atômico, fazendo-o ser expelido 

deste átomo com energia bem definida; Efeito Compton, na qual o fóton é espalhado ao 

interagir com um elétron atômico de baixa energia de ligação, perdendo apenas parte de sua 

energia continuando com menor energia e outra direção após a interação; Produção de pares, 

quando o fóton com energia superior a 1,022MeV se aproxima consideravelmente do núcleo 

atômico interagindo com este, sofre uma conversão em duas partículas: o elétron e o 

pósitron. A relação entre o material absorvedor e a energia dos fótons é dada na Figura 5 a 

seguir. 

 

 

Figura 5. Processos de interação de fótons com a matéria de acordo com Z do material 

absorvente e da energia do fóton. (Tauhata, 2013) 
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Em relação ao poder de penetração na matéria e de acordo com o CNEN (2015), 

partículas alfa provenientes do decaimento alfa podem ser barradas por uma folha de papel, 

por serem altamente ionizantes enquanto a radiação beta pode atravessa-la, sendo barrada 

por uma fina placa plástica como a de uma garrafa pet, sendo esta possivelmente atravessada 

pela radiação gama e por neutros de alta energia, sendo a gama possivelmente barrada por 

uma espessa placa de chumbo. 

Alpha (2009) afirma que o alcance médio R da radiação alfa com energia entre 4 a 

10MeV no ar e da radiação beta para o intervalo entre 0,15 e 0,8Mev pode ser dado pelas 

respectivas equações empíricas: 

 

R= 0,325E3/2      e     R = 0,407E1,38                                                     Eq. 11 

 

Onde R é o alcance das radiações medido em centímetros e E é a energia da radiação, 

medida em MeV.  De acordo com Tauhata (2013), a partícula alfa apresenta grande 

velocidade logo após ser emitida, sofrendo interações por curto período de tempo com os 

elétrons atômicos do meio, ocorrendo pequena, mas constante ionização. A medida que 

perde velocidade, ela passa a interagir mais fortemente com tais elétrons, aumentando o 

poder de ionização até um máximo, onde ocorre a captura de um elétron do meio, passando 

de um íon +2 para um íon +1, reduzindo seu poder de ionização para zero logo em seguida, 

quando captura outro elétron, tornando-se um átomo neutro de hélio. 

É ilustrado na Figura 6, o alcance da radiação alfa em função das caracteristicas dos 

materiais com suas respectivas densidades. 

  

  

Figura 6. Alcance das partículas alfa em alguns materiais. (Adaptado de Tauhata, 2013) 
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Ao penetrarem em um meio material, as partículas carregadas interagem até transferir 

toda sua energia, sendo então absorvidas pelo meio e, consequentemente, apresentando um 

alcance. Radiações eletromagnéticas tais como raios x e radiação gama não possuem 

alcance, mas são atenuadas. São apresentadas abaixo (Tabela 1), atenuações e alcances para 

algumas radiações com energias definidas ao penetrarem no ar e no tecido humano.  

 

 

Tabela 1. Relação da interação da radiação com o ar e com o tecido humano. (Tauhata, 

2013) 

 

 2.2.3 Detectores de Radiação Nuclear 

 

Detectores de radiação nuclear são dispositivos que, ao serem expostos a radiação 

nuclear expressam de alguma forma percebível a presença de tal radiação. Com base em 

Tauhata (2013), tal síntese expõe brevemente o princípio de alguns detectores e suas 

principais características, dentre as quais um detector apropriado deve apresentar, tais como 

Repetitividade: O detector deve apresentar um grau de concordância de resultados após 

serem repetidas as medidas sob mesmas condições; Reprodutibilidade: Deve apresentar grau 

de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de medição; Estabilidade: 

Propriedade de manter as características ao longo do tempo; Exatidão: Deve apresentar grau 

de concordância com os valores de referência;  Precisão: Apresentar os resultados dentro das 

margens aceitáveis; Sensibilidade: Razão entre a variação das detecções e dos estímulos e; 

Eficiência: Deve apresentar a capacidade de converter os sinais recebidos em sinais de 

medição. 
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A utilização dos detectores deve ser baseada no tipo de radiação a ser detectada. Em 

geral, detectores que apresentam eficiência a alguns tipos de radiação poder não apresentar 

a outros tipos, podendo ainda serem utilizados para medidas instantâneas de radiação ou para 

registro de radiação acumulada por um tempo determinado. 

O funcionamento dos detectores pode ser baseado em diversos fenômenos de 

conversão de sinais, utilizando emulsões fotográficas, propriedades termoluminescentes, 

detectores a gás, à cintilação, elementos semicondutores, dentre outros. 

Detectores a gás são largamente utilizados desde o início das experimentações com 

detectores. A detecção neste ocorre pela interação da radiação com os gases, provocando 

principalmente excitação e ionização de seus átomos, formando pares elétrons-íons que 

alteram o campo entre eletrodos que transferem tal informação a um circuito. As câmaras de 

ionização podem utilizar-se do ar como o gás constituinte, sendo capazes de medir a 

grandeza Exposição apresentado considerável grau de confiabilidade devido à grande 

estabilidade ao longo do tempo. 

 

 2.2.4 Detector de Faísca 

 

Detectores de faíscas são dispositivos que convertem sinais de radiação em faíscas 

elétricas quando estas atravessam uma determinada região sensível do detector. Gonçalves 

(1993), descreve os princípios de funcionamento e caracterizações de um destes dispositivos, 

relatado a seguir. 

O uso do detector como instrumento de pesquisa confiável no decorrer das pesquisas, 

foi reprimido por algumas características indesejáveis que tal detector apresentava, tais como 

problemas com a reprodutibilidade e deterioração dos eletrodos, apesar das potencialidades. 

Algumas adequações do primeiro modelo melhoraram significativamente a sensibilidade 

sendo potencialmente útil para medidas de partículas alfa, nêutrons de alta energia e 

fragmentos de fissão, sendo viável a algumas aplicações por diversas características tais 

como elevada relação sinal-ruído que difere impulsos legítimos de radiação medida das 

radiações de fundo como gama e beta, grande amplitude de impulsos que facilita a 

transmissão para maiores distancias do local de medida e do equipamento, possíveis ajustes 

de tempo de subida de pulsos que permite altas taxas de contagens com fácil discriminação 

de sinais em relação aos ruídos, discriminação espacial por ser direcional, utilização do ar 
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ambiente, não necessitando de gases isolados e simplicidade consideravelmente acessível 

para a confecção para a pesquisa aplicação.  

 O ar atmosférico frequentemente usado nestes detectores é um isolante elétrico nas 

condições cotidianas. No entanto, quando entre dois eletrodos é estabelecida uma diferença 

de potencial suficiente, ocorre a ruptura da rigidez dielétrica do ar, ocorrendo a faísca elétrica 

composta por um efeito luminoso e sonoro.  

Os detectores de faísca operam em regime de descarga auto mantida induzida pela 

ionização do ar devido a passagem e interação da radiação. A descarga é interrompida devido 

a queda de tensão do circuito alimentador quando ocorre a faísca, a qual estabiliza 

rapidamente logo que a faísca cesse, de modo que ocorrem faíscas relativas as radiações 

incidentes.  

Existem vários modelos estruturais dos detectores de faísca. Este trabalho, no qual o 

detector é constituído de um fio condutor esticado sobre uma placa (Figura 7), baseia-se no 

modelo de Chang e Rosenblum (1945), descrito por Gonçalves (1993). 

 

 

Figura 7. Esquema do detector de faísca fio-placa. (Adaptado de Gonçalves, 1993) 

 

As características de contagem dependem de diversos fatores, tais como o gás entre 

os eletrodos e sua distância de afastamento, sua estrutura geométrica, composição e diâmetro 

do fio. Com o uso de uma fonte de Amerício (Am241), e do modelo acima apresentado (Figura 

7), foram efetuadas medições com algumas variações de afastamento, composição e 

diâmetro do fio. Nas Figuras 8 e 9 são mostradas as relações de acordo com as distâncias 

entre o fio e a placa.   
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Figura 8. Curva característica do detector para diferentes fios, com espaçamento de 

1,5mm até o cátodo. (Gonçalves, 1993) 

 

 

Figura 9. Curva característica do detector para diferentes fios, com espaçamento de 

2,0mm até o cátodo. (Gonçalves, 1993) 

 

Os dados experimentais obtidos por Gonçalves (1993) confirmam a relação entre 

tensão e diâmetro do fio, de forma que fios de menores diâmetros funcionam com tensões 

menores, mas em contrapartida, apresentam menor eficiência, já que se obtém menores 

valores de contagens com eles. Pode-se perceber que, para maiores distâncias entre fio e 
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placa, para ambos os fios, houve um aumento de eficiência (de 1,0mm para 1,5mm), o que 

também necessita de maior tensão de funcionamento, o que inviabiliza a aplicação para 

maiores distâncias de afastamento. Para uma distância de 3,0mm não se verificou faíscas 

para uma tensão de 5kV.  

Afim de analisar a sensibilidade transversal do detector, foram efetuadas contagens 

em função da distância entre a fonte radioativa e o fio do detector afastando-a 

perpendicularmente à normal da placa do detector, as quais são representadas na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Variação da taxa de contagem em função da distância da fonte radioativa em 

relação ao eixo do anodo. (Gonçalves, 1993) 

 

Para feixes perpendiculares à placa do detector, a região sensível deste compreende 

a poucos milímetros, aumentando com o diâmetro do fio, expondo suas características 

direcionais, assim como é notório na análise de sua sensibilidade angular. Para esta, foram 

efetuadas contagens em função do ângulo de incidência da radiação com a normal da placa 

do detector, para um fio de tungstênio de 127mm.   
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Figura 11. Variação da taxa de contagem em função da posição angular da fonte 

radioativa. (Gonçalves, 1993) 

 

Pode-se observar na Figura 11, um decréscimo na taxa de contagem e, por 

consequência, uma redução da eficiência do detector com aumento do ângulo de incidência. 

Tais características direcionais relacionam-se com a distância e caminho de ionização da 

radiação no ar. A maior eficiência ocorre quando a radiação incide ao detector paralelamente 

à normal do detector e reduz-se a medida a fonte radioativa se desloca afastando-se 

angularmente desta posição.  

Outro fator que diz respeito a reprodutibilidade do detector é a relação entre as 

contagens e a umidade do ar. Efetuando-se medidas da taxa de contagem com a variação da 

umidade relativa em uma câmara fechada na qual é possível controlar tal condição, pode-se 

obter valores de umidade relativa nos quais o detector obtém melhores rendimentos. Na 

Figura 12, é possível observar um valor próximo a 65% de umidade relativa no qual a taxa 

de contagem é maior, para condições específicas do detector.  
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Figura 12. Variação da taxa de contagem em função da umidade relativa do ar. 

(Gonçalves, 1993) 

 

Gonçalves (1993) verificou que, para um espaçamento de 1,5mm e 3,7kV, valores 

muito elevados da umidade relativa (mais que 80%) há um decréscimo na eficiência da 

detecção, devido a extinção da descarga pela presença de água. Ainda, cita que, para valores 

inferiores a 45% da umidade relativa, quase não ocorrem faíscas. 

Além destes, outros fatores, tais como o tempo de uso do fio e da placa, podem 

interferir nos valores obtidos, devendo estes serem trocado com determinada frequência 

devido ao dano causado pelas faíscas entre eles, já que o aquecimento e a ionização originada 

durante a faísca podem produzir camadas isolantes que reduzem a eficiência dos detectores. 

A reprodutibilidade deste detector depende basicamente de sua composição e do 

meio no qual é inserido. Quando reproduzidas medidas sob mesmas condições, apresentam 

compatibilidade de resultados. Sua eficiência é de 100% para partículas pesadas já que, ao 

incidir em sua região sensível, será detectada.    
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3. DETECÇÃO DA RADIAÇÃO ALFA  

 

A seguir, serão descritos os procedimentos de montagens dos aparatos experimentais 

necessários para a detecção da radiação alfa, suas variações, práticas experimentais e alguns 

resultados.  

 

3.1 Montagem do Detector de Partículas por Faísca Elétrica 

 

A montagem do detector é baseada no aparato utilizado por GONÇALVES (1992) e 

também em pesquisas pelo IPEN, que consiste em uma fonte de alta tensão que alimenta o 

detector, constituído basicamente por um fio condutor esticado paralelamente a uma placa 

metálica sob quais são mantidas uma ddp na iminência do centelhamento. As faíscas ocorrem 

quando uma fonte de radiação alfa é aproximada, sendo estas contadas por um equipamento. 

Algumas outras fontes para análise de montagens podem ser encontradas[1,2].   

Para tal, foram necessários uma fonte radioativa (B) e o detector de faísca como 

mostra a Figura 13, composto por um dispositivo centelhador (C) e um amplificador de 

tensão (A). 

 

 

Figura 13. Foto do detector de faísca pronto para a atividade. A) Fonte de alta tensão. B) 

Fonte de Am-241 em suporte construído com papelão. C) Centelhador. (Autor) 
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3.1.1 O centelhador 

 

O centelhador é a parte sensível a radiação alfa, sendo constituída por um par anodo-

catodo entre as quais é estabelecida uma ddp um pouco abaixo da suficiente para que ocorra 

a ruptura da rigidez dielétrica do ar, sendo esta de 3kV/mm (BRAGA, 2014). 

Algumas tentativas foram feitas na confecção do centelhador. Primeiramente, este 

foi confeccionado em uma placa de fenolite cortada na forma de U, com quatro partes de um 

fio de cobre soldados na placa, como na Figura 14. Tal placa foi parafusada afastada em uma 

placa de acrílico.  

 

 

Figura 14. Montagem experimental inicial com fios soldados diretamente no fenolite. 

(Autor) 

Abaixo dos fios, outra placa de fenolite foi encaixada por parafusos de forma a ser 

possível o ajuste da distância entre fio e placa. Sob estes, foi estabelecida a ddp. O 

inconveniente do aparato é a dificuldade em manter os fios paralelos e a placa fixa e imóvel 

abaixo dos fios. Apesar dos fios terem sido soldados esticados, houve em alguns momentos, 

o afrouxamento. Tais fatores acarretam considerável imprecisão ao experimento, sendo este 

aparato descartado.  

Outra tentativa consistiu na confecção do centelhador em armação de papelão, com 

a base de papel alumínio e suporte para o fio com garras jacaré, apoiadas sob uma base de 

madeira, para que seja possível a troca dos fios (Figura 15). Neste, a região sensível do 

detector era protegida lateralmente por uma parede de papelão. Tal detector funcionou 

consideravelmente, sendo inconveniente a falta de praticidade nas medidas e na apresentação 
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dos efeitos, além do papel alumínio ter que ser trocado continuamente, já que este é marcado 

pelas faíscas, reduzindo a eficiência com o tempo de uso. Ainda, o dispositivo não 

apresentava ajuste de distância entre o fio e a placa, além do fio poder ser posto 

assimetricamente. 

 

A     B  

Figura 15. Montagem experimental do detector em papelão: montagem (A) e concluído 

(B). (Autor) 

 

Para tornar o detector mais estável, a base foi posteriormente confeccionado com 

retalhos de MDF (Medium Density Fiberboard) como descrito a seguir, sendo este utilizado 

neste trabalho. 

A placa metálica do centelhador foi feita com um retalho de fenolite cobreado, 

normalmente utilizado na confecção de circuitos eletrônicos. Estas placas de fenolite podem 

ser facilmente cortadas do tamanho requerido com o auxílio de uma serra para corte de metal. 

O fio condutor fino a ser utilizado foi extraído de cabos de vídeo VGA (Figura 16), 

devido a sua pequena espessura (0,05mm) e por não serem esmaltados. 

 

 

Figura 16. Cabo VGA desencapado, expondo o fio utilizado. (Autor) 
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A base do aparato detector foi montado com retalhos em MDF, encontrados em 

qualquer marcenaria, sendo montado nos formatos descritos na sequência e estruturados 

como na Figura 17. 

 

 

Figura 17. Centelhador montado com a parte móvel. (Autor) 

 

A confecção da base do centelhador foi efetuada com dois retalhos de MDF (15 mm 

de espessura) de 4,5 por 10 cm, sobre outro de 15 mm de espessura, de 15 por 10 cm, colados 

em forma de U em uma vista frontal, afim de encaixar outro pedaço de MDF (7 mm de 

espessura) de 10 por 5,6 cm internamente, permitindo sua movimentação. Sobre este último 

retalho móvel é colado uma placa de fenolite de 6 por 3,5 cm. Na parte inferior deste retalho 

foram coladas as cabeças de dois parafusos de cabeça chata de 4 mm de diâmetro, munidos 

de molas e porcas, para encaixá-los em furos na placa inferior, permitindo o ajuste da altura 

entre o fio e a placa de fenolite, apertando ou soltando a porca do parafuso. A Figura 17 

ilustra o centelhador montado. 

Para fixar o fio condutor foram utilizados parafusos. O fio é colado e enrolado nos 

parafusos. Para obter a tensão mecânica desejada no fio basta apertar o parafuso, que enrolará 

o fio tencionando-o. Para manter o nivelamento entre o fio e a placa foram utilizados dois 

retalhos de 10 cm de cantoneira de alumínio, que podem ser adquiridos em vidraçarias ou 

lojas de perfilados. As cantoneiras foram coladas de acordo com as Figuras 17 e 18, com o 

intuito de manter os fios paralelos a placa. 
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Figura 18. Fio esticado sobre a placa de fenolite. (Autor) 

 

É possível acrescentar outros fios incluindo outros parafusos ao centelhador para 

variar as práticas com o aparato, transformando em um detector multi fios. 

 

3.1.2 Fonte de alta tensão com flyback 

 

A fonte de alta tensão é o circuito que alimenta o centelhador, fornecendo a energia 

suficiente para que ocorram as detecções. Para esta aplicação, as fontes de alta tensão podem 

ser montadas de diversas formas desde que produzam a tensão necessária para a ruptura da 

rigidez dielétrica do ar entre os eletrodos. Para isso podem ser usados os multiplicadores de 

tensão, flybacks, reatores de lâmpadas fluorescentes, dentre outros. Ou ainda podem ser 

usadas fontes com as raquetes mata-moscas elétrico que produzam tensão suficiente. 

A amplificação da tensão pelo circuito constituído pelo flyback necessita de um 

circuito oscilador para funcionar. Para alimentar o flyback com tensão pulsada foi utilizado 

um circuito oscilador denominado multivibrador astável, cuja descrição é facilmente 

encontrada em vários endereços na internet, em BRAGA (2014) ou na Revista Eletrônica 

Total (Ano 18, N. 123, Mai/Jun-2007). A montagem do multivibrador astável segue o 

esquema da Figura 23, sendo necessários os seguintes componentes: 2 transistores FN1016, 

podendo ser substituídos pelos 2N3055, mais facilmente encontrados; 2 capacitores de 10 

F a 270 F (foram utilizados de 220 F); 2 resistores de 4,7 k 1 transformador flyback; 

ferro de solda; fita isolante; fios condutores; e suporte para o circuito. 
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Figura 19. Desenho esquemático do circuito multivibrador astável ligado aos 

enrolamentos primários do flyback. (Adaptado de BRAGA 2014) 

 

Após a ligação dos resistores, transistores e capacitores como no esquema da Figura 

19, devem ser feitos dois enrolamentos externos com oito voltas cada no flyback, conforme 

mostrado na Figura 20. 

 

 

Figura 20.  Flyback com os enrolamentos primários em fio de cor azul. (Autor) 

 

São utilizadas como saída do flyback o cabo superior marrom (originalmente 

vermelho) e outra saída pelo capacitor interno ligado a outro terminal do secundário, como 



   

28 
 

na Figura 21. Tais saídas são ligadas diretamente ao centelhador, sendo o fio marrom ligado 

na placa metálica e o cinza no fio fino. 

 

 

Figura 21.  Ligações dos terminais com o capacitor do flyback para a saída inferior. A) 

Capacitor interno do flyback. B) Terminal de saída. C) Fio a ser ligado ao fio fino do 

centelhador. (Autor) 

 

Para evitar que os transistores aqueçam demasiadamente devido ao uso contínuo por 

um longo período de tempo, pode-se utilizar um cooler para o resfriamento, podendo este 

ser ligado em paralelo com o circuito multivibrador e direcionado para as placas dissipadoras 

nas quais os transistores foram ligados. Caso os transistores não estejam acompanhados ao 

dissipador, é conveniente acopla-los afim de evitar a queima da peça.  

Para maior segurança e durabilidade do circuito é possível encerrá-lo em uma caixa 

de MDF como ilustrado na Figura 22. Por trabalhar com tensões elevadas em sala de aula, o 

isolamento do circuito é de suma importância para a segurança da atividade.    
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Figura 22. Circuito encerrado em uma caixa de proteção de MDF com um cooler 

resfriador. (Autor) 

 

Após concluída a montagem da fonte de alta tensão, devem ser adaptados conectores 

utilizados para ligá-la à fonte do laptop (utilizada neste caso com 19 V e 3,42 A), e ao 

centelhador.   

 

3.1.3 Fonte de alta tensão com a raquete elétrica 

 

A confecção da fonte de alta tensão não é complexa, já que sua montagem é descrita 

passo a passo. Mas ela exige o manuseio com ferro de solda e ligações entre terminais de 

peças eletrônicas que podem dificultar para quem não apresenta afinidade ao manuseio.  

Como mencionado anteriormente, uma forma simplificada e alternativa de obter uma 

fonte de alta tensão portátil e usual à atividade é através dos circuitos componentes das 

raquetes mata-moscas (Figura 23), facilmente encontrada em lojas de departamentos. Tal 

simplificação facilita a confecção, viabilizado a prática em sala. 
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Figura 23.  Raquete mata-moscas sem a tampa inferior. (Autor) 

 

Sua montagem é basicamente realizada retirando a parte componente da tela da 

raquete, utilizando-se somente do cabo que contém o circuito. No fio negativo é ligado um 

resistor de 2M (ou valor próximo) para restringir o fluxo de carga mantendo a tensão. Por 

motivo de dispor de outros valores de resistores no momento da confecção, para obter tal 

valor, foram utilizados 3 resistores de 6M associados em paralelo, como vistos na Figura 

24-A e estes ligados a raquete e ao detector como mostra a Figura 24-B. 

 

A)   B)  

Figura 24. A) Ligação em paralelo dos resistores utilizados; B) Fonte alternativa ligada ao 

detector de faísca. (Autor) 

    

O inconveniente do dispositivo é sua menor sensibilidade, apresentando maior tempo 

entre as faíscas, entre as quais não ocorre a detecção levando-o a efetuar menos número de 

contagens. Para fins didáticos e demonstrativos, o circuito é útil mesmo com a redução da 

precisão, tendo em vista a facilidade na montagem. 

 



   

31 
 

3.1.4 Contador de faíscas 

 

Tal dispositivo é responsável pela contagem das faíscas ocorridas no centelhador. O 

funcionamento deste dispositivo baseia-se no efeito sonoro produzido pelas faíscas no 

centelhador, detectando e contando cada uma. Para a confecção, utiliza-se uma placa 

Arduíno nano, um display de celular (sucata), um módulo microfone amplificador para 

arduíno, um carregador de celular (5V). 

Todos os itens necessários para a confecção deste contador são facilmente 

encontrados em sites de compras e vendas. A placa arduíno nano (Figura 25-A) e o módulo 

microfone amplificador para arduíno (Figura 25-B) podem ser encontrados montados, 

cabendo apenas a ligação entre eles. A placa arduíno deve ser alimentada com um carregador 

de celular de tensão de 5V, que tenha um plug de entrada (mini USB) compatível ao do 

arduíno, como na Figura 25-A.    

A                      B  

Figura 25. A) Placa arduíno nano; B) Módulo microfone amplificador para arduíno. [4,5] 

 

O display pode ser encontrado em sucatas de celulares e em lojas de conserto de 

celulares. O modelo utilizado neste trabalho é o Nokia 1100, mas outros modelos tais como 

o 3310 também poderiam ser utilizados.  

Iniciou-se a montagem ligando os terminais do módulo microfone amplificador à 

placa arduíno. Para configurar o Arduíno, deve-se fazer o download da IDE (software livre 

Arduíno) e instala-lo no computador. Logo, deve-se baixar a biblioteca, colando o arquivo 

baixado em Documentos/Arduino/libraries. Em seguida, deve-se abri-lo, fazendo o upload 

do arquivo “Código para o Contador” indo em Arquivo/Abrir e selecionar o arquivo 
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contendo o código disponível para download ou inserir as linhas de código na área de 

trabalho da IDE, clicando em seguida no botão “Verificar”. Na sequência, a placa do arduíno 

deve ser conectada ao computador e o botão “Carregar” ser clicado. Neste processo ocorrerá 

o carregamento do código para a placa arduíno. 

O código do programa está disponível para download, com endereço contido no item 

Referências[3]. Neste, encontra-se dois arquivos, um .txt que contém as linhas do código para 

serem copiadas para a IDE e outro .ino, legível pela IDE. Ambos os processos podem ser 

usados para carregar a IDE. 

Após configurar o arduíno, deve-se liga-lo ao display, como mostrado na Figura 26.  

 

 

Figura 26. Ligações entre o arduíno e o display. (Autor) 

 

Liga-se o arduíno no carregador de celular, ligando-o na tomada e as contagens 

iniciam-se logo após ele carregar. Pode-se observar na Figura 27-A, o aparelho contador 

encerrado em uma caixa de acrílico protetora, com o display e o led do arduíno exposto. 
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A)     B)  

Figura 27. A) Contador de faísca com circuito encerrado em uma caixa de acrílico; 

B) Extensor e direcionador para a detecção das faíscas. (Autor) 

 

Para direcionar a captação do som, foi usado um cano de PVC contendo o MIC, que 

foi ligado ao circuito por um cabo Figura 27-B. Para reinicia-lo, deve-se desligar a fonte de 

alimentação, ligando posteriormente.  

 

3.2 Fonte Radioativa 

 

Alguns detectores de fumaça apresentam uma pequena peça metálica em seu interior 

com dióxido de amerício. O Amerício (241Am), encontrado nestes detectores, é um elemento 

radioativo que sofre decaimento  e . Somente os detectores de fumaça do tipo iônico 

contém tal peça. Em geral, estas fontes possuem atividade menores que 30kBq. Outros 

detectores de fumaça, mais comuns no mercado brasileiro, utilizam princípios óticos para 

seu funcionamento, e não câmaras de ionização. 

Os detectores de fumaça do tipo iônico são facilmente encontrados no comércio, em 

casas de materiais de construção, em sites de venda de produtos de segurança eletrônica e 

alarmes em geral. Ao adquirir tal detector, observa-se em seu corpo uma cápsula metálica 

(algumas, mas nem todas, trazem a imagem do trifólio indicando a presença de 

radioatividade). Dentro desta, está a peça que contém o óxido de amerício, podendo ser 

extraída facilmente. A Figura 28 mostra a fonte colada em uma estrutura de papelão para 
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facilitar seu manuseio. A cápsula que protege a fonte no interior do detector de fumaça 

também é mostrada nesta figura. 

 

 

Figura 28. Fonte radioativa (A) colada em uma estrutura de papelão (B), fora da capsula 

de proteção (C). (Autor) 

 

Em geral, a fonte de amerício, retirada dos detectores de fumaça do tipo iônico, 

apresenta atividade da mesma ordem de grandeza (104 Bq para o Am-241) da atividade 

a partir da qual são necessários adotar procedimentos de proteção radiológica, 

conforme Posição Regulatória 3.01/001:2011 da CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear). Como estas fontes podem não obedecer ao critério de exclusão, isenção e 

dispensa de requisitos de proteção radiológica, ao professor que optar por executar esta 

atividade e ainda tiver dúvidas quanto a como proceder de forma segura, sugere-se 

consultar um profissional credenciado pela CNEN no que concerne aos procedimentos 

requeridos para a devida proteção radiológica.  

Por mais que apresente baixa atividade, deve-se evitar colocar a mão, ou qualquer 

parte do corpo, a uma distância menor que 4 cm da frente da fonte. Além disso, sugere-se o 

uso de luvas de látex durante as atividades para impedir a exposição à radiação alfa 

proveniente da mesma. 

Outra fonte de radiação menos intensa é a camisinha de lampião. Algumas das 

camisinhas de lampião apresentam em sua composição o óxido de tório para aumentar o 

brilho durante a queima. O Tório (Th) é um elemento da tabela periódica com número 

atômico 90, que apresenta leve atividade radioativa. 



   

35 
 

Podem ser encontradas em casas especializadas de pesca e camping, algumas lojas 

de materiais de construção e alguns supermercados e armazéns.  

 

3.3 Funcionamento do Detector  

 

Após concluída a montagem do centelhador e do amplificador (ou fonte de alta 

tensão), a saída amplificada foi ligada no centelhador, de modo que o negativo seja 

direcionado ao fio enquanto o positivo à placa. Em seguida, o amplificador foi conectado à 

fonte de notebook que é liga a tomada, caso seja montada a fonte com o uso do Flyback. 

Quando usada a fonte alternativa, a raquete deve ser acoplada ao centelhador e deve 

permanecer acionada, sendo usada uma fita adesiva colada no botão de ativação. Deverão 

surgir faíscas entre o fio e a placa quando ambos estiverem próximos. É necessário o ajuste 

da distância entre eles nos parafusos para que a faísca fique na iminência de ocorrer. 

Aproxime a fonte de amerício e afaste na sequência para testar a sensibilidade do 

equipamento. Deverão surgir faíscas quando a fonte de amerício for aproximada, cessando 

quando ela é afastada. Ao funcionar corretamente, o detector estará pronto para a prática 

pedagógica. 

Foram testadas algumas variações para a montagem (fonte de alta tensão à base do 

Flyback e do circuito oscilador) afim de analisar algumas falhas de funcionamento que serão 

descritas a seguir. 

Aumentando a largura da placa de fenolite, há disparo nas faíscas entre a placa e o 

fio, já que a distância será menor. Para solucionar, deve-se reduzir a largura da placa. As 

dimensões apresentadas obtiveram bons resultados. Caso ocorrem faíscas laterais, um 

pedaço de fita isolante colada na lateral da placa abaixo do fio resolve o problema. 

Invertendo a polaridade entre o fio e a placa, a sensibilidade do dispositivo é reduzida 

podendo até não mais ocorrer faíscas. Um bom funcionamento ocorre quando a placa é 

ligada ao positivo e o fio ao negativo. 

Os fios utilizados para a ligação entre o amplificador e o centelhador devem ser tais 

que não permitam centelhamento internos. Devem apresentar diâmetro e espaçamento entre 

ambos considerável, caso sejam utilizados mais de um. 
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A ligação do fio com o parafuso deve ocorrer firmemente enrolando e colando ou 

soldando-os. Deve-se ter o cuidado em não passar a cola em todo o contato do fio com o 

parafuso, restringindo o contato direto entre os metais. Também, devem ser evitados 

qualquer espaçamento pequeno entre fios, já que faíscas secundárias no aparelho poderão 

dificultar o ideal funcionamento do mesmo. 

Deve-se ter cuidado em manusear o equipamento, evitando a aproximação do mesmo 

quando em funcionamento, já que este trabalha em altas tensões. 

 

3.4 Práticas Experimentais  

  

Além da demonstração da detecção da radiação nuclear através do detector, é 

possível a realização de algumas atividades com o uso de ambas as fontes de tensão e da 

fonte de amerício, das quais algumas são descritas a seguir. 

Detecção da radiação nuclear pelo detector de faísca: A primeira atividade é a 

demonstração do funcionamento do detector, que produz faíscas elétricas quando partículas 

 atravessam a região sensível entre o fio e a chapa metálica no centelhador, quando a fonte 

radioativa é aproximada deste. Consiste em deixar o detector na iminência do centelhamento, 

aproximando-se a fonte radioativa ao fio do detector, verticalmente e em direção ao fio. A 

uma determinada distância, ocorrem as faíscas que representam a detecção da radiação 

nuclear. Repete-se o procedimento com outros materiais (metal, plástico, madeira dentre 

outros) afim de demostrar a insensibilidade a tais materiais. 

Determinação do tipo de radiação: Sabe-se que a radiação  é altamente ionizante, 

podendo ser barrada por uma simples folha de papel, como visto na fundamentação teórica. 

Logo, o uso de uma folha de papel entre a fonte radioativa e o fio do detector pode elucidar 

uma característica do detector: ele é capaz de detectar a radiação , já que a folha de papel 

interrompe o centelhamento. 

Alcance da radiação : Com uma régua fixada no detector no qual o zero 

corresponde à altura do fio do mesmo, inicia-se a aproximação da fonte radioativa 

paralelamente à régua, afim de medir onde se inicia as faíscas. Tal medida corresponde ao 

alcance máximo para o centelhamento, relacionado com a penetração da radiação na matéria. 
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Contagem do n° de contagens x tempo: A contagem de faíscas corresponde ao 

número de detecções efetuadas pelo aparato e pode ser associada à intensidade radioativa 

assim como no contador Geiger. A intensidade radioativa é determinada pela contagem de 

faíscas em função do tempo, podendo ser medida em contagens por segundo (cont/s). Para 

tal, pode-se ser construído um aparato contador de faíscas acústico como o já descrito neste, 

ou ainda, tais contagens podem ser visuais, sendo necessária uma colimação da fonte afim 

de reduzir a emissão de partículas , podendo ser feita com um simples retalho de fita 

adesiva com um pequeno furo centralizado e colado em frente a fonte. 

Contagem do n° de contagens x distância: Para analisar o comportamento da 

radiação na interação com a matéria e a energia da radiação, pode-se fazer a contagem de 

faíscas em função da distância entre o fio do centelhador e a fonte de radiação. Para isso, 

basta seguir os procedimentos efetuados na atividade “Alcance da radiação ”. 

Caracterização geométrica das detecções: É possível efetuar uma análise das 

características do detector em função de parâmetros de detecção, tais como ângulo entre a 

normal do aparelho e a fonte radioativa e o deslize da fonte radioativa paralelo à placa, 

caracterizando-o como detector direcional.  

Intensidade da radiação em função da abertura do colimador: É possível variar 

a atividade da amostra radioativa, restringindo o feixe direcional da radiação afim de estudar 

a relação abertura do colimador e detecção. Para isso, é possível usar um paquímetro como 

colimador, podendo variar sua abertura e, por consequência, a quantidade de radiação que 

por ele passa, estando a fonte radioativa fixa posteriormente ao paquímetro. 

 

3.5 Resultados Experimentais do Detector de Faísca 

 

Ao aproximar a fonte de Amerício ao detector, observa-se a formação de faíscas, que 

caracterizam a detecção da radiação. É notória uma máxima distância de afastamento entre 

a fonte e o detector para que as detecções ocorram, sendo esta de aproximadamente 3,8cm, 

como ilustrado na Figura 29.  
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Figura 29. Máxima distância de afastamento entre a fonte radioativa e o detector para que 

ocorram faíscas. (Autor) 

 

A contagem das partículas  sofre uma pequena variação relativa a precisão do 

aparato. A média de 10 medidas de 1,5 minutos cada a 2cm do detector, foi de 2766 

contagens. A intensidade de detecções (contagens/segundo) para este valor é de 30,7cont/s. 

 A máxima intensidade de faíscas ocorre quando a aproximação da fonte ao detector 

ocorre perpendicularmente à chapa metálica na direção do fio detector, reduzindo-se ao 

passo que o ângulo entre as normais do detector e da fonte é aumentado, como ilustrado na 

Figura 30-A. Fazendo contagens de 30s a cada 10° até os 90° (medidas de ângulo 

aproximadas através de um transferidor), são obtidos dados que sugerem uma curva como a 

esboçada a seguir (Figura 30-B). 

 

A)           B)  

Figura 30. A) Vista lateral do detector com o posicionamento da fonte radiativa; B) 

Gráfico da intensidade de radiação em função do ângulo. (Autor) 
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 Também ocorre um pico na intensidade de detecções quando a fonte está sobre o fio, 

reduzindo drasticamente quando esta afasta-se paralelamente à chapa, como ilustra a Figura 

31, em acordo com estudos anteriores já publicados por GONÇALVES (1992). 

  

A)      B)  

Figura 31. A) Vista lateral do detector com o deslocamento horizontal da fonte radiativa. 

(Autor); B) Gráfico da intensidade de radiação em função da posição central. (Adaptado de 

Gonçalves, 1992) 

 

As intensidades de radiação mantem-se relativamente constante nos primeiros três 

centímetros de afastamento da fonte com o detector, perdendo intensidade até nenhuma 

ocorrência de detecção próximo aos 3,8cm. 

Inserindo uma folha de papel sulfite entre o detector e a fonte radioativa, observa-se 

que nenhuma faísca é formada, independente da distância entre a fonte e o detector, 

caracterizando-o como detector de radiação . 

Com ambas as fontes de alta tensão foi possível realizar as detecções da radiação . 

Deixando o centelhador na iminência da faísca e a fonte de amerício fixa a 2cm do fio do 

detector, a média de cinco medidas da contagem do número de faíscas para ambas as fontes 

de tensão sob mesmos parâmetros em 1 minuto é dada a seguir: 

Fonte com o Flyback: (1675 + 1745 + 1923 + 1892 + 1885)/5 =) 1824 contagens. 

Fonte alternativa: ((113 + 109 + 110 + 118 + 114) / 5 = 112,8 =) 113 contagens. 

Tal valor é obtido pela média de contagens de faíscas em 60 segundos repetidas por 

5 vezes para cada fonte de tensão e caracteriza os detectores por sua precisão, demonstrando 
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a superioridade do detector alimentado pelo flyback e circuito oscilador que representa a 

intensidade radioativa em maiores valores, expondo um “tempo morto” (tempo no qual não 

ocorrem detecções) maior para a fonte alternativa. Tal fator não interfere em seu uso didático 

e demonstrativo, já que os objetivos das atividades experimentais em sala são demonstrar os 

efeitos e trabalha-los em suas características afim de despertar as atenções e interesses, 

desenvolvendo o aprendizado e motivando a continuidade à pesquisa. 

 

3.6 Câmara de ionização 

 

 Como já dito, a confecção da câmara de ionização é baseada na montagem de BOFF 

(2014. Não é necessário nenhum conhecimento específico em eletrônica para a produção de 

tal circuito, sendo suficiente o manuseio do equipamento de solda para ligar as partes. Os 

materiais utilizados são: 1 lata metálica de achocolatado de 500g; 1 bateria de 9V; 3 

transistores BC548; 1 resistor 1k; 1 multímetro; Outros: ferro de solda, fios de cobre papel 

alumínio e fita isolante. 

Sugere-se a análise desta referência para a montagem deste detector, a qual traz 

detalhadamente os passos de montagem e funcionamento da câmara. 

 

  

4. PROPÓSTA PEDAGÓGICA 

 

A seguir serão descritos os passos da Proposta Pedagógica para um possível uso dos 

aparatos experimentais em sala de aula, incluindo atividades avaliativas e recuperações. 

 

4.1 AULA 1: DETECÇÃO DA RADIAÇÃO NUCLEAR ATRAVÉS DA FAÍSCA 

ELÉTRICA. 

  

Atividade 1: Apresentação da proposta de trabalho e dos itens utilizados. 
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Tal atividade tem por principal finalidade aproximar o contexto contemporâneo da 

ciência com o cotidiano do aluno, abordando conceitos relativos a Física Nuclear de maneira 

teórica, a partir de práticas embasadas em estruturas metodológicas afim de desenvolver o 

aprendizado continuado a partir dos conceitos preexistentes, facilitando o aprendizado 

significativo.  

A atividade será iniciada com a apresentação do dispositivo detector e da fonte 

radioativa de Amerício, sem muitos aprofundamentos, partindo para a demonstração da 

detecção da radiação nuclear através da faísca elétrica, afim de exigir uma revisão conceitual 

relativa à radioatividade e despertar a curiosidade da origem da faísca no aluno. Todo seu 

conhecimento ao referente tema será exigido em posterior debate. Deverão ser apresentados 

os elementos que compõem a experimentação e comentadas as atividades posteriores. O 

Amerício deve ser descrito como elemento radioativo que sofre decaimento , o detector 

como composto por elementos básicos tais como uma placa de metal e um fio de cobre. A 

camisinha de lampião como fonte de Tório, um elemento levemente radioativo que é usado 

em sua composição. E o amplificador de tensão exposto como um circuito composto de 

dispositivos eletrônicos capaz de produzir altas tensões. A câmara de ionização referida 

como outro detector de radiação, que converte os sinais da radiação em valores de tensão 

expressos em um multímetro. 

Deverá ser esclarecido que tal trabalho refere-se a uma demonstração dos processos 

de detecção que incluem atividades qualitativas e quantitativas e classificam as radiações de 

acordo com a precisão dos equipamentos utilizados, sendo esta atividade viável tanto para 

pesquisas quanto para fins didáticos, produzindo em ambos, a expansão do entendimento 

das radiações nucleares.  Caso utilize tais atividades como ferramentas avaliativas como 

proposto, deverá ser exposto aos alunos que estes serão avaliados durante o processo de 

forma variada. Que ocorrerá uma avaliação final, a produção de um relatório e debates 

orientados, ocorrendo também, um momento de recuperação.  

Deverá ser entregue aos alunos (ou aos grupos caso ocorram separação em grupos) o 

Roteiro de Acompanhamento (Anexo A) orientando-os a preenche-lo sequencialmente no 

decorrer das atividades, descrevendo as ações experimentais e preenchendo os dados.   

 

Atividade 2: Detecção da radiação nuclear pelo detector de faísca. 
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Esta atividade consiste em um momento de descobrimentos e no despertar das 

curiosidades através de uma demonstração qualitativa. A radiação em si, traz no próprio 

nome o preconceito oriundo da ignorância e da falta de conhecimentos, muitas vezes 

preenchidas pela ficção como causadora de mutações monstruosas ou criadoras de super 

heróis. Ao se deparar com um elemento radioativo, naturalmente o aluno revisará todo o 

conhecimento adquirido afim de analisar os riscos e proteger-se da ameaça. E neste 

momento, conceitos novos podem ser apresentados afim de que ocorra rápida assimilação.  

Iniciar a montagem do detector de faísca em sala de aula, informando que será feita 

uma atividade experimental na qual será produzida altas tensões elétricas e de considerável 

risco afim de que cada um esteja precavido e não toque em nenhuma parte do aparato 

enquanto em uso. Tal advertência é de fundamental importância e não deve ser 

desconsiderada, já que a curiosidade dos alunos possivelmente pode os levar a querer tocar 

no equipamento. 

Após montado o aparato, deve ser apresentada a fonte radioativa argumentando 

referente a ela. É considerável abordar oralmente sobre o elemento e sobre os tipos de 

radiação, explicando que não há riscos na exposição para esta atividade. 

Na sequência, faz-se a calibragem do equipamento, ajustando a altura da placa nos 

parafusos, deixando-a a uma altura que torne a faísca na iminência de ocorrer. 

 Em seguida, faz-se a demonstração da detecção da radiação, aproximando a fonte 

radioativa de Amerício ao detector. Tal aproximação obtém maiores resultados quando é 

feita na vertical, aproximando a fonte radioativa em uma linha reta entre o fio e a chapa 

condutora logo, aproxime a fonte radioativa ao detector por variados ângulos afim de analisar 

as características do detector. 

Aproxime a camisinha de lampião ao detector e note que nada ocorre, mesmo ela 

tendo em sua composição elementos radioativos.  

 

Atividade 3: Determinação do tipo de radiação. 

 

Após a verificação da detecção da radiação pela faísca elétrica, é possível a 

determinação do tipo de radiação nuclear decorrente.  
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Com base na informação de que as radiações  e  atravessam uma folha de papel 

facilmente e que a radiação  é bloqueada pela mesma, caso o detector não produza faíscas 

quando o papel estiver na frente, será constatado que este é sensível apenas à radiação .    

Para determinar o tipo de radiação detectada, utiliza-se uma folha de papel, que deve 

ser posta entre a fonte radioativa e o detector. Pode-se variar os materiais para verificar suas 

potencialidades de bloquear a radiação.  

 

Atividade 4: Itens da pesquisa. 

 

Tal atividade visa induzir o aluno à busca do conhecimento e esclarecimento de 

dúvidas de maneira autônoma além de elucidar e fortalecer o entendimento conceitual e de 

definições de fundamental importância para a atividade em geral. Sugere-se uma pesquisa 

referente aos itens a seguir, dos quais deverá ser composto um resumo. 

  

Modelos atômicos; Tipos de Radiação; Reações nucleares e decaimentos; Interação: 

radiação nuclear – matéria; Ionização; Detectores de radiação nuclear; Meia vida de 

elementos instáveis; Ruptura da rigidez dielétrica. 

Tal atividade poderá ser realizada em grupo, duplas ou individualmente, podendo 

também ser recolhida para uma análise afim de agregar notas ou somente ser usada como 

embasamento para o aluno no momento da avaliação ou posteriores debates. 

Sugere-se que seja feito um resumo dos itens pesquisados para ser anexado ao 

relatório final posteriormente apresentado. 

 

 Atividade 5: Debate orientado I. 

 

Após desenvolvida a atividade experimental, diversas dúvidas surgirão, cabendo não 

a simples resposta a estas mas sim, um debate norteado pelas questões seguintes, as quais os 

alunos deverão responder a partir de seus conhecimentos ao referente tema. 

 



   

44 
 

1 – O que é e de onde surge a radiação? E qual a diferença entre a radiação ionizante 

e não ionizante? 

2 – O que é a faísca elétrica? 

3 – Como a faísca é formada e por que ocorre quando a fonte radioativa é 

aproximada? 

4 – Que tipo de radiação está sendo detectada? Por que? 

5 – Afinal de contas, a radiação faz mal ao ser humano? 

 

Auxílio ao debate: 

1- Radiação é um processo de transferência de energia. Existem diversas formas de 

radiação: Radiação térmica, ondas de rádio, luz, radiação cósmica, nuclear, dentre 

outras, que diferem em suas energias, comprimentos de onda e sua origem. A 

radiação considerada nesta atividade, a nuclear, é oriunda do núcleo atômico de 

elementos instáveis. Estes são instáveis quando existe uma desiquilíbrio 

energético no núcleo. O núcleo tende a emitir a energia excedente em forma de 

partículas e radiações, que podem ser ,  ou . A diferença entre as radiações 

ionizante e não ionizante está na energia que ambas apresentam, sendo as 

ionizantes energizadas suficientemente para efetuar ionizações nos meios onde 

permeiam. 

 

2- Faísca elétrica é o deslocamento de uma quantidade de elétrons por um meio 

gasoso não condutor. Como o ar não é condutor, apresenta um rigidez dielétrica 

e quando existe uma diferença de potencial muito alta entre dois condutores 

próximos, se os elétrons tiverem energia para saltar entre ambos, podem romper 

a rigidez dielétrica do ar, formando a faísca elétrica. Tal faísca origina a formação 

do quarto estado da matéria, o plasma: Gás eletricamente condutor e ionizado. 

 

 

3- Para que a faísca ocorra, os elétrons devem ter energia grande o suficiente para 

romper a rigidez dielétrica do ar. O circuito amplificador transforma a pequena 

tensão da fonte em alguns milhares de volts, fornecendo tal energia para o elétron. 

No dispositivo centelhador, é possível aumentar a distância entre o fio e a placa, 
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deixando-os na iminência do centelhamento, onde os elétrons não terão energia 

suficiente para o salto. Quando a fonte radioativa é aproximada, a radiação  

ioniza o ar, reduzindo a rigidez dielétrica do ar, fazendo com que a energia dos 

elétrons sejam suficiente para o salto. Logo, quando ocorre a faísca sabemos que 

por ali passou uma passou a radiação que emana do elemento. 

 

4-  São três as radiações nucleares: ,  e . Por serem mais ionizantes, radiações  

e  são facilmente absorvidas, enquanto a  apresenta um poder de penetração 

mais elevado. A radiação alfa apresenta baixo poder de penetração, sendo 

absorvida até por uma folha de papel. Logo, quando no detector não ocorreram 

faíscas ao aproximar a fonte radioativa quando a folha de papel foi posta entre 

ambos, pode-se constatar que o detector é sensível a radiação . 

 

 

5- Existem diversos tipos de radiação e somos expostos a elas a todo tempo. Ondas 

de rádio nos permeiam a todo instante, raios luminosos chegam até nos de todas 

as direções e recebemos calor e emitimos calor a todo momento. Considerando a 

radiação nuclear, recebemos doses naturalmente, mas em pequenas quantidades, 

que não apresentam riscos à saúde. No entanto, a radiação pode modificar o DNA 

e as formações moleculares através da ionização, produzindo consequências 

drásticas ao corpo. A radiação tem aplicações benéficas ao homem, como 

produção de energia e tratamentos medicinais.   

 

4.2 AULA 2: CONTEÚDO TEÓRICO. 

 

Atividade 6: Análise do texto “Radiação Nuclear” (Anexo B). 

 

Propõe-se trabalhar em sala os conteúdos apresentados no anexo B composto por um 

texto que deve ser entregue aos alunos para ser utilizado como elemento embasador e de 

apoio. Tal texto deve ser trabalhado com o apoio expositivo do professor, que poderá munir-

se de animações, simuladores e ilustrações, afim de facilitar o aprendizado. Existem variadas 
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opções na internet, dentre simuladores PhET, slides auxiliares e vídeos disponíveis, que 

podem enriquecer a prática pedagógica.  

Como o tempo disponível para tal atividade é relativamente curto enquanto os 

conteúdos são amplamente extensos, tal atividade deve ser organizada de forma a otimizar 

o tempo, sendo de grande valia reservar alguns minutos finais para estimular a participação 

dos alunos, para que estes possam expor os itens da pesquisa relativa a atividade 4. 

 

4.3 AULA 3: ANÁLISE QUANTITATIVA. 

 

Atividade 7: Alcance da radiação . 

 

Tal atividade dá início as análises quantitativas do trabalho, devendo serem 

registrados no Roteiro de Acompanhamentos (Anexo A) que deverá ser entregue aos alunos 

na primeira aula. 

Inicia-se a atividade montando o aparato detector e calibrando-o, explicando qual a 

prática a ser realizada, e que deverão ser seguidos os mesmos padrões de segurança da 

atividade experimental anterior. 

Com uma fita adesiva, deve-se colar uma régua na lateral do dispositivo centelhador 

verticalmente, alinhando o fio com um ponto da régua que será o marco zero da medida 

iniciando-se de baixo para cima. Aproximando lentamente a fonte radioativa do fio 

verticalmente para baixo próximo a régua, poderá observar a distância em que iniciarão as 

faíscas, observando a marcação na régua (d = ________cm). 

Após o início das faíscas, pode-se continuar a aproximação da fonte radioativa com 

o fio para observar se existe alguma relação entre a aproximação e o aumento das faíscas.    

 

Atividade 8: Contagem: n° de partículas x tempo. 

 

Dispositivos medidores de radiação nada mais são que contadores de radiação em 

função do tempo. Fazer a contagem de faíscas fará alusão ao funcionamento de tais 
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medidores tal como o contador Geiger entre outros, mesmo não sendo tais medidas 

efetuadas precisas suficientes para uma considerável caracterização. O princípio 

fundamentador desta atividade é a prática fracamente difundida nesta área, afim de 

despertar a atenção dos indivíduos, levando-os ao desenvolvimento cognitivo com a 

ampliação de seus conhecimentos.  

 

É de grande valia recapitular um item da pesquisa antes da prática: Detectores de 

radiação nuclear, lembrando que seu funcionamento ocorre na contagem de radiações em 

função ao tempo, sendo este o princípio da prática. 

 Tal atividade pode ser realizada com o uso do dispositivo detector montado e junto a 

ele, o dispositivo contador de faíscas. Mas também é possível efetuar as contagens 

sonoramente, levemente diferindo as práticas apenas na precisão e nos aspectos técnicos 

incorporados. 

Após montado o dispositivo detector com a régua, escolha uma distância na qual 

ocorram faíscas onde a fonte radioativa deve permanecer durante a contagem e fixe-a como 

desejar (d: _______cm). A fonte pode ser fixada na régua com uma fita adesiva.  

Sempre manuseie o equipamento com a tomada desligada para evitar eventuais 

acidentes. 

Escolha um tempo de contagem (tempo: ________s). Sugere-se um minuto. Zere o 

cronômetro e dê início às contagens simultaneamente ao momento que ligar o detector. 

Repita a contagem 3 vezes fazendo posteriormente a média afim de obter um resultado mais 

preciso.    

A partir da média das medidas, é possível determinar a intensidade da radiação I: 

I = n° contagens / s 

 

Atividade 9: Contagem: n° de partículas x distância. 

 

Fixe a fonte radioativa na distância mais afastada possível onde ainda ocorram as 

faíscas (d1=_____cm). Faça a contagem em função do tempo. (Sugere-se um minuto). 

Determine a intensidade da radiação I para esta distância (I1=____cont/s).  
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Aproxime um pouco a fonte radioativa ao detector, deixando a uma distância d2 

(d2=_____cm) (Sugere-se que reduza a distância a 2/3). Faça a nova contagem com o mesmo 

tempo usado em I1 e determine I2 (I2=____cont/s).  

Aproxime um pouco mais a fonte radioativa do detector, deixando a uma distância 

d3 (d3=____cm) (Sugere-se que reduza a distância a 1/3). Faça a nova contagem com o 

mesmo tempo usado em I1 e I2 e determine I3 (I3=____cont/s). 

 

Atividade 10: Análise de dados.  

 

Deverá ser usado o “Roteiro de Acompanhamentos” entregue aos alunos referente ao 

Anexo A a qual deverá ser trabalhada em aula afim de nortear o preenchimento dos dados. 

Na sequência, deve ser feita uma breve análise dos dados na forma de recapitulação das 

atividades com base nas cinco questões seguintes, levando em conta os fatos pesquisados 

afim de facilitar a posterior análise que deverá ser feita pelos alunos.   

1- O que é detectado? 

2- Como ocorre as detecções? 

 3- Por que existe uma distância mínima para a detecção ocorrer? 

 4- Com a intensidade de radiação medida experimentalmente pode-se determinar o 

elemento radioativo? 

 5- O detector nos fornece o real número de partículas emitidas pelo núcleo?   

 

Auxílio à análise:  

1 - O que o detector é capaz de detectar é somente a radiação  por esta apresentar 

alto poder de ionização; 

2 – Quando a radiação  cruza a região entre o fio e a placa, ioniza o ar reduzindo a 

rigidez dielétrica do mesmo, facilitando a formação da faísca. Logo, cada faísca 

indica a passagem de uma partícula ; 

3 – Como as partículas  são altamente ionizantes, podem ser barradas por uma 

coluna de ar de poucos centímetros. Por isto, existe uma mínima distância possível 



   

49 
 

para as detecções a qual não é suficiente para elas serem barradas, chegando desta 

forma até o detector; 

4 – Não é possível determinar o elemento radioativo com as medições efetuadas pelo 

detector, já que ele somente acusa a quantidade de partículas  recebidas. Para isso, 

necessitaríamos medir a energia das radiações emitidas. 

5 – O detector fornece apenas informações referentes a quantidade de partículas que 

cruzam a zona sensível do detector dentro dos parâmetros de detecção. O núcleo 

emana radiação em todas as direções das quais apenas uma é detectada. Ainda, existe 

um tempo morto no qual o detector não capta, apesar de ser extremamente curto, que 

corresponde ao tempo de reestabilização da tensão após uma faísca. 

 

4.4 AULA 4: CÂMARA DE IONIZAÇÃO. 

 

Atividade 11: A câmara de ionização. 

 

Apresente a câmara de ionização descrevendo seus componentes, montagem e 

funcionamento. Explique o funcionamento do circuito eletrônico com o princípio 

amplificador, o multímetro como expositor da tensão que recai sobre a câmara e esta como 

sendo o detector da radiação, a qual ionizará o ar no interior, fazendo com que a tensão seja 

aumentada. 

Apresente a camisinha de lampião indicando a presença do Óxido de Tório (ThO2) 

em sua composição e que o Th é um elemento levemente radioativo que aumenta o brilho 

nos lampiões durante a queima. 

Aproxime a camisinha de lampião à câmara e demonstre a variação da tensão no 

display do multímetro. Relate que serão feitas 3 medidas da tensão em função das distâncias 

entre a fonte e a câmara, para o Amerício e para a camisinha de lampião. 

Com a câmara em repouso (longe de fontes radioativas), marque a tensão indicada 

U0 = _______V. 

 

Para o Amerício: 
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Medida 1: Aproxime vagarosamente a fonte radioativa à câmara até iniciar uma 

variação considerável no detector. Marque a distância d1 = _______cm e a tensão indicada 

U1 = _______V. 

Medida 2: Aproxime um pouco a fonte radioativa à câmara reduzindo a distância 

para 2/3. Marque a distância d2 = _______cm e a tensão indicada U2 = _______V. 

Medida 3: Aproxime um pouco a fonte radioativa à câmara reduzindo a distância 

para 1/3. Marque a distância d3 = _______cm e a tensão indicada U3 = _______V. 

 

Para a camisinha de lampião: 

Medida 4: Aproxime vagarosamente a fonte radioativa à câmara até iniciar uma 

variação considerável no detector. Marque a distância d4 = _______cm e a tensão indicada 

U4 = _______V. 

Medida 5: Aproxime um pouco a fonte radioativa à câmara reduzindo a distância 

para 2/3. Marque a distância d5 = _______cm e a tensão indicada U5 = _______V. 

Medida 6: Aproxime um pouco a fonte radioativa à câmara reduzindo a distância 

para 1/3. Marque a distância d6 = _______cm e a tensão indicada U6 = _______V. 

Após a série de medidas, coloque uma folha de papel em frente à entrada da câmara 

e aproxime a 2cm desta, a fonte de Amerício. Anote a tensão U7 = _______V. Aguarde a 

estabilização da câmara e repita a medida com a camisinha de lampião. Anote a tensão U8 = 

_______V.   

  

Atividade 12: Debate orientado II. 

 

Tal atividade visa efetuar uma análise do comportamento da câmara de ionização 

diante da radiação nuclear, fazer um comparativo entre os detectores observando suas 

características, sensibilidades e precisões e extrair das atividades, generalizações possíveis 

para a reafirmação de dados teóricos com o intuito de promover o desenvolvimento 

intelectual, não somente na referente área, mas no que se refere ao contexto teórico-prático 

das ações científicas. 

1 -   Como ocorre a detecção pela câmara de ionização? 
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2 -  Qual é a máxima tensão possível a ser indicada no multímetro para a câmara de 

ionização? 

3 -  Por que mesmo na ausência de fontes radioativas a câmara de ionização indica valores 

de tensão? 

4 -   O detector de faísca detecta a radiação de ambas as fontes? 

5 -   A câmara de ionização detecta a radiação de ambas as fontes? 

6 -   O que ocorre quando se insere a folha de papel em frente a ambos os detectores? 

 

Auxílio ao debate: 

1 -  Quando a radiação se propaga entre os eletrodos da câmara, ioniza o ar 

interferindo fracamente na diferença de potencial entre eles. Tal interferência é 

detectada e amplificada por um circuito eletrônico simples que emite os dados para 

um multímetro. O multímetro na função de voltímetro exibe as tensões medidas no 

display. Logo a radiação é detectada e transformada em sinais digitais de tensão, que 

a representam proporcionalmente.  

2 -  A máxima tensão possível a ser indicada pelo multímetro é a tensão da fonte 

alimentadora do circuito, que neste caso é uma bateria de 9V. A apresentação dos 9V 

pelo display indicam a máxima ionização do ar dentro da câmara, sendo o limite do 

medidor.  

3 -  A câmara de ionização apresenta alta sensibilidade, podendo sofrer até 

interferências eletrostáticas. A indicação de tensão sem estímulos radioativos ocorre 

devido a fatores técnicos da câmara, tais como formato, elementos utilizados na 

confecção, umidade do ar, temperatura, dentre outros. Logo, tal tensão deve ser 

considerada como marco zero para as medições. 

4 -  Como experimentado na atividade 2, o detector de faísca não detectou radiação 

alguma da camisinha de lampião. Logo, está restrito apenas para decaimentos  e 

fontes de intensa radioatividade. 

5 -  A câmara de ionização é altamente sensível, podendo detectar radiações  e . 

Como a radiação  é fracamente ionizante, e a câmara detecta as radiações pela 

ionização, é pouco provável que ela possa ser usada para detectar apenas radiações 
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. Logo, fontes que decaiam em  e  podem ser percebidas pela câmara, desde que 

apresentem atividade suficiente. 

6 -  Como o detector de faísca é pouco sensível e detecta apenas radiação , ele deixa 

de detectar, já que tal radiação é barrada pela folha. Já a câmara de ionização apenas 

sofre redução nos valores da medição, como experimentado na atividade 11, já que 

esta detectará somente radiação . 

  

Atividade 13: Relatório Experimental. 

 

O relatório consiste no registro das atividades efetuadas em visão de quem o realiza 

embasado nos critérios da atividade a ser relatada. Tem como função para este trabalho 

recapitular conceitos, registrar atividades, analisar dados, realizar auto avaliação e gerar 

reflexão diante do contexto afim de promover maior assimilação. 

A confecção do relatório poderá ser individual ou em grupo, e deve seguir as normas 

contidas no Anexo C: “Normas para o Relatório” que deverá ser entregue aos alunos e com 

eles debatido afim de sanar possíveis dúvidas.  

 

4.5 AULA 5: AVALIAÇÃO. 

  

Atividade 14: Avaliação. 

 

Tal atividade pretende avaliar o entendimento do funcionamento dos detectores e dos 

conceitos teóricos básicos referentes à radiação além de ser uma ferramenta de ensino 

continuado, na qual o aluno poderá se deparar com provações conceituais fazendo-o 

descartar falsas suposições. 

Consiste em três questões referentes aos conceitos trabalhados durantes as atividades: 

Detector de faísca, Câmara de ionização e as características da radiação nuclear, podendo 

ser realizada em dupla ou individualmente, cabendo ao professor aplicador a escolha, assim 

como na associação de uma possível nota. 
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Caso reste um tempo após a aplicação da avaliação, poderão ser trabalhados os itens 

da confecção do relatório. 

  

4.6 AULA 6: RECUPERAÇÃO. 

 

 Atividade 15: Associe as colunas ou V ou F. 

 

Como toda avaliação deve ser acompanhada de uma posterior recuperação, sugere-

se que seja feita de forma diferenciada da avaliação, apresentada nesta atividade na forma 

de colunas para associar de acordo com o grau e caráter relativo, podendo ser em duplas ou 

individualmente, podendo também ser com consulta ao material utilizado. 

Tal atividade tem por finalidade principal a contemplação geral dos conceitos 

analisados e debatidos, levando em conta as possíveis extensões interpretativas das 

atividades, afim de assegurar a aprendizagem continuada com a confirmação dos conceitos 

ou a substituição de falsos por outros amparados fundamentadamente na teoria e prática.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTOS 

AULA 1 - Detecção de radiação nuclear através da faísca elétrica. 

 

Atividade 1: Apresentação da proposta de trabalho e dos itens utilizados. 

Obs:______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Detecção da radiação nuclear pelo detector de faísca. 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Atividade 3: Determinação do tipo de radiação. 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4: Itens da pesquisa. 

Modelos atômicos; Tipos de Radiação; Reações nucleares e decaimentos; Interação: 

radiação nuclear – matéria; Ionização; Detectores de radiação nuclear; Meia vida de 

elementos instáveis; Ruptura da rigidez dielétrica. 

Obs:________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Atividade 5: Debate orientado I. 

Obs:________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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AULA 2 - Conteúdo Teórico. 

 

Atividade 6: Análise do texto “Radiação Nuclear” (Anexo B). 

Obs:________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

AULA 3 - Análise Quantitativa. 

 

Atividade 7: Alcance da radiação . 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Distância mínima para o início da faísca: ________cm; 
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Atividade 8: Contagem: n° de partículas x tempo. 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Distância entre a fonte radioativa e o detector: _____________cm.  

Tempo de contagem de radiações: ___________s. 

Número de contagens efetuadas nas três medidas: _________; _________; _________. 

Média das contagens (= [medida 1 + medida 2 + medida 3] / 3): ___________ cont. 

Intensidade da radiação I: _____________cont/s. 

 

Atividade 9: Contagem: n° de partículas x distância. 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Tempo utilizado para as contagens: _________s. 

Distância mínima para o início da faísca (d1): ________cm; 

Número de contagens (c1): _________cont.                             I1: _________cont/s. 

 

Distância (d2): ________cm; 

Número de contagens (c2): _________cont.                             I2: _________cont/s. 

 

Distância mínima para o início da faísca (d3): ________cm; 

Número de contagens (c3): _________cont.                             I3: _________cont/s. 

 

AULA 4 – A Câmara de ionização 

 

Atividade 11: A câmara de ionização. 

Descreva os procedimentos e ocorrências: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Tensão inicial (U0): __________V. 



   

62 
 

Para o Amerício: 

Distância (d1) = _______cm;                      Tensão (U1) = _______V. 

Distância (d2) = _______cm;                      Tensão (U2) = _______V. 

Distância (d3) = _______cm;                      Tensão (U3) = _______V. 

Para a camisinha de lampião: 

Distância (d4) = _______cm;                      Tensão (U4) = _______V. 

Distância (d5) = _______cm;                      Tensão (U5) = _______V. 

Distância (d6) = _______cm;                      Tensão (U6) = _______V. 

 

Com a folha de papel e a fonte de Amerício a 2cm da câmara (U7) = __________V. 

Com a folha de papel e a camisinha de lampião a 2cm da câmara (U8) = __________V. 

 

Atividade 12: Debate orientado II. 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

Atividade 13: Relatório Experimental. 

O relatório deve seguir o Anexo C – Normas para o Relatório. 

 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



   

63 
 

AULA 5 – Avaliação. 

Atividade 14: Avaliação. 

 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

AULA 6 – Recuperações. 

Atividade 15: Questões de concursos, vestibulares e ENEM. 

 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Atividade 16: Associe as colunas ou V ou F. 

 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – TEXTO COMPLEMENTAR: RADIAÇÃO NUCLEAR 

A síntese que segue é embasada em Eisberg e Resnick (1979) e Tauhata (2013).  

 

DE ONDE SURGE A RADIAÇÃO? 

Toda a matéria que conhecemos, que somos feitos e que interagimos no dia-a-dia, 

seja uma pedra, uma planta, nosso alimento ou nossas roupas, é composta pelos elementos 

que estão organizados na tabela periódica, sendo organizados pelos seus respectivos 

números atômicos (Z) que expressam o número de prótons que ele contém. Cada um deles 

apresenta uma formação atômica única, mas que seque os mesmos padrões estruturais, um 

modelo atômico. 

 O entendimento humano referente aos modelos atômicos e nucleares é 

evolutivo assim como todas as partes da ciência e encontra-se nos dias de hoje, permeado 

por complexas representações matemáticas que não cobrem totalmente os aspectos 

estruturais e nem interativos. A grosso modo, o modelo de Bohr no qual existe um núcleo 

com prótons e nêutrons e a eletrosfera com camadas nas quais existem elétrons, pode ser 

considerado útil nas representações didáticas sob caráter histórico-evolutivo, no qual, para o 

átomo de hidrogênio, segundo Eisberg e Resnick (1979), os elétrons no estado fundamental 

apresentam velocidade de aproximadamente 2,2.104m/s  se propagando em uma órbita de 

raio de 5,3x10-11m (raio de Bohr) fornecendo-nos a noção de que é praticamente impossível 

imaginar o elétron com tal velocidade ao redor do núcleo em uma órbita tão pequena. A ideia 

de uma onda ao redor do núcleo soa aceitável de forma que se pode falar em densidade de 

probabilidades referentes às posições do elétron aos iniciantes partindo desta ideia sendo 

esta, a base para modelos posteriores. 

 Partindo do princípio da eletrostática na qual cargas elétricas de mesmo sinal tendem 

a se repelir e cargas de sinais opostos a se atrair, pode-se presumir que os elétrons estão 

presos aos núcleos devido a atração pelo núcleo, já que este é eletricamente positivo. Quando 

mais afastado do núcleo, menor é a força atrativa e maior é a órbita. E estas existem como 

degrais de energia, nas quais os elétrons podem saltar quando apresentam energia 

suficientes. Ao receber uma quantidade de energia, seja na forma de energia elétrica, térmica 

ou radiação luminosa, o elétron pode saltar para outra camada, desde que tenha energia 

suficiente, já que não pode ficar no meio do caminho.  
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Em consideração ao núcleo, notoriamente pelos princípios repulsivos, os prótons 

deveriam afastar-se, destruindo o núcleo atômico. O fato é que prótons e nêutrons estão tão 

próximos que surge uma nova interação denominada de força forte, que atua em pequenas 

distâncias e mantém o núcleo estável.  Quando o núcleo é muito grande, esta força não é 

suficiente para manter a estabilidade, tornando-o instável ou radioativo. Ele tende a emitir 

partículas ou radiações afim de atingir a estabilidade. 

O QUE É RADIAÇÃO? 

O termo radiação é bastante amplo e refere-se basicamente ao transporte de energia 

de um corpo a outro ou apenas emissão desta, através de ondas ou partículas.  

Radiação nuclear é a radiação emitida pelos núcleos instáveis, podendo ser de 

diversas formas, mas principalmente nas formas de radiação ,  e . Tais radiações derivam 

dos processos de decaimento dos núcleos instáveis. 

DECAIMENTO :  É a forma mais rápida que os núcleos instáveis tem em atingir a 

estabilidade, já que uma partícula  emitida pelo núcleo apresenta um número de massa 

igual a 4 por ser constituída de dois prótons e dois nêutrons: 42, que coincide com o núcleo 

do elemento hélio 4He2. Sabendo que a massa do átomo está concentrada no núcleo, já que 

o elétron tem massa tão pequena que pode ser desprezada, o número de massa de um 

elemento (A) é equivalente a soma dos prótons (que correspondem ao número atômico: p = 

Z) e nêutrons do núcleo (n): A = Z + n. Para um elemento X que sofre decaimento : 

transformando-se em outro elemento Y: 

AXZ             →           
A-4YZ-2          +        42 

                             Nuclídeo instável                  Nuclídeo estável                  Partícula  

Como exemplo, o Urânio (238U92) sofre decaimento  transformando-se no Tório 

(234Th90). 

DECAIMENTO :  Para que exista estabilidade no núcleo, também é preciso manter 

uma relação entre o número de prótons e de nêutrons. Para atender esta relação pode ocorrer 

a captura ou emissão de elétrons (partículas ) pelo núcleo atômico. 

  Quando existe no núcleo um número bem maior de nêutrons que de prótons, pode 

ocorrer a transmutação de nêutrons em prótons, ocorrendo a emissão de um elétron e um 

anti-neutrino que não possui carga elétrica e massa considerável, sendo o decaimento 

denominado -. 
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AXZ             →           
AYZ+1          +        -          +        ' 

             Nuclídeo instável                 Nuclídeo estável                   Elétron                       Antineutrino 

Como exemplo, o Carbono (14C6) sofre decaimento - transformando-se no 

Nitrogênio (14N7). 

Por outro lado, quando o número de nêutrons for insuficiente para manter a 

estabilidade do núcleo, poderá ocorrer a transmutação de um próton em um nêutron, 

liberando um pósitron (+) e um neutrino. 

  
AXZ             →           

AYZ-1          +        +          +         

             Nuclídeo instável                 Nuclídeo estável                   Pósitron                       Neutrino 

Como exemplo, o Flúor (18F9) sofre decaimento + transformando-se no Oxigênio 

(1808).  

Pode ocorrer também a captura eletrônica de um elétron atômico, onde este elétron 

se combina com o próton do núcleo formando um nêutron e um neutrino, em um processo 

de transformação de elementos semelhante ao decaimento +.  

A transmutação de nêutrons e prótons não pode ser explicada pelas Interações 

Gravitacional, Forte ou Eletromagnética, sugerindo uma nova: A Força Fraca (ou Interação 

Fraca),  

DECAIMENTO : A emissão de radiação  está basicamente presente em todos os 

tipos de decaimento nuclear, já que quando há emissão de partículas sempre há sobras de 

energia, sendo estas liberadas na forma de radiação , que são fótons semelhantes aos da luz 

emitida por lâmpadas, diferindo por seu comprimento de onda e, consequentemente energia 

elevada. 

INTERAÇÃO RADIAÇÃO NUCLEAR – MATÉRIA 

A todo momento somos bombardeados por diversas formas de radiação: ondas 

térmicas, luminosas, radiação nuclear, cósmica, ondas de rádio dentre outras. Algumas delas 

nos atravessam sem que ocorra alguma interação e outras são rapidamente absorvidas pela 

pele. Algumas apresentam riscos a nossa saúde e outras nos dão a capacidade de poder 

enxergar o mundo a nossa volta e sentir as sensações de frio e calor. 

As radiações nucleares interagem com a matéria ao redor sendo por ela absorvida. A 

radiação  possui alto poder de ionização e é emitida com grande velocidade do núcleo, mas 
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apresenta um poder de penetração muito pequeno, deslocando-se no ar atmosférico a uma 

distância que depende de sua energia, podendo ser barrada por uma simples folha de papel 

ou pela camada de pele morta de nossa derme, geralmente não apresentando por este motivo, 

riscos a nossa saúde.  

A radiação  é emitida do núcleo com velocidade maior que a radiação alfa, mas 

possui um poder de ionização menor por apresentar carga elétrica menor. Por isso, seu poder 

de penetração na matéria é bem maior, podendo penetrar em nosso corpo, produzindo 

radicais livres, prejudiciais à nossa saúde. Pode ser barrada por uma placa de chumbo de 

2mm. 

A radiação  é eletromagnética, portanto se propaga na velocidade da luz. Seu poder 

de ionização é pequeno por não apresentar carga elétrica, mas seu poder de penetração na 

matéria é extremamente alto, podendo atravessar completamente o corpo humano causando 

danos irreparáveis tais como alterações na estrutura do DNA. Pode ser barrada por uma placa 

de chumbo de 5cm. 

UTILIZAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR 

Além dos perigos que apresenta aos seres vivos, a radiação possibilita diversas 

aplicações de grande importância ao homem, tais como na medicina, na indústria, na 

produção de energia elétrica e não tão beneficamente, na indústria bélica. 

A mesma radiação que pode causar tumores no corpo humano também é capaz de 

destruir células malignas através de feixes direcionados a regiões pontuais do corpo através 

de procedimentos como a radioterapia e a braquiterapia. Os raios  são largamente utilizados 

na indústria em testes não destrutivos de falhas presenciais em peças mecânicas. A interação 

da radiação nuclear com a matéria também é utilizada no aquecimento da água para a 

movimentação das turbinas em usinas nucleares, a qual é convertida em energia elétrica. A 

energia nuclear também é utilizada na produção de armamentos nucleares, que se baseiam 

nos processos de fusão e fissão nuclear. 

Por fim, o conhecimento referente a radiação levou o homem a entender mais 

profundamente a natureza, possibilitando a desmistificação e seu domínio ao uso para a 

melhoria da qualidade de vida em seu cotidiano. Cabe a todos compreender o fundamental 

e real aspecto referente as radiações nucleares além das surreais informações trazidas por 

filmes ou histórias distorcidas.     
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ANEXO C 

NORMAS PARA O RELATÓRIO 

O relatório poderá ser digitado ou escrito a mão e deverá conter os itens em ordem: 

Capa, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão, Referências Bibliográficas e Anexo. 

Tamanho de fonte e fonte a ser utilizada ficam a critério de escolha do grupo. 

Cada item será comentado a seguir, afim de facilitar a confecção. 

Capa: Deve conter o nome do estabelecimento de ensino, título, tema, nome dos 

integrantes, nome do professor, disciplina, data e local. 

Introdução: Deve conter uma breve descrição dos temas propostos na pesquisa e no 

trabalho realizado em sala. Algumas questões podem ser respondidas durante a descrição 

deste tópico afim de facilitar sua produção, tais como as descritas abaixo. 

-No que consiste as atividades realizadas? 

-O que é radiação nuclear? De onde surge? 

-Quais são as fontes radioativas apresentadas? 

-Quais detectores foram apresentados? 

-Como os detectores funcionam? 

-Como ocorre a interação da radiação com a matéria? 

-O que se espera com este trabalho? 

Desenvolvimento: Deve ser descrito neste tópico, os procedimentos e as medidas 

consideráveis realizadas em sala, as ações tomadas pelo grupo para a confecção deste 

trabalho, incluindo desde a pesquisa, os itens do debate, as ações experimentais em sala e os 

dados obtidos, sendo possivelmente orientado pelo Anexo A: “Roteiro de 

Acompanhamentos”. 

Descreva separadamente as atividades realizadas de acordo procedimentos e com 

suas anotações no Roteiro de Acompanhamentos.  

Resultados: Deve-se expor os resultados obtidos a partir da análise dos dados. O 

texto pode ser desenvolvido embasadamente nas respostas às questões a seguir, devendo ser 

contínuo. 

- Por que deve-se ajustar a distância entre a placa e o fio no detector de faísca? 

- Como ocorre a detecção da radiação no detector de faísca? 
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- Por que existe uma máxima distância de separação entre a fonte radioativa e o detector na 

qual além dela não ocorrem mais detecções? 

- O que ocorre quando varia o ângulo de aproximação entre a fonte e o detector? 

- O que ocorre quando a folha de papel é posta entre o detector e a fonte? 

- O que é a intensidade da radiação I? 

- Variando a distância entre a fonte e o detector como feito na Atividade 9, a contagem sofre 

variações consideráveis? Justifique o fato. 

- Por que existe um valor mínimo de tensão na câmara de ionização? 

- A detecção de radiação na câmara de ionização depende da distância da fonte radioativa? 

Justifique, baseando-se na Atividade 11. 

- Com base no comparativo efetuado entre as fontes na atividade 11, o que se pode concluir? 

- O que ocorre quando a folha de papel é posta entre a câmara de ionização e as fontes? 

Justifique. 

Conclusão: Neste tópico cabe descrever a análise da viabilidade desta atividade, 

expondo os pontos positivos e negativos, como também suas conclusões referentes a sua 

participação no trabalho.  

Pode-se iniciar o texto descrevendo as respostas continuamente referentes às 

questões a seguir. 

 

- Que tipo de radiação pode ser detectada pelos detectores? Como é possível concluir tal 

fato?  

- É possível determinar a exata atividade dos elementos com os detectores? Justifique. 

- Que informações da fonte radioativa podemos obter com estes detectores? 

- Quais as vantagens e desvantagens no uso entre os dois detectores? 

- Os detectores são eficazes na detecção da radiação? Justifique. 

- Faça um comparativo entre o detector de faísca e o contador Geiger. 

- A radiação nuclear é sempre prejudicial ao homem? 

 

Referências Bibliográficas: Devem ser descritas as fontes utilizadas para a 

realização do relatório, tais como livros e sites. 

 

Anexo: O Roteiro de Acompanhamentos (Anexo A) devidamente preenchido deve 

ser anexado ao fim do relatório a ser entregue. 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO. 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO _________________________________________________________ 

NOME:______________________________________________NÚMERO:____________SÉRIE:_______ 

 

AVALIAÇÃO – Câmara de Ionização e Detector de Faísca de Radiação Nuclear. 

 

1) Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas: 

a) (   ) A radiação nuclear é exclusivamente emitida por materiais artificiais; 

b) (   ) Nem toda radiação é proveniente dos átomos; 

c) (   ) Apesar do teor nocivo aos seres vivos, as radiações nucleares podem trazer benefícios ao homem; 

d) (   ) A radiação  é a mais ionizante entre as três: ,  e ; 

e) (   ) A energia das partículas emitidas em um decaimento  de um elemento são dependentes do tempo. 

 

 

2) Um detector de faísca constituído por um fio esticado sobre uma placa, ambos eletrizados, foi usado para fazer a 

medição da intensidade da radiação emitida por um dado elemento de meia vida superior a 2 dias, obtendo uma 

intensidade de 0,75 contagens/s em 2 minutos. Pode-se afirmar que (Marque as corretas): 

a) (   )  O detector mediu a energia do decaimento do elemento; 

b) (   ) O número de contagens efetuadas é 90; 

c) (   ) Caso o tempo fosse de 3 minutos, o número de radiações emitidas pelo elemento neste tempo seria de 135; 

d) (   ) Caso o tempo fosse de 3 minutos, a intensidade da radiação I passaria a ser 1,125; 

e) (   ) A intensidade da radiação não deve variar em 3 minutos; 

f) (  ) Pode estar havendo detecção de qualquer tipo de radiação nuclear: ,  e . 

 

3) Uma fonte de Amerício foi posta a 6cm de uma câmara de ionização, constituída por uma lata e um fio condutor em 

seu interior que funcionam como eletrodos que enviam sinais elétricos para um circuito amplificador ligado a uma 

bateria de 9V e a um voltímetro, marcando neste uma tensão de 5,22V. Reduzindo a distância entre o Amerício e a 

câmara de ionização para 4cm, observa-se uma tensão de 6,31V.  Pode-se afirmar que (Marque as corretas). 

a) (   ) Os valores das tensões correspondem as energias das radiações emitidas pelo Amerício; 

b) (   ) Encostando a fonte à câmara de ionização, é possível obter valores de tensão superiores a 9V; 

c) (   ) Somente a radiação  é detectada; 

d) (   ) Quanto mais próximo da câmara, maior o valor da tensão exibida pelo multímetro; 

e) (   ) Quanto mais próximo da fonte, maior a quantidade de ionizações decorrentes; 

f) (   ) O maior valor de tensão possível é 9V e corresponde ao limite de ionização da câmara. 

BOA AVALIAÇÃO! 
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ANEXO E – RECUPERAÇÃO. 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO _________________________________________________________ 

NOME:______________________________________________NÚMERO:____________SÉRIE:_______ 

 

RECUPERAÇÃO – Câmara de Ionização e Detector de Faísca de Radiação Nuclear. 

 

ASSOCIE AS COLUNAS CORRESPONDENTES 

1- Modelos Atômicos (   ) Corresponde ao número de prótons de um elemento, caracterizando-o. 

2- Radiação  (   ) É a radiação nuclear mais perigosa por ser mais penetrante.  

3- Isótopo (   ) Contador de radiação  pela ruptura da rigidez dielétrica. 

4- Decaimento  (   ) Responsável pela transmutação entre o próton e nêutron no decaimento . 

5- Força Forte (   ) É a radiação mais ionizante das três (,  e ). 

6- Câmara de ionização  (   ) Emite feixes de ondas eletromagnéticas de alta energia. 

7- Massa Atômica (   ) Emite radiação ,  ou  afim de atingir estabilidade. 

8- Número Atômico (   ) Tempo no qual a atividade radioativa de um elemento se reduz pela 

metade. 

9- Decaimento  (   ) Pode penetrar até 2cm em nossa pele, produzindo radicais livres.  

10- Captura eletrônica (   ) Processo no qual há troca de cargas e formação de íons.  

11- Radiação  (   ) O elétron atômico é capturado pelo núcleo. 

12- Fusão Nuclear (   ) Representações possíveis da estrutura dos átomos. 

13- Força Fraca (   ) Detector de radiação que analisa os sinais de ionização em um gás.  

14- Ionização (   ) É a soma do número de prótons e de nêutrons do átomo. 

15- Meia Vida  (   ) Atua entre partículas muito próximas, mantendo-as unidas. 

16- Radiação  (   ) Quebra de um núcleo em duas partes menores. 

17- Detector de faísca (   ) Altera o número atômico do átomo em uma unidade.  

18- Núcleo instável (   ) Consiste na junção de núcleos para formação de um único. 

19- Fissão Nuclear (   ) Reduz dois prótons e dois neutros do átomo instável. 

20- Decaimento  (   ) Átomos de mesmo elemento que possuem número de nêutrons diferentes. 

 

BOM TRABALHO! 
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ANEXO F – GABARITOS 

 

 

GABARITO AVALIAÇÃO (Anexo D) 

1) F; V; V; F; F. 

 

2) Alternativas corretas: B e E. 

 

3) Alternativas corretas: D, E e F. 

 

 

 

GABARITO RECUPERAÇÃO (Anexo E) 

 

Os resultados abaixo referem-se ao preenchimento da segunda coluna progressivamente de 

cima para baixo. 

 

8; 11; 17; 17; 13; 16; 20; 18; 15; 2; 14; 10; 1; 6; 7; 5; 19; 9; 12; 4; 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


