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Este trabalho é parte integrante da dissertação Simuladores Experimentais de
Radiotelescópios para o Ensino de Astronomia no Nível Médio, constituindo seu
Apêndice, com o detalhamento de cada produto desenvolvido no mestrado, em
conformidade com a proposta de divulgação científica do Mestrado Profissional em
Astronomia – MPAstro da UEFS.

São seis Produtos Educacionais, que poderão ser adotados individualmente pelo
professor para as Aulas de Física no Ensino Médio, abordando o Eletromagnetismo. Tendo
a Radioastronomia como tema, sua contextualização histórica e científica está
relacionada à descoberta das ondas eletromagnéticas, à utilização das ondas de rádio, aos
Pulsares, ao sistema planetário de Júpiter e Io, com emissões decamétricas, ao Sol com
um radiotelescópio experimental com antena Banda Ku e à Radiação Cósmica de Fundo
em Micro-Ondas (RCFM).

Todas as montagens que envolvam interligação com a rede elétrica só devem ser
realizadas com a presença do professor.

Os roteiros apresentam sugestões de construção que não devem ser encaradas como
modelos rígidos, pois podem ser adaptadas a cada realidade escolar. Algumas atividades
também são sugeridas ao final de cada Produto Educacional.

Informações adicionais do trabalho de pesquisa, as vivências em campo com a
Radioastronomia Experimental, o desenvolvimento dos Produtos Educacionais propostos,
sua utilização em eventos realizados em ambientes formais e não formais de ensino, bem
como outras considerações sobre os referenciais teóricos, a Radioastronomia e a
Aprendizagem Significativa, foram tratados no texto da dissertação.

Os roteiros também estão disponíveis no endereço eletrônico que integra o projeto:

https://www.radioastronomia.pro.br/

Neste endereço, além de informações adicionais sobre a Radioastronomia e links
sugeridos para outras pesquisas pelo professor, há um Blog atualizado regularmente.

PRODUTOS EDUCACIONAIS

APRESENTAÇÃO
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Apresentamos os roteiros com a metodologia de construção e algumas sugestões de aplicação dos
seis Produtos Educacionais criados durante o Mestrado Profissional em Astronomia da UEFS
(MPAstro). Os produtos são voltados ao ensino de Física, mais especificamente do
eletromagnetismo, com associação dos conhecimentos teóricos às aplicações práticas na
Astronomia, por meio de técnicas observacionais que utilizam as ondas de rádio, com a
Radioastronomia. Outros conteúdos podem ser relacionados a cada produto: Matemática, Novas
Tecnologias, Ciências, Artes e Linguagens etc., a critério do professor.

Cada um dos produtos destaca um tema, físico ou astronômico e, em termos de história da
Ciência, contextualiza alguma descoberta relevante. Não é necessário construir todos os produtos
para que a história e os aspectos físicos envolvidos sejam abordados. O professor tem ampla
autonomia para decidir o contexto em que serão utilizados, de acordo com seu planejamento
didático. No Quadro 1, resumo das informações associadas ao produtos.

PRODUTOS EDUCACIONAIS

Informações ao Professor

PRODUTOS 
EDUCACIONAIS

Experimento de Hertz; Rádio de Galena Adaptado; Simulador de Io-
Júpiter; Simulador de Pulsar; Radiotelescópio com Antena Banda Ku e
Simulador da Radiação Cósmica de Fundo em Micro-Ondas – RCFM;

PÚBLICO ALVO

OBJETIVO GERAL

CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS

O QUE 
APRENDERÃO

MATERIAIS

AVALIAÇÃO

Estudantes e professores de Física do 3º Ano do Ensino Médio;

Estudantes e professores de Física da Graduação.

Contribuir para o ensino-aprendizagem da Astronomia com o uso de
tecnologias de informação e comunicação, fomentando a construção de
artefatos experimentais, colaborativamente, em um contexto
interdisciplinar, com a Radioastronomia experimental

Eletricidade e Eletromagnetismo;

Tecnologias de Comunicação e Informação;

Elaboração de Mapas Conceituais e Diagramas em Vê;

Noções básicas da física da emissão e recepção de ondas eletromagnéticas;
Familiarizar-se com a emissão de ondas de rádio por dispositivos artificiais;
Aspectos físicos da emissão de sinais de rádio por corpos celestes:
Radioastronomia; Construção de dispositivos eletrônicos e entendimento do
seu funcionamento; Organização de atividades em equipe.

A partir das sugestões construtivas apresentadas nestes roteiros, os
professores e estudantes poderão adotá-las ou criar outras estratégias
de montagem com materiais diversos para cada Produto Educacional.

Proposta de avaliar a participação dos estudantes nas atividades
realizadas: pesquisas com a elaboração dos Mapas Conceituais; nos
procedimentos práticos, com os Diagramas em Vê ; apresentações para
os outros estudantes e o professor e os relatórios.

Quadro 1
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PRODUTOS EDUCACIONAIS

Conhecimentos Prévios e Atividades de Introdução

A construção dos Produtos Educacionais pode ser feita pelo professor, para utilizá-los
posteriormente em classe com os estudantes, ou podem ser construídos por todos os estudantes,
com a orientação do professor. Esta decisão dependerá do tempo disponível para a realização das
atividades. Considera-se que a construção pelos estudantes será uma experiência mais
significativa, permitindo-lhes realizar pesquisas prévias, administrar a aquisição dos materiais,
encontrar novas soluções construtivas, dentro do que o experimento se propõe, realizar a
montagem numa abordagem interdisciplinar, testar, experimentar e relatar as atividades .

O professor poderá utilizar conteúdos dos livros didáticos do 3º Ano sobre o eletromagnetismo,
complementar as informações com pesquisas na Internet e ilustrá-las com vídeos – para compor
aula expositiva a ser exibida previamente de modo a contextualizar as informações e o
encadeamento histórico das descobertas desde Maxwell e Hertz, até o que for tratar mais
especificamente com cada produto.

Partir dos conceitos mais gerais aos mais específicos

Para aplicação da metodologia proposta, valendo-se de pressupostos da teoria de Ausubel, como
a diferenciação progressiva, recomenda-se que os aspectos teóricos sejam apresentados
inicialmente com ideias mais gerais e que os detalhes sejam progressivamente incluídos, como se
fosse um Mapa Conceitual em que se obedece uma estrutura hierárquica para a diferenciação dos
conceitos.

Para tratar da Radioastronomia, que possibilitou inúmeras descobertas astronômicas, deve-se
estabelecer relações entre as descobertas astronômicas temáticas de cada produto e os avanços
desencadeados com o uso das ondas eletromagnéticas. Em cada produto há sempre algum fato
relevante da História, tanto para a Física como para a Astronomia.

Ressalta-se que, caso os estudantes não estejam em um curso de perfil técnico, é possível que não
conheçam os componentes eletrônicos utilizados. Porém, as informações (sobre LEDs, capacitores
e indutores, por exemplo) presentes nos livros didáticos, associados às pesquisas na Internet,
complementarão as informações necessárias para a compreensão dos conceitos envolvidos na
utilização do Produto Educacional adotado, o que não descarta a participação do professor. Se
forem estudantes com perfil técnico, cada componente e o comportamento elétrico dos circuitos
utilizados poderão ser aprofundados.

Para a construção dos experimentos, recomenda-se que os estudantes organizem equipes e
dividam as tarefas, incluindo aquisição dos materiais, pesquisas e a montagem. Parte da
construção deve ser realizada em atividades extraclasse e a montagem definitiva a ser realizada
na sala de aula, com todos os recursos disponíveis reunidos.

Para a pesquisa prévia e a análise dos experimentos, os estudantes devam estar familiarizados
com a elaboração de Mapas Conceituais e Diagramas em Vê (NOVAK & GOWIN). Recomenda-se
evidenciar quais aspectos serão avaliados na elaboração dos mapas e dos diagramas e que os
estudantes realizem diversos mapas para refinar a sua elaboração. Com os mapas organizarão os
conceitos que pesquisaram previamente e com os diagramas organizarão a realização dos
experimentos e simulações, com cada produto, com base na(s) questão(ões) central(is).
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PRODUTOS EDUCACIONAIS

Metodologia Proposta

Informações ao Professor

Realizar Mapas Conceituais e estudos prévios para o tema de cada experimento adotado.

Sugerimos quatro encontros em sala de aula e 3 encontros extraclasse, promovidos pelos
estudantes, para a execução de todas as atividades, relacionadas a cada produto,
individualmente, Figura 1. São tempos que devem ser ajustados pelo professor.

Figura 1
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PRODUTOS EDUCACIONAIS

Conteúdos

Recursos das Aulas e Estratégias de Ensino

Produtos Exemplos de Conteúdos

EXPERIMENTO DE 
HERTZ

História: Maxwell e Hertz; Ondas Eletromagnéticas; transmissão
e recepção; indutores, transformadores, capacitores;
entendimento do espectro eletromagnético; descobertas
posteriores das emissões dos objetos celestes em várias faixas de
onda, por exemplo, infravermelho, luz visível, rádio.

RÁDIO DE GALENA 
ADAPTADO

Ondas eletromagnéticas; Notação científica; Espectro
Eletromagnético; Circuito sintonizado LC; Antenas. Diodos. Tipos
de modulação de radiofrequências. O aperfeiçoamento dos
receptores possibilitou a Jansky descobrir os sinais de rádio da
Via Láctea em 1931.

SIMULADOR IO-
JÚPITER

Ondas de rádio gerados por planetas em ambientes em que há
intensos campos magnéticos e partículas carregadas; Radiações
Cíclotron e síncrotron. Técnicas de Radioastronomia. Uso de TIC.
Propriedades da propagação das ondas eletromagnéticas.

SIMULADOR DE 
PULSAR

Ondas eletromagnéticas; Indução magnética. Imãs. Bobinas. Uso
de TIC. Radioastronomia. Antenas. Emissões cíclotron e
síncrotron. Evolução estelar. Pulsares. Estrelas de nêutrons.

RADIOTELESCÓPIO 
ANTENA BANDA Ku

Ondas eletromagnéticas; Uso de TIC. Radioastronomia.
Transmissão e recepção. Micro-ondas. LNA e LNB. Antenas.
Radiação do corpo negro. O Sol e as estrelas. Evolução estelar.

SIMULADOR
RADIAÇÃO 

CÓSMICA DE 
FUNDO EM MICRO-

ONDAS - RCFM

Ondas eletromagnéticas. Cosmologia. Radiação do corpo negro.
Emissões Térmicas. Planck. Uso de TIC. Radioastronomia.
Espectro eletromagnético. Evolução estelar. Temperatura. Efeito
Doppler. O Big Bang.

Quadro 2

Numa abordagem interdisciplinar, diversos conteúdos do planejamento didático
eventualmente encontrarão ressonância em algum dos produtos. O elemento comum é o
eletromagnetismo, aplicado à Astronomia.
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A RADIOASTRONOMIA

Janelas de observação cósmica com imagem adaptada da NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring

Inspirada na imagem “radio-wave-science-education” (Pinterest)

Camadas atmosféricas fora de escala

As janelas de observação cósmica representam a transparência da atmosfera terrestre para certas faixas do
espectro eletromagnético e abrangem, de modo esquemático, duas grandes regiões:

A da luz visível – que permite a Astronomia convencional, com os telescópios óticos;

A das ondas de rádio – que possibilita a Radioastronomia, em frequências de aproximadamente 10 MHz a
mais de 300 GHz. Esta janela pode variar de acordo com a abordagem adotada e já foi estendida para
frequências mais altas com o radiotelescópio ALMA (www.almaobservatory.org).

Frequências inferiores a aproximadamente 10 MHz são bloqueadas ou absorvidas pelas camadas da
ionosfera, ionizada pelo Sol. Frequências entre 10 e 30 MHz, aproximadamente, podem ser captadas,
dependendo do horário. Cumpre notar que estes limites não são valores rígidos e são meios de
entendermos o comportamento das ondas de rádio e planejar as observações adequadamente.

Frequências entre 10 MHz e 30 MHz (aproximadamente) podem ultrapassar a ionosfera à noite, quando
esta se encontra menos ionizada. Por isso, a radioastronomia amadora, como a promovida com o Radio
Jove (https://radiojove.gsfc.nasa.gov/about.htm), deve ser realizada quando o planeta Júpiter está visível à
noite, com o receptor de 20,1 MHz (mais detalhes no texto da dissertação).

Figura 2

JANELAS DE OBSERVAÇÃO CÓSMICA NA TERRA
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SIMULADOR DE PULSAR

Introdução

Os pulsos eram tão regulares que os pesquisadores cogitaram se eram gerados artificialmente,
por algum tipo de radar, satélites artificiais, ou até mesmo ser a transmissão de alguma
inteligência alienígena. Após analisaram minuciosamente as características do sinal, viram que seu
local no céu seguia o movimento sideral, descartaram origem humana. A descoberta de outros
objetos semelhantes os motivou a buscar outras explicações. Exemplo de pulsos na Figura 2, com
período regular, mas intensidade variável.

Após a descoberta, que foi amplamente divulgada na imprensa, o astrônomo austríaco Thomas
Gold cogitou serem as emissões de rádio originárias de objetos como as estrelas de nêutrons,
corpos previstos em teoria, muito compactos, densos, com massa superior à do Sol ocupando o
volume de uma esfera de algumas dezenas de quilômetros de diâmetro, o que comprime os
átomos, até que os elétrons se unam aos prótons formando nêutrons. Em função do tamanho,
essas estrelas deveriam girar em alta velocidade. Por isso eram as melhores candidatas para
explicar o fenômeno observado.

Em 1974 – Antony Hewish recebeu o Prêmio Nobel de Física pela descoberta dos pulsares, sua
aluna Jocelyn Bell fazia parte da sua equipe quando da descoberta.

Fonte: http://www.bbc.co.uk/radio4/features/science-
discovery/jocelyn-bell-burnell/#subject-2-topic-1

Figura 1

Figura 2

Pulsares são estrelas de nêutrons que
giram em alta velocidade, num processo
que gera ondas eletromagnéticas. Estes
objetos celestes extremos foram
descobertos graças à Radioastronomia.

No ano de 1967 ainda não havia os
supercomputadores que hoje auxiliam nas
pesquisas radioastronômicas, mas os
recursos técnicos disponíveis permitiram à
pesquisadora Jocelyn Bell Burnell, Figura 1,
detectar uma fonte de radiação
eletromagnética, caracterizada por pulsos
de curta duração, na frequência de 81,5
MHz, com enorme antena com a qual
estudava quasares (galáxias distantes).

Fonte: Manchester, R.N. and Taylor, J.H., Pulsars, Freeman, 1977.
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Para a observação dos pulsares são necessários radiotelescópios sensíveis e técnicas de
integração dos sinais dos pulsos de curta duração. É importante notar que os pulsos
poderão ser observados se o pulsar estiver direcionado de tal modo que, durante sua
rotação, o feixe de radiação esteja inclinado em relação ao eixo de rotação e gire como se
fosse um farol que brilhasse em direção à Terra. Ou seja, o eixo do campo magnético deve
estar inclinado em ralação ao eixo de rotação. Pode-se imaginar um pulsar como se fosse a
luz de um farol, girando que, à distância, parece piscar (ou pulsar).

As estrelas de nêutrons fazem parte do processo de evolução estelar. Para aquelas estrelas
com massa maiores que a do nosso Sol, até cerca de 3 vezes maiores. Em certo tempo de
sua evolução, poderão entrar em colapso sobre o próprio peso e explodirem dando origem
a um nebulosa e a uma estrela muito densa e pequena, apenas dezenas de quilômetros,
que é a estrela de nêutrons.

Com seu intenso campo magnético que, circundado por partículas carregadas, emitirá
radiações eletromagnéticas. Nossas antenas captarão o sinal de rádio, como se fossem
pulsos regulares, como os vistos no gráfico, Figura 2.

SIMULADOR DE PULSAR

Introdução

Fonte: adaptado de 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1
993/illpres/discovery.html

Do ponto de vista da Terra, o que se
observa são pulsos em
radiofrequência nas diversas faixas,
VHF/UHF/SHF. As características
destes pulsos podem indicar em que
sentido o pulsar se move, por
exemplo, também é possível
identificar se há planetas orbitando-o,
devido à alta precisão dos pulsos, que
sofrerá alguma variação provocada
pelo objeto em órbita, mas estas
medidas devem considerar e corrigir
os próprios movimentos da Terra e dos
outros corpos do Sistema Solar,
dependendo da precisão que se
deseja.

Figura 3
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O estudo das estrelas de nêutrons
atualmente também conta com
radiotelescópios constituídos por arranjos
de antenas operando em frequências
relativamente baixas, como as do LOFAR
(Low Frequency Array), que integram o
ASTRON, Netherlands Institute for Radio
Astronomy. Um levantamento recente,
realizado com antenas deste
radiotelescópio, na faixa de 115-155 MHz,
descobriu um pulsar de período de rotação
de 2,43 milissegundos (Millisecond pulsar),
identificado como PSR J1552+5437.

Dos primeiros do tipo a ser descoberto em
frequências de rádio inferiores a 200 MHz,
abrindo caminho para encontrarmos mais
fontes de rádio de pulsares de baixa
frequência em nossa galáxia. Os
pesquisadores aprimoraram a técnica de
busca com o LOFAR para conseguir captar o
sinal em frequências mais baixas, utilizando
até mesmo placas de processamento
gráficas que originalmente foram
projetadas para jogos eletrônicos.

SIMULADOR DE PULSAR

Introdução

Fonte: “The Nature of Pulsars,” by Jeremiah P. Ostriker, 
Scientific American, January 1971.

As observações dos pulsares binários, em suas órbitas mútuas girando em alta velocidade, que
envolvem fortes campos gravitacionais, também permitem o estudo de fenômenos descritos na
Física Moderna, como aspectos da Teoria da Relatividade de Einstein. Por outro lado, os aspectos
intrigantes dos pulsares também foram notados por artistas.

Destacam-se o álbum Unknown Pleasures* da banda de Rock inglesa Joy Division, lançado em
1979 . A capa do disco é uma imagem estilizada dos registros gráficos de rádio do pulsar
descoberto por Jocelyn Bell, o CP1919, que foram feitos por Harold D. Craft, Jr. para sua tese,
“Radio Observations of the Pulse Profiles and Dispersion Measures of Twelve Pulsars,” (1970), com
imagem estilizada na Figura 4.

___________

*https://blogs.scientificamerican.com/sa-visual/pop-culture-pulsar-origin-story-of-joy-division-s-
unknown-pleasures-album-cover-video/)

Figura 4
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SIMULADOR DE PULSAR

Introdução

Fonte: Augusto de Campos, O Pulsar, 1975

O poeta concretista Augusto de
Campos, em 1975, publicou o
poema “O Pulsar”. Nele, os versos
são registrados com caracteres
brancos sobre fundo preto. As
letras “e” e “o” foram
substituídas, respectivamente,
pelas imagens de uma estrela e
um círculo. À medida que lemos o
poema, a imagem da estrela
diminui e a imagem do círculo
aumenta. Tanto o álbum de rock,
quanto o poema, que também foi
musicado por Caetano Veloso,
podem ser utilizados como
recursos didáticos pelo professor.

Figura 5

Em pesquisas mais recentes, emissões de rádio também foram registradas pelos
radiotelescópios do observatório Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), oriundas da
galáxia GW170817, após a colisão de duas estrelas de nêutrons que foram detectadas
originalmente pelas ondas gravitacionais emitidas. Mais informações no NRAO (National
Radio Astronomy Observatory). (https://public.nrao.edu/news/radio-eyes-unlocking-
secrets/#PRimage2)

A fusão de duas estrelas de nêutrons foi detectada pela primeira vez, tanto pelas
emissões das suas ondas gravitacionais como pelas emissões eletromagnéticas.

Participaram da descoberta pesquisadores brasileiros do IAG-USP, com um telescópio
ótico robótico, o T80-S, que está instalado nos Andes, no Chile, para a detecção das ondas
eletromagnéticas (luz).

O LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) e o VIRGO (Interferometric
gravitational-wave antenna) foram os instrumentos capazes de detectar as ondas
gravitacionais num primeiro momento, confirmadas pelos outros pesquisadores, com as
imagens do evento e sinais de rádio.

___________

LIGO: http://www.ligo.org/

VIRGO: http://www.virgo-gw.eu/#about
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SIMULADOR DE PULSAR

Manual de Construção

Representação simplificada de estrela de nêutrons cujo sinal eletromagnético intercepta a 
Terra (distâncias e tamanhos relativos fora de escala)

Além da construção do aparato experimental, com este simulador de uma radiofonte cósmica,
representada na Figura 6, os estudantes medirão valores de intensidade relativa – nos gráficos
gerados - do sinal captado pela bobina de loop em função da distância;

Relacionarão a queda do valor medido com a teoria da atenuação da intensidade do sinal
eletromagnético em função do quadrado da distância;

Poderão medir a frequência dos pulsos captados em função da rotação da “estrela de nêutrons”
que construíram;

Efetuarão pesquisas prévias sobres as estrelas de nêutrons, como foi a sua descoberta, o uso das
novas tecnologias disponíveis na época e como foram importantes para entendermos a evolução
estelar;

Especular sobre o que acontece com os imãs que representam o campo magnético da estrela, se
forem instalados em locais diferentes do globo e as formas de onda geradas no computador.

Com o Simulador de Pulsar os estudantes empregarão conhecimentos sobre o
eletromagnetismo e as ondas eletromagnéticas associando-os às estrelas de nêutrons.
Um globo terrestre será adaptado com imãs e, ao girar o globo (agora representando um
Pulsar), a indução do campo magnético produzirá tensão nos terminais de uma bobina,
representando os radiotelescópios na Terra. A voltagem da bobina será captada pela placa
de som do notebook e convertida em gráficos nos softwares específicos.

Figura 6
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SIMULADOR DE PULSAR

Manual de Construção

A montagem proposta neste roteiro utiliza suportes de madeira e de PVC, para a bobina e
o globo terrestre adaptado. Para a montagem, as ferramentas necessárias, são:

Lista de Materiais

FERRAMENTAS QUANTIDADE

FERRO DE SOLDAR 30 WATTS 1

ALICATE DE CORTE 1

CHAVE DE FENDA 1

FURADEIRA ELÉTRICA 1

BROCAS PARA METAL/PLÁSTICO/MADEIRA (DIÂMETRO DE ACORDO COM OS PARAFUSOS) 1

SERRA DE AÇO RÁPIDO 30 CM 1

PINCEL/TRINCHA 1

TRENA/RÉGUA 1

LÁPIS/CANETA 1

MATERIAIS
QUANTIDA

DE
CUSTO 

(R$) TOTAL

GLOBO TERRESTRE 30CM 1 R$ 95,00 R$ 95,00

PRATELEIRA COM SUPORTE 40X20 1 R$ 21,60 R$ 21,60

PRATELEIRA COM SUPORTE 60X20 1 R$ 32,00 R$ 32,00

PÉS PROTETORES ANTIIMPACTO (CARTELA) 1 R$ 21,90 R$ 21,90

TUBO PVC 3M 1" 1 R$ 13,50 R$ 13,50

T PVC 1" 6 R$ 3,20 R$ 19,20

CAPA PVC 1" 4 R$ 1,40 R$ 5,60

JOELHO DE PVC 1" 2 R$ 0,90 R$ 1,80

COLA PARA PVC 1 R$ 7,80 R$ 7,80

PARAFUSO (CARTELA) 1 R$ 5,50 R$ 5,50

ARRUELAS (CARTELA) 1 R$ 2,90 R$ 2,90

PORCA (CARTELA) 1 R$ 5,90 R$ 5,90

FIO ESMALTADO 22 AWG (OU EQUIVALENTE) 10 R$ 1,00 R$ 10,00

IMÃ NEODÍMIO (4X1X1 CM) 2 R$ 20,71 R$ 41,42

FITA ISOLANTE 1 R$ 10,11 R$ 10,11

ABRAÇADEIRA DE NYLON COM TRAVA 10MM (CARTELA) 1 R$ 4,00 R$ 4,00

CONECTOR XT60 MACHO FÊMEA 1 R$ 6,00 R$ 6,00

FIO 0,14MM COBRE - VERMELHO 2 R$ 1,00 R$ 2,00

CABO COM PLUG P-2 MACHO/MACHO 1 R$ 10,00 R$ 10,00

PINCEL TRINCHA 1 R$ 4,02 R$ 4,02

TINTA A BASE DE ÁGUA, BRANCA OU PRETA (TINTA CORALIT 0,9L BRANCA) 1 R$ 31,00 R$ 31,00

TINTA ACRÍLICA AZUL (BISNAGA) 20 ML 1 R$ 4,00 R$ 4,00

VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 1 R$ 11,00 R$ 11,00

LIXA D'ÁGUA 1 R$ 2,10 R$ 2,10

SOLDA 40/60 1 R$ 10,00 R$ 10,00

TOTAL
R$ 

378,35

Quadro 1

Quadro 2
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Para o Simulador de Pulsar podemos aproveitar a mesma estrutura de PVC da bobina do
Rádio de Galena Adaptado.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE DE PVC

Cortar com a serra de aço o tubo de PVC, em pedaços com as seguintes medidas e
quantidades, Figura 7:

Lixar as rebarbas e as extremidades dos tubos para facilitar o encaixe;
Conferir se os tubos lixados encaixam com facilidade nas conexões;
Colar os tubos nas respectivas conexões de T, e joelhos, de modo a compor a seguinte
estrutura de suportes de PVC, para a bobina de loop, Figura 8:

Após colados, furar os tubos de 15 cm que são a base da estrutura de PVC e que serão
parafusados à base de madeira de 20 x 40 cm. Furar com broca de 1/4”, ou equivalente
aos parafusos usados, para a passagem dos parafusos;

Furar também a base de madeira, na mesma medida do furo da base do quadro de PVC;

Procedimentos de Montagem – Bobina de LOOP

TAMANHOS QUANTIDADES

40 CM 3

15 CM 4

5 CM 1

TOTAL DE PVC 185 CM

Quadro de PVC
Figura 7 Figura 8

Quadro 3
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Esquemas de Montagem

Figura 9

Sugestão de montagem do
quadro de PVC, com indicação das
medidas, para suporte da bobina
que simula a antena de um
radiotelescópio na Terra, Figura 9.
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PREPARAÇÃO DO SUPORTE DE PVC

Furar nos quatro cantos do quadro de PVC, nos joelhos que conectam os tubos. Estes
furos darão passagem aos parafusos com porcas que servirão de suporte ao fio da bobina;

Fazer um furo em cada lado da parte inferior do quadro de PVC (nos tubos de 15cm), para
passagem dos fios da bobina, para que fiquem presos;

Opcionalmente, pintar a estrutura do quadro de PVC com tinta branca e esperar secar,
duas a três demãos são suficientes;

Passar quatro parafusos nos respectivos furos, dos quatro cantos do quadro, e prendê-los
com as respectivas porcas;

Parafusar o suporte da bobina à base de madeira de 40 x 20 cm, com os respectivos
parafusos e porcas;

Colar os pés adesivos no fundo das bases de madeira;

Enrolar dez voltas do fio esmaltado 22 AWG, ou equivalente. Usar os furos do item 1.8,
para mantê-los presos, bem como as abraçadeiras de plástico, com travas (a quantidade
de voltas de fio pode ser modificada dependendo de experimentos programados);

Lixar as extremidades dos fios da bobina, se o fio for esmaltado, ou desencapar, se for de
capa plástica;

Soldar cada fio da bobina num polo do conector XT60 (lado macho);

Caso não reutilize esta bobina no Rádio de Galena Adaptado, poderá interligar
diretamente os seus fios no plugue P2 macho, para a conexão com o notebook;

Conferir todas as etapas da montagem. Usar o multímetro para conferir se há curto-
circuito, ou soldas frias no conector XT60 (Figura 15) e P2;

O conector P2, macho, será usado para a interligação da bobina com o notebook.

Procedimentos de Montagem
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Procedimentos de Montagem – GLOBO TERRESTRE

Ao adaptar o globo terrestre escolar, substituiremos a imagem do mapa mundi por uma imagem
pintada – abstrata pois nunca vimos uma estrela de nêutrons - representando as linhas de força
do campo magnético.

Internamente nos dois hemisférios, deverá ser instalado (colado) um imã de neodímio em cada
um das metades do globo. Este tipo de imã é devido à sua maior densidade de fluxo magnético.

Instalar em local que fique afastado do eixo de rotação do globo. De modo que, quando for
girado, parte dos campos magnéticos de cada imã intercepte a bobina (ver Figura 10).

O globo terrestre a ser adaptado deverá ter cerca de 15 cm de diâmetro, e deverá ser possível
abrir a esfera sem danificar o mecanismo que permite ao globo girar sobre o próprio eixo, com a
inclinação de 23,5° (Figuras 11 e 12).

Neste simulador, para um globo terrestre
educativo ser adaptado para produzir a
indução de um campo magnético numa
bobina, utilizamos imãs de neodímio, que
são muito intensos. A tensão produzida,
será analisada com uso de dois tipos de
softwares: “RadioSky-Pipe” e “Spectrum
Lab”.

As formas de onda obtidas na tela do
computador são semelhantes às de um
pulsar real.

Figura 10

Figura 11
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Globo terrestre a 
ser adaptado

Base do globo

Imãs de neodímio

Figura 13

Detalhes da pintura

Figura 14

Conector XT60 

Soldagem dos fios

Figura 15

Globo terrestre

Figura 12
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Procedimentos de Montagem – GLOBO TERRESTRE

“Pulsar”, com imãs 
internos de 
neodímio

Notebook com 
Radio Sky-Pipe

Bobina

Figura 17

“Pulsar”, com imãs 
internos de 
neodímio

Notebook com 
Radio Sky-Pipe

Bobina

Figura 16
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Passos para a construção, a seguir:

Com cuidado para não quebrar o suporte plástico, desmontar o globo terrestre,
separando a base e os hemisférios, Figuras 12, 13;

Pintar o globo terrestre de branco com tinta a base de PVA, para fazer uma base neutra,
Figura 14;

Após secar, fazer desenhos com o lápis de cera azul ou tinta acrílica azul, com imagens
abstratas pois não se sabe ao certo qual a aparência de uma estrela de nêutrons.

Na parte exterior do globo no local correspondente a onde ficarão os imãs – em cada
hemisfério - internamente, fazer algum detalhe na pintura que identifique a sua posição.

Considerar que os imãs não estarão localizados muito próximos ao eixo de rotação do
globo, mas ligeiramente deslocados. Opcionalmente os desenhos podem indicar linhas de
campo magnético entre os polos dos imãs nos dois hemisférios do globo;

Após secar, envernizar com verniz a base de água, brilhante;

Deve-se instalar os imãs de neodímio nas faces internas de cada hemisfério do globo,
colando-os ou fixando-os com fita isolante, de modo que, quando o globo estiver em
rotação, os campos magnéticos dos imãs interceptem a região próxima ao centro da
bobina, externamente ao globo;

Usar cola ou fita isolante o suficiente para suportar o peso dos imãs quando estes
estiverem em rotação;

Com cuidado, montar novamente o globo – deve-se atentar para que os imãs ocupem
locais diametralmente opostos – formando um eixo imaginário para o campo magnético
da estrela;

Depois de montada a estrela de nêutrons, apoiá-la na base de madeira, 60 x 20 cm;
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Vemos no esquema da Figura 18 como é a disposição da estrela em relação à bobina;

A base de madeira menor suporta a bobina e a base de madeira maior, perpendicular à da
bobina, permitirá que o globo seja deslocado, par aavaliação da influência da distância no
sinal captado;

Vemos que o conector XT60 é interligado à fiação do plugue P2 macho/macho. Este cabo
deve ser cortado e interligado à outra metade do conector XT60, no caso de reaproveitar
a bobina no Rádio de Galena Adaptado.

Se não for reaproveitar, os fios da bobina podem ser ligados aos fios do cabo do plugue
P2;

Esquemas de Montagem

O sinal gerado por esta bobina e pelos imãs é de baixa frequência e de baixa intensidade.

Os controles do notebook devem ser ajustados para que o programa exiba os gráficos com
intensidade relativamente alta, conforme Figuras 16 e 17.

Controles dos programas nas Figuras 19, 20 e 21.

Figura 18
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O SOFTWARE RADIO-SKY PIPE

RadioSky-Pipe
Com este software o sinal elétrico recebido na entrada de microfone da placa de som do notebook
é convertido em um gráfico de intensidade e tempo. Permite analisar a forma de onda do sinal
elétrico presente e é útil para registrar as intensidades relativas dos sinais e o tempo em que
ocorreram. Também pode gravar o sinal de áudio relacionado ao sinal elétrico captado.
Tanto o gráfico como a gravação do áudio do sinal elétrico podem ser salvos e analisados em
outro momento. O sinal elétrico captado na bobina é muito fraco e a escala do gráfico deve ser
ajustada: “Decrease Y Chart Span” ou “Increase Y Chart Span”.

Exemplo de sinal 
captado

Escala de amplitude 
do sinal

Escala de tempo

Inicia/Parar/Salvar 
gravação Ajustar a escala de acordo 

com a intensidade do sinal

Gravar áudio do 
sinal captado

Clicar para ajustar escala, para 
exibir sinais pouco intensos: 
“Decrease Y Chart Span”

Figura 19

Figura 20

Fonte: tela do programa Radio-SkyPipe

Fonte: tela do programa Radio-SkyPipe

SIMULADOR DE PULSAR

Manual de Construção
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Spectrum Lab

Este programa permite visualizar o sinal elétrico gerado na bobina em relação à faixa de
frequência;

Será possível medir, com relativa precisão o sinal gerado e seus harmônicos, ao longo do
espectro eletromagnético;

A utilização deste programa é para conferir a frequência de rotação do pulsar.

O SOFTWARE SPECTRUM LAB

Gráfico frequência x 
intensidade, em tempo real

Barra de frequências, arrastar 
para visualizar frequências mais 

baixas

Intensidade do sinal

Figura 21

Fonte: tela do programa Spectrum Lab
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Testes de Funcionamento

Após a construção, o teste consiste em interligar o conector do plugue P2 à entrada de
microfone do notebook (Figura 16). Os softwares deverão estar pré-instalados e o
professor poderá auxiliar sobe detalhes de suas funcionalidades básicas.

Usar inicialmente o programa RadioSky-Pipe:

Clicar no botão “GO START CHART”, outros botões menores de comandos
complementares aparecerão. O gráfico estará apto a captar os sinais e exibir na tela a
amplitude e o tempo.

Ao girar o pulsar próximo à bobina, o programa Radio Sky-Pipe deverá exibir alguma
indicação da tensão presente na placa de som.

Se nenhum sinal aparecer, poderá ser necessário clicar no botão Y0 (“set displayed Y to
minimum to 0”).

Também poderá ser necessário ajustar o nível do sinal captado pela placa de som, de
acordo com o computador utilizado;

No programa Radio Sky-Pipe há botões de ajuste da escala “Decrease Y Chart Span” e
outro “Increase Y Chart Span” para ajustar conforme a intensidade do sinal.

Como o sinal captado pela bobina é muito fraco, o ajuste de “Decrease Y Chart Span”
deve ser realizado – clicando neste botão diversas vezes – para ampliar o nível exibido do
sinal - até que o sinal de valor de amplitude baixa seja exibido adequadamente no gráfico.

Com o programa Spectrum Lab (Figura 21): tendo confirmado que o sinal é gerado e
captado pelo computador com o programa anterior, instalar e usar o analisador de
espectro.

Ao executá-lo, imediatamente começa a captar o sinal da placa de som e ajustes básicos
da frequência captada podem ser feitos arrastando a régua com os valores de frequência
exibidos na tela.

Como as frequências do Simulador de Pulsar são baixas, deve-se arrastar a barra de ajuste
(Figura 21) para exibir frequências correspondentes ao número de voltas por segundo que
se consegue girar o globo da estrela.
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Realizar simulações das estrelas de nêutrons...

Com o simulador em funcionamento, o sinal apropriadamente captado pelo programa
RadioSky-Pipe, devem ser realizadas experimentações envolvendo a distância da estrela
de nêutrons simulada ao radiotelescópio, representado pela bobina, na Terra;

Aspectos que podem ser considerados: a ocorrência da indutância eletromagnética, em
função do movimento dos imãs nas proximidades da bobina; Constatar que, se não
houver movimento, nada é captado;

Constatar que a distância entre a estrela de nêutrons e o “radiotelescópio” influencia no
nível do sinal captado;

O que é um 
Pulsar?

Construção do Simulador de Pulsar

Pesquisas prévias;

Teorias envolvidas;

Mapa Conceitual;

Anotações e registros dos 
acontecimentos;

Procedimentos adotados;

Conclusões, a partir das 
informações pesquisadas e 

das observações;

Figura 22

Após concluída a montagem, com a supervisão do professor e participação dos estudantes, realizar
experimentos e observações com base nos conhecimentos prévios e novos conhecimentos adquiridos.

Deve-se incentivar a observação, análise e registro do que acontece no experimento, com o Diagrama em
Vê como referência da atitude investigativa. Resgatar as pesquisas realizadas e o Mapa Conceitual.

No exemplo abaixo, sugerimos uma questão central, mas outras podem ser adotadas.
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f1 a f6 são registros de
rotações diferentes do
pulsar. A distância à antena
não foi alterada. Observar
como os níveis n1 a n5
diminuíram, assim como as
frequências.

f1>f2>f3>f4>f5

Em f6, o pulsar foi girado
com maior velocidade que
as demais, e o nível
também aumentou.

Cada vez que o globo do simulador é girado representa a rotação de uma estrela de
nêutrons em torno do próprio eixo. Os pulsares giram em velocidades elevadas para as
dimensões e as massas concentradas que possuem.
No simulador, consideramos que a bobina representa uma antena de um radiotelescópio.
Cada pulsar possui uma frequência de rotação característica. Alguns giram muito
rapidamente, uma vez em milisegundos, outros, mais lentamente, demorando mais de
um segundo para completar um giro. Simule frequências de rotação diferentes e analise o
que acontece. Exemplos, nas figuras a seguir, realizadas com o RadioSky-Pipe:

f1 f2 f3 f4 f5 f6

n1 a n5

n6

f5 f6

n6

n5

Comparamos, ao
lado, f6, a maior
frequência de
rotação com f5, a
menor frequência
de rotação.

f5<f6

Observar como os
níveis n5 e n6 são
diferentes. Como
explicar a
diferença?
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Utilizando o programa Spectrum Lab,
pode-se realizar a medição da
frequência. O teste ao lado resultou num
valor aproximado de 3 Hz (a antena
também captou a rede elétrica de 60
Hz).

Além da atividade de medir a frequência
com este programa, os estudantes
podem calcular o período de rotação do
pulsar (rotações por segundo).

Outro experimento é diferenciar o pulsar pelo período de rotação (valor aproximado).
Comparando o pulsar P1 com P2, podemos contar o número de cristas das formas de onda e
compará-las. Na tela abaixo, cada divisão horizontal são 8 segundos. Tomaremos metade deste
tempo, 4 s como base de comparação. Em P1 contamos aproximadamente 8 cristas de onda. Em
P2, contamos aproximadamente 14 cristas de onda. De modo que o pulsar P2 possui quase o
dobro da frequência de rotação de P1, bem como maior intensidade (eixo vertical).

P1

4 s

P2

4 s

Interferência 60 Hz

Sinal medido do 
pulsar, 3 Hz
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Neste experimento, a simulação de um mesmo pulsar, P1, com seu sinal medido de
diferentes distâncias. Utilizando o programa RadioSky-Pipe.

Medidas com fita métrica, a distância mínima possível foi de 10 cm.

Cada sessão de medição demorou cerca de 9,6 segundos, medidos no gráfico, no tempo
decorrido nas formas de onda, para cada distância.
Como vimos que a frequência do pulsar interfere na intensidade do sinal medido, neste
experimento a rotação deve ser a mais constante possível em cada distância. Por isso a
superfície onde estiver o simulador deve ser plana e estável.

P1

Neste gráfico, os estudantes podem comparar, com valores
aproximados, os níveis médios para cada distância.

Depois de se afastar o pulsar da bobina que representa a antena, os
níveis caem rapidamente.

Na tabela ao lado, verificar como da distância (d) de 20 cm para 40 cm a
intensidade média (n) caiu quase 4 vezes, de cerca de 8 divisões do
gráfico para cerca de 2 divisões.

9,6 s 9,6 s 9,6 s 9,6 s 9,6 s 9,6 s 9,6 s

10 cm
15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

d (cm) n (div)

10 13

15 11

20 8

25 6,5

30 4

35 3

40 2,2
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SUGESTÕES DE ABORDAGENS:

Como se explica o funcionamento do simulador de pulsar?

Quais são os fenômenos elétricos e magnéticos envolvidos?

Efetuar medição da tensão gerada nos terminais da bobina (multímetro). Consegue-se
medir algo? Como se explica?

Efetuar medição da frequência (software Spectrum Lab): Realizar medições dos valores,
comparando a contagem do giro com a frequência medida captada pelo computador;

Quais as conclusões?

Efetuar com o software RadioSky-Pipe medições da amplitude dos sinais em função: da
distância entre bobina e imãs; da velocidade de rotação do globo. Explicar o fenômeno.

Efetuar as mesmas medidas com os imãs em posições diferentes no interior do globo da
estrela de nêutrons. Avaliar as características das eventuais mudanças;

Analisar a influência do campo magnético em movimento sobre alguma bússola próxima
ao globo do pulsar;

Analisar a influência do campo magnético em movimento sobre a bobina próxima ao
globo do pulsar simulado;

Ajustar a configuração do programa RadioSky-Pipe para os níveis baixos gerados pela
bobina.

Comparar o sinal de um pulsar típico (pesquisado na Internet ou o que foi apresentado na
aula) com o sinal gerado pelo simulador de pulsar, usando o software RadioSky-Pipe;

Como as estrelas de nêutrons se relacionam com a formação de elementos químicos no
Universo?

SIMULADOR DE PULSAR

Procedimento Experimental

31



SIMULADOR DE PULSAR

Recursos Adicionais

Sugestões de leitura:

BURNELL BELL, J. S. Little Green Men, White Dwarfs or Pulsars? Cosmic Search: Issue 1, 
(Volume 1 Number 1; January 1979). Disponível em (a partir da página 16 do arquivo pdf): 
http://www.bigear.org/CSMO/PDF/CS01/cs01all.pdf

FACCHINELLO, C. S.; SIAS, D. B. Pulsares. Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/trabalhos_03/Pulsares.htm

Oliveira Filho, K. S.; SARAIVA, M. F. O. Evolução Final das Estrelas. Disponível em: 
http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm#a

Material educacional do Project CLEA, Radio Astronomy of Pulsars: Student Manual, 
(Radio Astronomia de Pulsares: Manual do Estudante) disponível em inglês e português:
http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html

Sugestão de vídeo:

O que são as estrelas de nêutrons? (Astronomia). Socratica Português
https://www.youtube.com/watch?v=mRuYo68dWPg

Programas de computador:

Programa de computador para coleta de dados - “RadioSky-Pipe” – disponível em: 
http://www.radiosky.com/skypipeishere.html

Programa de computador analisador de espectro:
“Spectrum Lab” – disponível em: http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html

VIREO – The Virtual Educational Observatory, escolher e instalr o programa “Radio 
Astronomy of Pulsars”, instruções, em inglês, na página:
http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/cleahome.html
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