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Biofísica

Prof. Dr. Walter F. de Azevedo Jr.



Notícia disponível em: <

http://www.newstatesman.com/culture/culture/2013/03/james-

lovelock-man-all-seasons

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Prof. James Lovelock é o criador da teoria

de Gaia, um cientista e inventor que

tornou-se um símbolo da defesa da

natureza. Lovelock defende projetos

polêmicos, como o uso da energia nuclear

como uma forma de ganharmos a batalha

contra a emissão de gases do efeito

estufa.

Notícia Relacionada 

http://www.newstatesman.com/culture/culture/2013/03/james-lovelock-man-all-seasons


Na década de 1960, o cientista e inventor James Lovelock realizou estudos sobre a

possibilidade de vida no planeta Marte. Baseado em suas observações, Lovelock

propôs que Marte não abriga vida. Tal metodologia de estudo, sobre as condições

para surgimento e manutenção da vida em um planeta, levou à teoria de Gaia. Na

teoria de Gaia, o planeta Terra é comparado com um organismo vivo, que apresenta

mecanismos para controlar sua temperatura, salinidade dos oceanos, composição

química da atmosfera entre outros fatores. Veja bem, é uma analogia, a teoria de Gaia

não diz que a Terra é um organismo vivo, e sim apresenta-se como um sistema

complexo, com autorregulação análogo a um organismo vivo. Um dos conceitos

centrais da teoria de Gaia é que os componentes inorgânicos e orgânicos do

planeta Terra evoluíram de forma conjunta, análogo a um organismo vivo.

Imagem disponível em: < http://www.gaiatheory.org/synopsis.htm > .

Acesso em: 28 de maio de 2018. 3
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A partir da proposta inicial da teoria de

Gaia, diversos mecanismos de

autorregulação do planeta Terra foram

identificados. Por exemplo, um

mecanismo aparentemente inorgânico,

como a formação de nuvens sobre os

oceanos, depende do metabolismo dos

coccolithophores, um tipo de

fitoplâncton. Esses plânctons liberam

grandes quantidades de dimetil enxofre

(DMS), que funciona como agente de

condensação das gotas de chuva. Tal

fenômeno de condensação é fundamental

para a formação das nuvens, ou seja,

quanto maior a quantidade de plâncton no

oceano, maior a probabilidade de

formação de nuvens. As nuvens são

importantes para manutenção da

temperatura da Terra e participam do

mecanismo de retorno do enxofre para os

ecossistemas.

Ciclo de formação de nuvens devido a liberação de DMS por

coccolithophores no oceano.

Imagem disponível em: <

http://www.gaiatheory.org/synopsis.htm > .

Acesso em: 28 de maio de 2018.

Mais informações no site:

http://www.greenlime.com.au/Coccos%3A-Global-

Coolers.php

Acesso em: 28 de maio de 2018. 4
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A participação do DMS na formação de

nuvens leva à hipótese de um mecanismo

de autorregulação da formação de

nuvens. O aumento da incidência de luz

nos oceanos leva a um aumento da

população de fitoplânctons e,

consequentemente, um aumento da

liberação de DMS. O aumento do DMS

leva a um aumento da condensação de

nuvens que, em última análise, leva a

uma maior reflexão da radiação solar

sobre os oceanos e uma diminuição da

incidência de radiação solar. Um sistema

complexo, como a formação de nuvens,

apresenta um mecanismo de

autorregulação, como previsto pela teoria

de Gaia.

Referência:

Charlson R J, Lovelock J E, Andreae M O, Warren S G

(1987): Oceanic phytoplankton, atmospheric sulfur, cloud

albedo and climate. Nature 326: 655-661.
5

A quantidade de DMS (CH3-S-CH3) liberado na atmosfera

depende da população de fitoplâncton, um aumento dessa

população ocorre devido ao acréscimo da incidência de

radiação solar. As moléculas de DMS funcionam como

agentes nucleadores de nuvens, pois capturam as

moléculas de água presentes na atmosfera, formando

“sementes” para criação de nuvens.

Imagem disponível em: <

http://www.seafriends.org.nz/issues/global/climate1.htm > .

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Resumindo, a ideia central da teoria de

Gaia é que a vida na Terra evolui de forma

balanceada com mecanismos de

autorregulação. A autorregulação de um

sistema complexo, como o planeta Terra,

garante um equilíbrio dinâmico, ou seja,

quando um aspecto se afasta do

equilíbrio, a Terra apresenta mecanismos

para que se volte ao equilíbrio, como no

caso na formação das nuvens. Um

aumento na incidência da radiação solar,

leva por último a um aumento das nuvens,

que reduz a incidência da radiação. Um

mecanismo de autorregulação. A

presença das nuvens tem papel

fundamental no processo de reflexão da

radiação solar incidente, que será visto a

seguir.
Referência:

Charlson R J, Lovelock J E, Andreae M O, Warren S G

(1987): Oceanic phytoplankton, atmospheric sulfur, cloud

albedo and climate. Nature 326: 655-661.
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Imagem de alta resolução da Terra vista do espaço.

As imagens da Terra, vista do espaço, permitiram um estudo

detalhado do impacto da atividade humana no planeta.

Imagem disponível em:

<http://climate.nasa.gov/system/gallery_images/fullscreen/Im

ageWall6_1600x1200-80.jpg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Um dos assuntos mais discutidos na

atualidade é o aumento da temperatura

da Terra devido ao efeito estufa. Mas

afinal, o que é efeito estufa?

O efeito estufa é o aumento da

temperatura do planeta devido à elevação

da presença de gases que refletem a

radiação que sai da Terra. O sistema

funciona da seguinte forma, a Terra

recebe radiação do Sol, como mostrado

ao lado. Parte da radiação é refletida de

volta ao espaço, por meio das nuvens,

mas uma parte da radiação passa pela

atmosfera terrestre e chega à superfície

do planeta. Na superfície do planeta ainda

temos que parte da radiação é refletida de

volta, principalmente em regiões cobertas

por gelo, como aquelas encontradas nas

regiões polares, de grandes altitudes e de

clima frio. 7

Efeito Estufa

A radiação solar passa pela atmosfera e aquece a

superfície. O aquecimento da superfície gera radiação que é

refletida de volta ao espaço. A maior parte da radiação

emitida é absorvida por moléculas do efeito estufa e

reemitidas em todas as direções, aquecendo a superfície

terrestre e as baixas camadas da atmosfera.

Imagem disponível em: <

http://www.windows2universe.org/earth/climate/greenhouse_

effect_gases.html > .

Acesso em: 28 de maio de 2018.

Mais informações no site:

http://missionscience.nasa.gov/ems/13_radiationbudget.html

Acesso em: 28 de maio de 2018.

http://www.windows2universe.org/earth/climate/greenhouse_effect_gases.html
http://missionscience.nasa.gov/ems/13_radiationbudget.html


A absorção da radiação solar aumenta a

temperatura da superfície do planeta, que

por sua vez emite radiação infravermelha.

A presença de gases na atmosfera

terrestre, como o CO2, refletem a radiação

infravermelha de volta à superfície do

planeta, gerando um ciclo de reforço no

aumento da temperatura. O efeito estufa

tem um efeito benéfico à vida na Terra. A

presença dos gases de efeito estufa

levam a temperatura média da Terra a

15oC, ideal para a vida. O problema

apareceu com a revolução industrial, que

levou à queima de combustíveis fósseis,

que liberam grandes quantidades CO2,

amplificando o efeito estufa. Estimativas

indicam que atividade industrial elevou a

presença de CO2 de 280 ppm para 379

ppm em 150 anos (Fonte:

http://climate.nasa.gov/causes). 8

A Terra absorve 51 % da radiação solar, o restante da

radiação é refletido e espalhado pelas nuvens ( 20 %),

espalhado pela atmosfera ( 6%), absorvido pela atmosfera e

nuvens ( 19 %) e refletido pela superfície ( 4 %).

Imagem disponível em: <

http://www.windows2universe.org/earth/climate/greenhouse_

effect_gases.html > .

Acesso em: 28 de maio de 2018.

Mais informações nos sites:

http://missionscience.nasa.gov/ems/13_radiationbudget.html

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=

MOP_CO_M

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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http://climate.nasa.gov/causes
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Uma das formas de produzir gases do

efeito estufa, é por meio da geração de

eletricidade com a queima de

combustíveis fósseis. Diversos países

apresentam sua matriz energética

baseada pesadamente em combustíveis

fósseis, queimados em usinas

termoelétricas (ou termeléticas)

convencionais. Entre os países que

apresentam maiores taxas de crescimento

de consumo de energia, destacam-se os

países do bloco econômico Brics (Brasil,

Rússia, Índia, China e África do Sul),

principalmente Brasil e China. A China

domina a tecnologia de construção de

termelétricas, sendo que não precisa

importar tal tecnologia. O Brasil, ao

contrário, não domina a construção de

termelétricas, sendo dependente de

importação, caso queira construir

termelétricas.
9

Diagrama esquemático simplificado de uma usina

termoelétrica convencional. Uma caldeira é aquecida a partir

da queima de combustível fóssil. O vapor gerado na caldeira

movimenta uma turbina, que converte a energia mecânica

do movimento em energia elétrica.

Imagem disponível em: <

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/termeletrica.php

> .

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Outras formas de produção de energia

elétrica não precisam fazer uso da queima

de combustíveis fósseis, como a

hidrelétrica e a nuclear. O Brasil

apresenta uma matriz energética

majoritariamente limpa, pois contamos

com a produção de energia a partir de

hidrelétricas, que são complementadas

com energia nuclear (que não gera gases

de efeito estufa) e termelétricas

convencionais (que geram gases de efeito

estufa). A luta para diminuir a emissão de

gases de efeito estufa, passa pela

produção energia elétrica por meio de

hidroelétricas, centrais nucleares, energia

eólica (dos ventos) e solar.

Veremos um pouco na aula de hoje sobre

a produção de energia nuclear. Para

entendermos o funcionamento de um

reator nuclear, precisamos de rever

alguns conceitos sobre o núcleo atômico.
10

Diagrama esquemático de uma usina hidrelétrica. Como na

usina termelétrica a hidrelétrica converte energia mecânica

em elétrica, só que agora pela movimento da água

acumulada numa represa. A queda d’água movimentam as

palhetas de uma turbina (gerador) que converte a energia

mecânica em elétrica, sem produção de gases do efeito

estufa.

Imagem disponível em: < http://www.infoescola.com/wp-

content/uploads/2009/08/full-1-40d8380e29.jpg > .

Acesso em: 28 de maio de 2018.

Efeito Estufa
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O núcleo atômico é formado por duas

partículas, prótons e nêutrons. As massas

dessas partículas são bem próximas. O

próton apresenta carga positiva e o

nêutron não tem carga elétrica.

Fenômenos que ocorrem no núcleo

contam com a participação dessas

partículas. O número de nêutrons e

prótons de um átomo é chamado número

de massa atômica (representado pela

letra A). O número de prótons indica o

número atômico (representado pela letra

Z), sendo a identidade do átomo.

Mudanças de número de massa podem

não mudar o tipo de átomo, mudanças de

número de prótons mudam o tipo de

átomo. Os prótons e nêutrons são

chamados coletivamente de nucleons.

Elemento químico Urânio (U) apresenta número de 

massa 235 (A = 235) e número atômico 92 (Z =92) 

U
235

92

11

Núcleo Atômico



Na discussão da interação da radiação

com a matéria e na geração de radiação,

faz-se necessário a distinção entre os

conceitos de radiação e radioatividade.

Radiação: É a energia liberada de

núcleos e equipamentos produtores de

radiação, na forma de partículas ou

ondas eletromagnéticas, como raios X

e radiação gama. Os tubos de raios X

são geradores de radiação.

Radioatividade (símbolo mostrado ao

lado): É o processo espontâneo de

transformação de um núcleo em outro.
Símbolo da radioatividade. Usado para indicar a

presença de radioatividade no local ou em

substâncias radioativas.

Figura disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Radioactive.svg/2000px-Radioactive.svg.png >

Acesso em 20 de maio de 2014.
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Radiação e Radioatividade

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Radioactive.svg/2000px-Radioactive.svg.png


Alguns átomos na natureza são estáveis,

outros não. Átomos instáveis sofrem

transformações que resultam em átomos

estáveis. Uma das principais

características que definem a estabilidade

de um núcleo é a relação entre o número

de nêutrons e prótons. Há 3 formas de

átomos instáveis sofrerem transformações

e decaírem para átomos estáveis,

indicadas ao lado. As mudanças de um

átomo instável para um estável são

chamadas decaimento (ou

desintegração), e podem ser dos

seguintes tipos:

Decaimento alfa ()

Decaimento beta ()

Decaimento gama ()
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Decaimento Radioativo

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfa_beta_gamma_radiation.svg


No decaimento alfa um núcleo de Hélio é

emitido pelo núcleo instável (figura ao

lado), sendo que o número de massa

atômica ( A = número de nêutrons +

número de prótons) diminui 4 unidades e

o número atômico (Z) diminui 2 unidades,

pois perde 2 prótons, assim temos:

A = A* - 4

e

Z = Z* - 2

onde as formas com asteriscos indicam

os núcleos instáveis.

A radiação alfa é facilmente absorvida por

uma folha de papel, sendo pouco

penetrante. Um exemplo de decaimento

alfa é o decaimento do Urânio 238, como

mostra a equação ao lado. A radiação alfa

é uma radiação corpuscular, pois a

partícula alfa tem massa.

Emissão de radiação alfa por um núcleo instável.
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alpha_Decay.svg


No decaimento beta (figura ao lado)

temos que o número de massa atômica

(A) é mantido e o número atômico (Z)

aumenta 1, pois um nêutron (n) é

convertido num próton (p), com a emissão

de um elétron (-), ou seja,

A = A*

e

Z = Z* + 1

A radiação beta é mais penetrante que a

radiação alfa, sendo necessária uma folha

de alumínio para deter um feixe de

partículas beta. As partículas beta podem

ser formadas por elétrons (-), ou

pósitrons (+), (partículas com carga

positiva e mesma massa do elétron).

Como a radiação alfa, a radiação beta

apresenta massa, por isso é considerada

uma radiação corpuscular.

Neutrino (partícula com massa quase zero)
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta-minus_Decay.svg


No decaimento gama não há mudança

dos números de massa atômica (A) e

atômico (Z). O decaimento gama ocorre

normalmente em paralelo com o

decaimento beta e alfa. Num decaimento

alfa ou beta, o núcleo resultante

apresenta-se num estado excitado, e a

emissão de radiação gama leva o núcleo

a um estado de mais baixa energia. No

exemplo da figura ao lado, um núcleo de

Co decai para Ni* por meio de decaimento

beta, e depois o Ni* emite radiação gama

em duas etapas. O processo tem duas

vias possíveis de chegar ao Ni*. A

radiação gama é uma radiação

eletromagnética de grande poder de

penetração, sendo necessária uma

blindagem espessa de chumbo para deter

tal radiação. A radiação gama é mais

energética que os raios X.
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Decaimento Radioativo

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cobalt-60_Decay_Scheme.svg


t
oeRR 

Definimos atividade (R) como o

número de transformações nucleares

por unidade de tempo, que ocorrem

numa dada amostra, como segue:

onde Ro = No,  é a constante de

decaimento, característica do processo, t

é tempo, No o número de núcleos

radioativos para t = 0 s, e Ro é a atividade

da amostra no início, ou seja, para t=0 s.

Uma das unidades usadas para medir a

atividade é o Curie (Ci), em homenagem à

cientista Marie Curie.

1Ci = 3,7.1010 transformações/s

Outra unidade é o becquerel (Bq)

1 Bq = 1 transformação/s

Elementos que apresentam pelo menos 1 isótopo estável.

Elementos radioativos. Apresentam meia-vida acima de 106 anos.

Elementos radioativos. Apresentam meia-vida entre 800 e 34000 anos.

Elementos radioativos. Apresentam meia-vida entre 1 dia e 103 anos.

Elementos altamente radioativos. Apresentam meia-vida entre minutos e1 dia. 

Elementos extremamente radioativos. Apresentam meia-vida menor que 1 min.
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Decaimento Radioativo

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Transuranium_element


A atividade (R) apresenta um decaimento exponencial, como mostrado na figura

abaixo. O tempo para que a atividade caia pela metade é a meia-vida (t1/2).

Um conceito útil em radioatividade é o conceito de meia-vida. Meia-vida (t1/2) é o

tempo necessário para que o número de núcleos radioativos diminua à metade do

número inicial (No). O símbolo t1/2 não significa que temos uma fração envolvida

no seu cálculo, o ½ do subscrito é só para indicar que é o tempo de meia-vida.

t1/2 Tempo

18
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O carbono encontrado em amostras

biológicas é uma composição de isótopos

de carbono 12 e 14, sendo o último

instável. O carbono 14 é formado nas

camadas superiores da atmosfera, em

reações nucleares devido à incidência de

raios cósmicos. Esses raios levam à

formação de nêutrons energéticos. Os

nêutrons incidem sobre o nitrogênio 14 (

formado por 7 prótons e 7 nêutrons) que

compõe a atmosfera, fazendo com que

seja emitido um próton. O resultado do

processo é a formação do carbono 14 (6

prótons + 8 nêutrons). O diagrama ao lado

ilustra a reação nuclear de formação do

carbono 14.

14N

nêutron energético

14C

Sol

próton
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Carbono 14



Quimicamente o carbono 14 é idêntico ao

carbono 12, assim os dois isótopos

combinam-se com oxigênio e formam gás

carbônico (CO2), que é absorvido por

organismos vivos. A troca contínua de

gases com a atmosfera, leva o nível dos

isótopos do carbono nos organismos vivos

a permanecerem idênticos ao da

atmosfera. A relação entre carbono 14 e

12 é de 1,3 . 10-12. Após a morte do

organismo, o nível do carbono 14 começa

a decrescer, visto que não há mais trocas

gasosas com a atmosfera, o t1/2 do

carbono 14 é de 5730 anos.

Para ser datado o carbono 14 é extraído da amostra,

formando o gás dióxido de carbono. O gás é então

condensado com o uso de nitrogênio líquido, e as

proporções isotópicas medidas. Imagem disponível em:

< http://www.sciencephoto.com/media/221630/view >

Acesso em: 28 de maio de 2018. 20
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A partir do conhecimento da atividade de

uma amostra biológica, é possível

determinar sua idade. Tal procedimento é

comumente usado em arqueologia (como

nos fragmentos de papiro da foto ao lado),

na datação de documentos e obras de

arte. A técnica é usada para datar material

com até 60 mil anos. Amostras mais

antigas apresentam quantidades muito

pequenas de carbono 14, para serem

datadas dessa forma. O carbono 14

quando sofre decaimento emite uma

partícula beta (-) e um neutrino, como

mostrado na reação abaixo:

14C → 14N + - + neutrino
Fragmentos de papiros em processo de datação por

carbono 14.

Imagem disponível em:

<http://www.sciencephoto.com/media/221626/view>

Acesso em: 28 de maio de 2018. 21
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O modelo da gota líquida mostra o

núcleo atômico a partir da analogia com

uma gota de água. Esse modelo trata o

núcleo como uma gota de um líquido

nuclear incompressível. O fluido é

composto de nucleons, mantidos unidos

pela força nuclear forte. A força

nuclear forte é de curto alcance, ficando

sua ação restrita ao núcleo. O modelo é

simples não sendo capaz de explicar

todas as propriedades do núcleo, mas é

capaz de prever a forma esférica da

maioria dos núcleos e a energia de

ligação do núcleo.

Núcleo atômico compacto mostrando os dois nucleons,

prótons (laranja) e nêutrons (cinza).

22

Modelo da Gota Líquida



Fissão nuclear é a divisão do núcleo,

gerando núcleos filhos, conforme

ilustrado no diagrama esquemático ao

lado. Na fissão nuclear o núcleo se

divide produzindo nêutrons livres e

fótons de radiação gama, liberando

uma grande quantidade de energia

térmica. A fissão pode ser induzida por

um nêutron incidindo sobre o núcleo. O

processo de fissão nuclear induzida

ocorre após a captura de um nêutron

pelo núcleo, tal captura é resultado da

atração da força nuclear forte do núcleo

sobre o nêutron. A energia do nêutron

capturado é suficiente para deformar o

núcleo numa estrutura bilobar.
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Núcleo original

Núcleos filhos

Núcleo bilobar

Imagem disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stdef2.png>

Acesso em: 28 de maio de 2018.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stdef2.png


Como a força nuclear forte é de curto

alcance, o distanciamento dos dois

lóbulos do núcleo (uma analogia com

uma gota líquida se dividindo), leva a

um enfraquecimento de tal interação.

Com o distanciamento dos lóbulos, a

força eletromagnética passa a ser a

interação dominante, visto que ela tem

um alcance maior que a força nuclear

forte. No núcleo só temos cargas

positivas (prótons), que com a ação

repulsiva da força eletromagnética, leva

à divisão do núcleo, gerando dois

núcleos filhos. A massa atômica dos

núcleos filhos é menor que o núcleo

original. O modelo da gota líquida prevê

a divisão igualitária de núcleos filhos,

devido à deformação mecânica do

núcleo.

Núcleo original

Núcleos filhos

Núcleo bilobar

24

Imagem disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stdef2.png>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Imagem disponível em:  <http://en.wikipedia.org/wiki/File:UFission.gif >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

No diagrama ao lado temos um material

formado por uma composição isotópica

de urânio-235 e urânio-238. O urânio-

235 é fissível, ou seja, quando captura

um nêutron ele se divide produzindo

núcleos filhos de massa atômica menor

que o urânio-235. Na fissão são

produzidos também novos nêutrons,

calor e radiação gama. Os isótopos

urânio-238 (presente na amostra) e

urânio-239 (produzido durante a fissão)

não são fissíveis. Além dos núcleos

filhos e do urânio-239, plutônio-239

também é produzido durante a fissão. A

aproximação das duas massas de

urânio, indicadas no diagrama ao lado,

permite que uma densidade alta de

urânio-235 seja obtida, facilitando o

processo de fissão nuclear.

Duas massas subcríticas de urânio
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Entre os núcleos filhos, produzidos

durante a fissão nuclear, temos o

isótopo iodo-131. Tal isótopo tem

uma meia-vida de 8 dias e libera

radiação beta, que tem grande poder

de penetração e potencial de causar

dano celular. Nos acidentes nucleares

de Chernobyl (1987), Fukushima (2011)

e em testes de armas nucleares

realizados durante a década de 1950,

grandes quantidades de iodo-131 foram

liberadas. O iodo-131 foi considerado o

responsável por muitos danos à saúde

sofridos pelas vítimas do acidente

nuclear de Chenobyl (IAEA, 2011).

Duas massas subcríticas de urânio
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Imagem disponível em:  <http://en.wikipedia.org/wiki/File:UFission.gif >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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O diagrama ao lado ilustra uma reação

em cadeia da fissão nuclear. Na etapa

1, o núcleo de urânio-235 (fissível) é

atingido por um nêutron. O núcleo do

urânio-235 dividi-se, gerando novos

nêutrons e núcleos filhos (etapa 2). Os

nêutrons gerados atingem novos

núcleos de urânio-235, que liberam mais

nêutrons. Os núcleos de urânio-238

atingidos não geram núcleos e não

levam à frente a reação em cadeia.

Novos núcleos de urânio-235 são

atingidos na etapa 3 e a reação

continua, liberando mais nêutrons e

energia térmica.

Reação em cadeia da fissão nuclear

Nêutron
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Fission_chain_reaction.svg
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Numa fissão nuclear induzida temos a

produção de grande quantidade de

energia térmica, que pode ser usada

para produção de energia elétrica. A

quantidade de energia acumulada em 1

kg de combustível nuclear (urânio-235)

é milhões de vezes superior à energia

acumulada em combustíveis químicos,

como o carvão usado em usinas

termelétricas, o que faz a fissão

nuclear uma opção interessante para

produção de energia. Um dos

problemas na produção de energia

nuclear reside nos produtos da fissão

nuclear, que são mais radioativos que o

próprio combustível nuclear, gerando a

necessidade de armazenamento do lixo

nuclear. Na fissão induzida ao lado

temos a produção de criptônio-92 e

bário-141.
Fissão nuclear induzida 

Nêutron
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuclear_fission.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Nuclear_fission.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Nuclear_fission.svg


Reatores nucleares são dispositivos

capazes de gerar uma reação de fissão

induzida controlada. Os reatores

dispõem de sistemas de refrigeração e

de absorção de nêutrons (barras de

controle). O sistema de refrigeração

tem duas funções, evitar o

superaquecimento do núcleo do reator e

captar a energia térmica do reator, que é

direcionada a uma turbina para gerar

eletricidade (no sistema de reatores

BWR, Boiling Water Reactor). O sistema

de absorção de nêutrons é inserido no

núcleo do reator para controlar o fluxo

de nêutrons.

Usina nuclear de Browns Ferry , Alabama, EUA.

Imagem disponível em:

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Browns_ferry_NPP.jpg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

29

Fissão Nuclear

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Browns_ferry_NPP.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Browns_ferry_NPP.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Browns_ferry_NPP.jpg


Materiais como, boro, prata e cádmio

são usados para formarem barra de

controle do reator nuclear. A inserção da

barra de controle diminui a reação em

cadeia, absorvendo nêutrons. Quando

retirada a barra de controle ocorre

aumento da reação em cadeia. Há um

balanço ótimo no posicionamento das

barras de controle, para gerar energia

de forma eficiente e segura. Muitos

reatores usam o boro nas barras de

controle. No entanto, o boro apresenta

fragilidade mecânica, assim sua

utilização em reatores nucleares se dá

por meio de ligas, como aço enriquecido

com boro e carbeto de bário (BC4). Esse

último é um material cerâmico de

grande dureza usado também em

blindagem de tanques e coletes à prova

de balas.

Peça de carbeto de bário (BC4). 

Imagem disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boron_carbide.JPG>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Boron_carbide.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Boron_carbide.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boron_carbide.JPG


Ao lado temos um diagrama

esquemático de um reator nuclear do

tipo BWR (Boiling Water Reactor). O

combustível nuclear (urânio enriquecido)

está no núcleo do reator (elementos de

combustível) (2). Nêutrons capturados

pelos núcleos de urânio-235 iniciam a

reação em cadeia, que gera grande

quantidade de calor. O calor aquece a

água que envolve o núcleo do reator. A

água é vaporizada chega sob pressão

num sistema de turbinas (8 e 9), que

são movimentadas pelo fluxo de vapor.

A energia mecânica do movimento da

turbina é convertida em energia elétrica

(10), que é enviada para uma rede de

distribuição (18).
Figura disponível:

< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boiling_water_reactor_english.svg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

1. Vaso do reator . 2. Elemento de combustível nuclear 3.

Elemento de barra de controle. 4. Bomba de circulação. 5.

Motores das barras de controle. 6. Vapor. 7. Água de

circulação interna. 8. Turbina de alta pressão. 9. Turbina de

baixa pressão. 10. Gerador de eletricidade. 11. Iniciador do

gerador. 12. Condensador de vapor. 13. Água fria para o

condensador. 14. Pré-aquecedor. 15. Bomba para

circulação de água. 16. Bomba de água fria do

condensador. 17. Câmara de concreto. 18. Conexão com a

rede de eletricidade.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Boiling_water_reactor_english.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Boiling_water_reactor_english.svg
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A água quente que sai do reator é

resfriada num condensador (12) e

reinjetada no núcleo do reator, formando

um sistema fechado. Próximo ao núcleo

do reator temos barras de controle (3)

que funcionam como “esponjas” de

nêutrons, sugando o excesso de

nêutrons, evitando que a reação em

cadeia fique fora de controle, o que

levaria a um superaquecimento do

núcleo do reator. A bomba de circulação

(4) mantém um fluxo de água para

promover a refrigeração do núcleo do

reator.
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Figura disponível:

< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boiling_water_reactor_english.svg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

1. Vaso do reator . 2. Elemento de combustível nuclear 3.

Elemento de barra de controle. 4. Bomba de circulação. 5.

Motores das barras de controle. 6. Vapor. 7. Água de

circulação interna. 8. Turbina de alta pressão. 9. Turbina de

baixa pressão. 10. Gerador de eletricidade. 11. Iniciador do

gerador. 12. Condensador de vapor. 13. Água fria para o

condensador. 14. Pré-aquecedor. 15. Bomba para

circulação de água. 16. Bomba de água fria do

condensador. 17. Câmara de concreto. 18. Conexão com a

rede de eletricidade.
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Imagem disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fukushima-1.JPG >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

O sistema do reator nuclear opera com

o objetivo de maximizar a produção de

energia, sem ultrapassar os limites de

aquecimento e pressão suportados pelo

vaso do reator (1).

O reator nuclear da usina de Fukushima

é do tipo BWR e após o Tsunami de abril

de 2011 liberou grandes quantidades de

material radioativo para o meio-

ambiente, tais como, plutônio-239 e

iodo-131. Tais isótopos são altamente

prejudiciais à saúde humana.

A medida dos efeitos biológicos da

radiação e seu impacto ambiental, levou

à criação de diversas unidades de

medidas, que apresentaremos a seguir.

Usina nuclear de Fukushima no Japão (2011)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Fukushima-1.JPG
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Exposição é a grandeza física que mede

a quantidade de carga elétrica produzida

por ionização no ar, devido à ação da

radiação por unidade de massa de ar.

Quando temos um feixe de raios X,

incidindo sobre o ar, teremos a geração

de carga elétrica (Q), e a exposição (X) é

dada pela seguinte equação:

onde Q é a carga elétrica e m a massa.

Outra unidade usada comumente para

exposição (X) é o Roentgen (R), onde

temos o seguinte fator de conversão:

1R = 2,58 . 10-4Coulombs/Kg

Por exemplo: Uma radiografia tem em

média 0,3 mC/kg.

m

Q
X 
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Numa radiografia do tórax há uma exposição de

aproximadamente 0,3 mC/kg.

Imagem disponível em:

< http://www.sciencephoto.com/media/311407/enlarge>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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A grandeza dose absorvida (D) está

relacionada à quantidade energia que é

transferida para um dado material, por

exemplo, tecido humano. É definida como

a energia média cedida pela radiação à

matéria, por unidade de massa dessa

matéria.

onde E é a energia e m a massa.

Uma das principais unidade de D é o Rad,

além desse temos o Gray, com a seguinte

relação entre eles:

1rad = 0,01J/Kg

1 Gray = 1 J/kg

1 Gray = 100 rad

m

E
 D 
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Trajes de proteção contra radiação.

Imagem disponível em:

< http://www.sciencephoto.com/media/342387/enlarge >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Dose equivalente (H) é uma grandeza

especial usada em proteção radiológica.

Seu cálculo envolve a multiplicação da

dose absorvida (D) por um fator numérico

adimensional, como indicado abaixo:

H = Q. D

onde Q é um fator que leva em conta o

potencial de dano biológico da radiação e

D a dose absorvida. O fator Q é tabelado

conforme o esquema abaixo:

Fator = 20, para partículas alfa;

Fator = 10, para nêutrons e prótons;

Fator = 1 para raios X, gama e elétron.

Unidade de dose equivalente (H):

1 Sievert (Sv) = 1 Gray . (Fator)

1 Sv = 100 rem 36

Monitoramento de doses equivalente de radiação.

Imagem disponível em:

<http://www.sciencephoto.com/media/342440/enlarge >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Os efeitos biológicos da radiação são

normalmente atribuídos exclusivamente à

interação direta da radiação ionizante

(radiação gama, raios X e radiação

ultravioleta) com a molécula de DNA. Tal

paradigma tem mudado a partir de

estudos dos efeitos biológicos da radiação

iniciados na década de 1990. Cember

(1996) propôs que boa parte dos efeitos

danosos da radiação devem-se à

produção de radicais livres nas células,

moléculas pequenas extremamente

reativas, que interagem com

macromoléculas biológicas,

principalmente DNA, RNA e proteínas.
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Tratamento de vítima do acidente nuclear da usina de

Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986.

Imagem disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/153269/enlarge >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Uma das formas de quantificarmos o

efeito danoso da radiação, é por meio do

conceito de LD50/30, que é a dose

absorvida (D) na exposição de corpo

inteiro, que mata 50 % da população

exposta dentro de 30 dias. No caso de

humanos esta dose (D) varia de 3,5 a 4,5

Gy. A dose absorvida é dada pela

equação abaixo:

Assim temos:

3,5 Gy  LD50/30  4,5 Gy

(Gray) Unidades
m

E

Massa

Energia
D 
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Representação dos efeitos da exposição a uma

radiação de 4 Sieverts. O primeiro órgão afetado é o

estômago, causando vômitos. Depois os intestinos são

atingidos, causado diarreia. A medula do osso é atingida

causando redução dos glóbulos vermelhos e brancos.

Danos do sistema circulatório, fígado e rins causam

aumento de toxinas no sangue. Inflamação do pulmão

causa dificuldade de respirar. Lesões ocorrem no

cérebro também.

Imagem disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/250436/enlarge

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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O diagrama esquemático a seguir ilustra as principais ideias do modelo para explicar o

dano por radiação.

1

2

3

4

Radiação

H2O
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A radiação gera radicais livres,

ao incidirem sobre moléculas

de água.

Os radicais livres se

difundem pelo tecido

vivo.

Radicais livres encontram

moléculas biológicas, como

o DNA .

Dano às ligações de

hidrogênio que estabilizam à

estrutura do DNA.

Efeitos Biológicos da Radiação



Há duas grandes categorias de efeitos biológicos em humanos relacionados à

radiação, os efeitos estocásticos e os não-estocásticos.

Não-estocástico

Estocástico

Há uma dose limite, abaixo da qual não há efeitos

Acima da dose limite a magnitude do efeito aumenta

O efeito está claramente relacionado com a radiação

Não é observada uma dose limite

A probabilidade do efeito aumenta com a dose

O efeito não está claramente relacionado à radiação

53

Efeitos Biológicos da Radiação



Um dos efeitos não-estocásticos de maior

importância são os efeitos na pele. A pele

é um tecido relativamente sensível à

radiação. Fótons são atenuados pela pele

de maneira exponencial. No caso da

incidência de um feixe de fótons sobre o

corpo, a pele receberá a maior dose de

radiação, com os tecidos mais internos

recebendo uma dose atenuada. Partículas

beta e alfa de baixa energia normalmente

não são capazes de atravessar a pele.

Muitos dos danos causados à pele foram

reportados nas últimas décadas. A maioria

devido ao uso indevido de instrumentos

produtores de radiação. Um acidente

ocorrido em Maryland nos Estados Unidos

causou danos severos a um operador. Ele

foi exposto a uma dose de 55 a 110 Gy

nas mãos, o que levou à amputação de

diversos dedos. Progressão de eritema num paciente envolvido em acidente

com difração de raios X
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Paciente depois de 6 a 8 semanas de tratamento de

angiografia coronariana.

Aparência da lesão após 16 a 21 semanas.
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Aparência da lesão após aproximadamente de 18 a 21

meses.
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Aparência da lesão após transplante de pele.
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Urânio ou plutônio altamente enriquecido

podem gerar grandes quantidades de

energia térmica e radiação se submetidos

à fissão induzida. Tal ideia levou à

construção das primeiras armas nucleares

em 1945. As bombas atômicas baseadas

em fissão nuclear precisam de urânio ou

plutônio enriquecidos, ou seja, com

grande percentual do isótopo fissível. Ao

lado temos dois sistemas de ignição de

bombas atômicas de fissão. O sistema de

montagem do tipo arma (Gun-type

assembly method) usa um explosivo

químico convencional para gerar um onda

de pressão.

Partes de urânio de 

massa sub-crítica

Explosivo convencional
Plutônio de 

massa sub-crítica

Explosivo convencional
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Figura disponível em:  

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fission_bomb_assembly_me

thods.svg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Fission_bomb_assembly_methods.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Fission_bomb_assembly_methods.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fission_bomb_assembly_methods.svg


No sistema de montagem do tipo arma

(Gun-type assembly method) temos uma

onda de pressão, que coloca as duas

partes das massas subcríticas de urânio-

235 em contato (figura de cima),

começando uma reação em cadeia. Como

não temos barras de controle e sistema

de refrigeração, a reação em cadeia não

tem controle, temos uma explosão

atômica.

O outro método de montagem é a

montagem de implosão (implosion

assembly method). Nesse método

explosivo convencional é disposto de

forma simetricamente esférica em torno

de um núcleo de plutônio-239. A

detonação do explosivo convencional

gera uma onda de pressão, que leva o

núcleo de plutônio-239 a iniciar uma

reação em cadeia sem controle, uma

bomba atômica.

Partes de urânio de 

massa sub-crítica

Explosivo convencional
Plutônio de 

massa sub-crítica

Explosivo convencional
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Figura disponível em:  

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fission_bomb_assembly_me

thods.svg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Em agosto de 1945 os EUA soltaram duas

bombas atômicas de fissão sobre o

Japão, nas cidades de Hiroshima (6 de

agosto de 1945) e Nagasaki (9 de agosto

de 1945). Nos primeiros meses após o

bombardeio, mais de 200 mil pessoas

morreram devidos aos efeitos das

bombas atômicas (fonte:

http://www.rerf.or.jp/index_e.html). A

bomba que foi solta sobre Hiroshima era

de urânio, usando um sistema de

detonação do tipo arma. Nesse sistema

uma bala oca de urânio incide sobre um

cilindro alvo, após a detonação de um

explosivo convencional.

Explosivo convencional
Barril da arma

Urânio oco

(bala)
Cilindro de urânio

(alvo)
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Figura disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gun-

type_fission_weapon_en-labels_thin_lines.svg >

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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A explosão de Hiroshima tinha uma

potência entre 13 e 18 kilotons ( 1 kton =

mil toneladas de TNT).

A foto ao lado mostra a nuvem na forma

de cogumelo gerada na explosão. A

bomba não visava um alvo militar e a

maioria das mortes foi da população civil,

incluindo um grande número de crianças,

mulheres e idosos. Uma das justificativas

para o lançamento das bomba, baseia-se

na abreviação da guerra contra o Japão.

Estrategistas militares criticam tal

justificativa, pois o lançamento poderia ter

sido realizado em uma área militar, ou

mesmo sobre uma área com baixa

densidade populacional, mas que

mostrasse o poder destruidor da bomba e

levasse os japoneses e se renderem.

Imagem disponível em: 

<http://www.sciencephoto.com/media/341661/view >

Acesso em: 28 de maio de 2018. 60
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Diversas nações assinaram o tratado de

não proliferação de armas nucleares,

entre elas o Brasil. O que faz da América

do Sul um continente livre das armas

nucleares. Diversos países ainda mantêm

arsenais nucleares, e outros desenvolvem

e mantém arsenais nucleares.

Notadamente Israel e Coréia do Norte.

Apesar da pressão internacional,

principalmente no caso da Coréia do

Norte, o perigo nuclear continua a crescer.

O mapa ao lado ilustra a localização das

nações com arsenais nucleares, bem

como as nações que aboliram a

construção de tais armas de destruição

em massa.

Mapa disponível em: 

<http://www.blatantworld.com/feature/the_world/nuclear_weapons_stockpil

es.html

>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Queimaduras de radiação devido à explosão da bomba

atômica de Hiroshima (6 de agosto de 1945). Áreas mais

escuras da vestimenta produziram queimaduras mais

intensas, devido à maior absorção de radiação das cores

escuras.

Foto disponível em: <

http://www.sciencephoto.com/media/152044/enlarge

>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
62

Bomba Atômica

http://www.sciencephoto.com/media/152044/enlarge


Rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças mudas, telepáticas

Pensem nas meninas cegas, inexatas

Pensem nas mulheres, rotas alteradas

Pensem nas feridas como rosas cálidas

Ma, oh! não se esqueçam da rosa, da

rosa

Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária

A rosa radioativa, estúpida inválida

A rosa com cirrose a antirosa atômica

Sem cor, sem perfume, sem rosa

Sem nada.

Fonte da inspiração: Vinícius de Moraes

Foto disponível em: < http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Selecionei um artigo que traz uma

revisão sobre o impacto da poluição

radioativa na propagação de doenças

infecciosas na vida selvagem.

The effects of radioactive pollution on 

the dynamics of infectious diseases 

in wildlife.

Morley NJ.

J Environ Radioact. 2012 Apr;106:81-97. 

Revista científica  Journal of Enviromental Radioactivity.

Imagem disponível em: <

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0265931X>

Acesso em: 28 de maio de 2018.
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Site indicado 1: http://phet.colorado.edu/

O site do Phet traz um conjunto de simulações implementadas na linguagem Java. As

simulações são usadas para ensino de biologia, física, matemática e química, e rodam

em qualquer sistema operacional. O projeto é realizado pela University of Colorado.
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Site indicado 2: http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html

O site do Prof. James Lovelock traz sua visão holística da teoria de Gaia, com link

para artigos e reportagens sobre o tema.
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Site indicado 3: http://ecolo.org/base/basepo.htm

O site traz informações sobre o uso da energia nuclear.
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