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2.

EMENTA

Princípios da Radioatividade, Reações Nucleares e Produção de Energia, Noções de Proteção
3.

JUSTIFICATIVA

O conteúdo a ser estudado na Disciplina Introdução ã Engenharia Nuclear e à Proteção Radiológica é
informativo, visando dar conhecimento ao estudante do Curso de Engenharia Química dos princípios da
radioatividade, suas principais aplicações e riscos associados à sua utilização.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral:
Compreender os conceitos de radioatividade, suas principais utilizações e os riscos envolvidos no seu uso.
Objetivos Específicos:

Os objetivos específicos da disciplina Introdução à Engenharia Nuclear e à Proteção Radiológica são:
Conhecer e aplicar os conceitos fundamentais da radioatividade;
identificar problemas que envolvam radioatividade, resumindo, analisando e sintetizando informações
relevantes para solução de problemas a ela associados;
avaliar criticamente o significado das informações encontradas em textos, esquemas e figuras de
revistas, livros, jornais, enciclopédias, dicionários técnicos ou não, internet, patentes e relatórios
técnicos e outros;
trabalhar em equipe, com postura proativa e senso cooperativo;
solucionar problemas através do emprego de conceitos, técnicas e recursos matemáticos;
sistematizar equacionamentos, apresentar resoluções e interpretar resultados,
apresentar ao estudante as ferramentas matemáticas que serão utilizadas para o equacionamento e
resolução de problemas específicos etc.
5.

PROGRAMA

Unidade I – Princípios da Radioatividade
1. Histórico;
2. A estrutura atômica;

3. As reações químicas e nucleares;
4. A energia de ligação nuclear e as forças nucleares;
5. O Fenômeno da radioatividade;
6. O decaimento radioativo;
7. Unidades de radioatividade;
8. Aplicação: Atenuação de raios-gama.
Unidade II - Reações nucleares e produção de energia
1. As reações nucleares;
2. O processo de fissão;
3. A energia e dispersão dos nêutrons;
4. As seções de choques e o livre percurso médio nucleares;
5. A moderação nuclear;
6. A produção de nuclídios radioativos em reatores nucleares;
7. O calor de decaimento.
8. O ciclo do combustível nuclear;
9. Tipos de reatores nucleares;
10. O reator PWR;
11. Filosofia dos projetos de centrais nucleares.
Unidade III – Noções de proteção radiológica
1. Aplicações das radiações ionizantes;
2. Efeitos biológicos das radiações ionizantes;
3. Grandezas e unidades para uso em radioproteção;
4. Princípios de proteção radiológica;
5. Modos de exposição e princípios de proteção;
6. Detecção e medida das radiações;
7. Programas e procedimentos de monitoração;
8. Contaminação radioativa e procedimentos de descontaminação;
9. Gerência de rejeitos radioativos;
10. Controle radiológico ambiental;
11. Emergências Radiológicas.
6.

METODOLOGIA

As aulas serão expositivas, utilizando recursos síncronos e assíncronos por meio do software Microsoft
Teams. O curso de Introdução à Engenharia Nuclear e à Proteção Radiológica será totalmente apostilado.
A parte referente à Introdução à Engenharia Nuclear é de autoria do docente e a parte referente à
Introdução à Proteção Radiológica é de autoria de Servidores do Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN).
7.

AVALIAÇÃO

O desempenho dos estudantes na disciplina será avaliado em 100 (cem) pontos, distribuídos em atividades
extraclasse (listas de exercícios e resposta a formulários) e Seminário apresentado, de forma individual,
sobre temas correlatos.
Todo o material didático referente ao curso, bem como os avisos referentes ao curso serão disponibilizados
no espaço destinado à disciplina, no software Microsoft Teams. Para ter acesso a este material, cada aluno
deverá cadastrar-se no software utilizando seu e-mail institucional. Tal sistema será o mecanismo oficial de
informações entre Professor e Alunos.
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9.

APROVAÇÃO
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