
SIMULADORES EXPERIMENTAIS DE 
RADIOTELESCÓPIOS PARA O ENSINO DE 

ASTRONOMIA NO NÍVEL MÉDIO

Roteiros de Construção e de Experimentos: 
Radioastronomia – Produtos Educacionais

MARCELO LAGO ARAÚJO

Orientadores: Germano Pinto Guedes

Marildo Geraldête Pereira



ROTEIROS DE CONSTRUÇÃO E DE EXPERIMENTOS

MARCELO LAGO ARAÚJO

Orientadores: Germano Pinto Guedes

Marildo Geraldête Pereira

PRODUTOS EDUCACIONAIS

RADIOASTRONOMIA



PRODUTOS EDUCACIONAIS

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.................................................................................................. 3

Informações ao Professor................................................................................... 4

Conhecimentos Prévios e Atividades de Introdução.......................................... 5

Metodologia Proposta........................................................................................ 6

Conteúdos.......................................................................................................... 7

A RADIOASTRONOMIA....................................................................................... 8

RÁDIO DE GALENA ADAPTADO........................................................................... 9

Introdução........................................................................................................... 10

Manual de Construção........................................................................................ 12

Procedimento Experimental............................................................................... 26

Recursos Adicionais............................................................................................ 29

Referências.......................................................................................................... 30



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).

5



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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RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Introdução

Uma das personalidades históricas responsáveis pela
popularização do rádio foi Guglielmo Marconi (1874 - 1937),
Figura 1. Ele percebeu aplicações práticas para as ondas
eletromagnéticas quando soube dos experimentos de Hertz,
utilizando-as para comunicações a longas distâncias, sem fios
(GILLISPIE, 2007, p. 1118).

Historicamente, o rádio de galena é assim denominado por ter
sido um dos receptores mais simples, que utilizava uma antena
ligada a um cristal de galena e um fio, denominado “bigode de
gato” catwhisker, que era utilizado para encontrar um ponto
ótimo para a detecção do sinal, de amplitude modulada (AM).

O receptor adaptado, por questões práticas, utiliza uma bobina (constituída por várias
espiras de fio) como antena que também faz parte do circuito de sintonia, ligada em
paralelo com um capacitor variável e o cristal de galena é substituído por um diodo de
germânio. Originalmente, utilizava-se como antena um longo fio suspenso e era
necessária uma interligação a um fio terra, para se garantir uma recepção de melhor
qualidade. Como o sinal recebido é muito fraco, usava-se um fone de cristal de alta
impedância e alta sensibilidade, mais comum no início do século XX, para ouvir as
estações. No receptor apresentado, em vez de fones, ligamos a saída a um amplificador
de som, do tipo usado em computadores, por essas modificações usamos o termo
“adaptado”.

Os rádios inicialmente desenvolvidos por Marconi guardavam semelhanças construtivas
com os aparatos que Hertz desenvolveu para demonstrar a existência das ondas
eletromagnéticas. Aos poucos, porém, Marconi aperfeiçoou antenas, osciladores e
receptores. Pesquisou sensores para detectar o sinal de radiofrequência (RF), utilizando-
os para a telegrafia sem fio.

Um exemplo é um dispositivo chamado “coesor”, que era o responsável por detectar as
ondas de rádio. Era um componente composto por um tubo de vidro preenchido com
limalha metálica, ajustando-se a quantidade para possuir alta resistência elétrica. O valor
da resistência era subitamente reduzido na presença de sinal elétrico de alta frequência
de rádio em seus terminais, vindo do circuito de sintonia e da antena. Posteriormente, a
detecção do sinal também foi realizada com elementos químicos como o cristal de galena.

Com a evolução da eletrônica, as válvulas à vácuo permitiram a construção de receptores
muito sensíveis e seletivos, capazes de sintonizar emissoras remotas. Com a invenção do
transístor, os receptores de rádio tornaram-se portáteis e muito difundidos.

Com receptores mais sensíveis e seletivos, a era da Radioastronomia poderia começar.

Figura 1

Fonte: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/marconi-facts.html
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É comum haver alguma confusão com os termos utilizados, mas é importante
esclarecermos que:

AM, significa AMPLITUDE MODULADA, que é o tipo de modulação utilizada para que o
sinal de áudio modulante (voz, música, efeitos sonoros) seja transmitido pelo sinal de
rádio, que é a onda portadora, nas emissoras comerciais de OM. Esta é outra sigla que
significa ONDAS MÉDIAS, ou seja, a denominação dada historicamente, e utilizada até hoje,
à faixa de operação ocupada no espectro eletromagnético para a radiodifusão, na Faixa de
525 kHz a 1605 kHz, no Brasil.

Temos, então, alguns conceitos:

Portadora – Sinal senoidal, analógico, com frequência maior que a do sinal modulante;

Sinal modulante – informação a ser transmitida e cujas características serão responsáveis
por modular a portadora;

Modulação em AM, a amplitude do sinal senoidal, da portadora, varia em função da
informação do sinal modulante. No receptor, o diodo de germânio realiza a demodulação
do sinal original. Ver Figura 2.

RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Introdução

Existem outros tipos de modulação, como FM, ou
frequência modulada, em que é a frequência da
portadora que varia com o sinal modulante.

A modulação em amplitude é uma das primeiras
utilizadas historicamente e é a mais simples de
ser demodulada, exigindo poucos componentes.

Na Figura 2, vemos que a amplitude da portadora
assume uma envoltória proporcional à forma de
onda do sinal modulante.

A faixa de OM ocupa a porção do espectro
eletromagnético de ondas mais longas, e
frequências baixas, por isso sua propagação
consegue contornar grandes objetos. Lembrar da
relação v=λf. Essas ondas podem ser refletidas ou
absorvidas pela ionosfera, dependendo do
horário do dia.

À noite é comum captarmos emissoras OM
distantes centenas de quilômetros, com
receptores comerciais sensíveis, devido a estas
reflexões.

Rádio AM, faixa de OM

Figura 2
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RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Manual de Construção

Com este Produto Educacional, entenderemos um dos primeiros usos práticos para as ondas
eletromagnéticas de rádio, para as comunicações à distância na radiodifusão e aplicações de
segurança.

Na ilustração da Figura 3, uma torre de transmissão de rádio OM irradia ondas eletromagnéticas
que são captadas pelo receptor Rádio de Galena Adaptado, localizado não muito distante da
antena de transmissão.

Será possível ter noção dos elementos básicos de um enlace de comunicação, o transmissor,
gerador da onda portadora modulada, e o receptor, capaz de interceptar o sinal de alta frequência
com um circuito sintonizado que seleciona apenas determinada faixa de frequência. Nesta
estreita faixa está a frequência transmitida pela emissora que se deseja demodular o sinal,
permitindo sua detecção.

Ao montar receptor de rádio artesanal, da faixa de Ondas Médias, deve estar claro que este é um
circuito extremamente simples, por isso mesmo seu funcionamento requer alguma emissora de
rádio AM relativamente potente e próxima. Não havendo emissoras, o circuito pode funcionar
como uma antena sintonizada para receptores de rádio OM comerciais.

De qualquer modo, será possível entender a história da Física, e sua contribuição para o
desenvolvimento tecnológico que temos hoje. A “modulação, emissão e recepção de ondas
portadoras como no radar, rádio, televisão ou telefonia celular” (PCN +, p. 77), as redes de
computadores e telefonia móvel via rádio (Wi-Fi, por exemplo), a Radioastronomia e a pesquisa
espacial são legados destas descobertas do começo do século XX.

Figura 3
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RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Manual de Construção

A montagem proposta neste roteiro utiliza suportes de madeira e de PVC, para o receptor.
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 QUANTIDADE
CUSTO 

(R$) TOTAL

PRATELEIRA COM SUPORTE 20X40 cm 1 R$ 21,60 R$ 21,60

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

TUBO PVC 3M 1” 1 R$ 13,50 R$ 13,50

T PVC 1” 2 R$ 3,20 R$ 6,40

CAPA PVC 1” 2 R$ 1,40 R$ 2,80

JOELHO DE PVC 1” 4 R$ 0,90 R$ 3,60

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 30 R$ 1,00 R$ 30,00

CAPACITOR VARIÁVEL (AM/FM) 1 R$ 35,00 R$ 35,00

DIODO DE GERMÂNIO (1N60) 1 R$ 2,90 R$ 2,90

CONECTOR XT60 (MACHO E FÊMEA) 1 R$ 6,00 R$ 6,00

CONECTOR P-2 FÊMEA 1 R$ 4,90 R$ 4,90

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

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA NOTEBOOK 1 R$ 15,00 R$ 15,00

FIXADOR DE FIO (CARTELA) 1 R$ 4,67 R$ 4,67

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

LIXA D'ÁGUA 1 R$ 2,10 R$ 2,10

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

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, COM TAMPA - 23 X 36 X 49 CM (OPCIONAL) 1 R$ 51,40 R$ 51,40

TOTAL
R$ 

298,89

Quadro 1

Quadro 2
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RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Manual de Construção

Num receptor, os elementos L e C são calculados para a frequência desejada de operação.
Neste caso, o receptor funciona para Ondas Médias (525 a 1605 kHz). O detector para
demodular o sinal da emissora AM (modulado em amplitude) é um diodo de germânio -
conforme o diagrama elétrico da Figura 6.

Como o sinal recebido é de baixa intensidade, recomenda-se utilizar um amplificador de
áudio para ouvir o sinal recebido. Alternativamente, pode-se utilizar um fone de ouvido
de alta impedância (de cristal, ou dos utilizados em aparelhos telefônicos analógicos).

O circuito ressonante LC (bobina, L, e
capacitor, C, ligados em paralelo)
apresenta um comportamento tal que
funciona como um circuito de sintonia
para as ondas eletromagnéticas. Nos
seus terminais elétricos, de L e C juntos,
Figura 4, apresentará alta impedância na
frequência de ressonância fo, permitindo
que o sinal daquela frequência seja
captado. Apresentará baixa impedância
às demais frequências, atenuando-as
fortemente, conforme gráfico da Figura
4.

Serão utilizados componentes eletrônicos cuja simbologia é apresentada na Figura 5. O condutor
elétrico é representado por uma linha. Dois ou mais condutores que estejam em conexão elétrica
têm um ponto unindo-os. O plugue de saída de áudio, do tipo P-2, fêmea, comumente usado
fones de ouvido em celulares.
O Capacitor, que é um componente que armazena cargas elétricas e é construído por placas
metálicas internas que não se tocam, separadas por dielétrico de ar ou outro material isolante; O
capacitor variável permite ajustar seu valor, para mais ou menos, continuamente, representado
com uma seta. O indutor também armazena energia, a partir do campo magnético formado ao ser
energizado. Estes componentes compõem o circuito de sintonia.
O diodo de germânio permite que o sinal elétrico passe por ele apenas em um sentido,
convencionalmente do Ânodo para o cátodo. Ao permitir a passagem apenas da envoltória do
sinal de modulação em AM, podemos recuperar a informação de áudio que foi transmitida pela
emissora, desprezando a componente de alta frequência residual.

Figura 4

Figura 5
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Diagrama Elétrico

O diagrama elétrico do receptor é composto por uma bobina de loop, com 10 espiras
enroladas em um suporte de formato quadrado, de PVC, papelão ou outro material
isolante, com lado igual a 40 cm. Um capacitor variável, para a faixa de frequência de AM,
cuja capacitância é de maior valor, cerca de 200 a 400 pF por seção (os capacitores
costumam possuir duas seções), em função de a frequência de trabalho ser mais baixa.
Um diodo de germânio 1N60, ou 1N34, que são componentes próprios para lidar com os
sinais de baixa intensidade presentes no circuito LC. Um plugue fêmea, tipo P2, para
conectar a saída de áudio a um amplificador ou fone de ouvido de alta impedância, ver
Figura 6.

O indutor construído terá um valor fixo de indutância. A construção da bobina deve
utilizar fio esmaltado, que possui um verniz isolante, ou fio com capa plástica, do tipo 22
AWG (que é a padronização da bitola). Para possibilitar a sintonia de diversas estações, o
capacitor variável é o responsável por alterar a frequência de ressonância do circuito LC.

A orientação da bobina em loop também é importante para melhorar a recepção do sinal,
pois a onda de rádio em Ondas Médias é polarizada verticalmente e a bobina loop é
muito eficiente em rejeitar o sinal caso a orientação da sua polarização esteja errada.

O diodo, um componente com dois terminais, possui uma marcação em seu invólucro que
define o cátodo (K). Este lado marcado do diodo será interligado ao plugue de saída de
áudio, ver Figura 7.

Figura 6
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Vemos no esquema da Figura 7 como interligar os fios da bobina com o capacitor e o
diodo. Neste caso, com a inclusão de um conector tipo XT60, para o caso de a bobina em
loop também ser utilizada no Produto Educacional Simulador de Pulsar.

Vemos que as duas seções do capacitor variável (1 e 3) estão ligadas em paralelo e são um
ponto comum de ligação com o diodo.
Observar que o cátodo do diodo (com marcação preta na ilustração) está interligado ao
plugue de saída de áudio.
O terminal central (2), do capacitor variável é interligado internamente ao terminal 4,
estes dois terminais serão a referência de terra do circuito, interligado ao ponto comum
do plugue de saída de áudio.

Esquemas de Montagem

Como o conector XT60 é opcional, os fios da bobina podem ser soldados diretamente no
capacitor variável. Sua utilização é justificada somente caso a bobina de loop seja utilizada
em outro Produto Educacional, como o Simulador de Pulsar;

O capacitor variável pode ser de outro modelo, desde que para a faixa de frequências de
Ondas Médias e os terminais sejam corretamente identificados.
Caso se opte por fone de alta impedância, os de cristal são difíceis de encontrar, há os
fones de aparelhos telefônicos analógicos, de alta impedância, que podem ser testados.

Figura 7
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Esquema de Montagem

Diagrama simplificado de montagem, destacando:
Bobina montada no suporte de PVC, presa à base de madeira
Suporte da bobina, com quatro parafusos nos vértices para apoio dos fios;
Capacitor variável, que é ligado ao diodo de germânio e ao conector para o fone de alta
impedância ou amplificador de áudio (não ilustrados).

Figura 8
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Para esta versão do Rádio de Galena Adaptado, com estrutura de PVC e madeira:

PREPARAÇÃO DO SUPORTE DE PVC

Cortar com a serra de aço rápido o tubo de PVC, em pedaços com as seguintes medidas e
quantidades, com as ferramentas, Figura 9:

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 10.

Após colados, furar os tubos de 15cm que são a base da estrutura de PVC e que serão
parafusados à base de madeira de 20x40 cm. Furar com broca de 1/4”, ou equivalente aos
parafusos usados, suficiente para a passagem dos mesmos;
Furar também a base de madeira, na mesma medida do furo da base do quadro de PVC;

Procedimentos de Montagem

TAMANHOS QUANTIDADES

40 CM 3

15 CM 4

5 CM 1

TOTAL DE PVC 185 CM

Quadro de PVC
Figura 9

Figura 10

Quadro 3
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Esquemas de Montagem

Figura 11

Diagramas construtivos
propostos, com estruturas de
PVC, para suporte da bobina.

Este mesmo tipo de estrutura
será usado no Simulador de
Pulsar
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Esquema de Montagem Opcional

Origami: Suporte de papelão.

Figura 12

Diagrama construtivo alternativo proposto,
com estrutura de papel paraná, com as
medidas para o suporte da bobina e acomodar
o circuito de sintonia;

Nas linhas pontilhadas o papel será dobrado.
Recomenda-se fazer um sulco com estilete
para facilitar a dobra;

Para prender o papel e manter a forma
quadrada de 40 cm por 40 cm, recomenda-se
usar parafusos com porca para manter o
formato do suporte estável.
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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.
No protótipo montado foram usados tubos de canetas esferográficas, mas por serem
frágeis aconselha-se usar parafusos;

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, recomendamos 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;

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);

Parafusar o suporte da bobina à base de madeira com os respectivos parafusos e porcas;
Colar os pés adesivos no fundo da base de madeira;

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

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

Conferir todas as etapas da montagem. Usar o multímetro para conferir se não há soldas
frias no conector da bobina, como a resistência do fio é muito baixa, o multímetro medirá
resistência zero;
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PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS E MONTAGEM (CIRCUITO DE SINTONIA)

A bobina de loop – tanto no modelo de PVC quanto no de Papelão (Origami) será
interligada ao circuito de sintonia/detecção do sinal AM;

Como a bobina de loop pronta, preparar o circuito de sintonia, que será interligado a ela
por meio do conector XT60, lado macho. Ver Figura 7;

Cortar cinco pedaços de fio 22AWG, de aproximadamente 10 cm, retirar o isolamento das
pontas;

Soldar dois pedaços dos fios, um para cada pino do conector XT60;

Soldar um dos fios ao terminal 2 do capacitor variável. Os terminais 1 e 3 correspondem
às placas móveis do capacitor variável;

Soldar o outro terminal ao terminal 1 do capacitor, soldando também o ânodo do diodo
1N60 e mais um pedaço de fio;

Soldar a outra extremidade do fio do terminal 1 ao terminal 3 (dessa forma, duas seções
do capacitor estarão em paralelo, aumentando sua capacitância total);

Observar que o terminal 2 e o terminal 4 são o terminal comum, “terra”, do tipo de
capacitor de embalagem plástica, correspondente às placas fixas;

Soldar mais um pedaço de fio entre o terminal 4 do capacitor e o terminal comum,
“terra”, do conector P-2, da saída de áudio;

Soldar o catodo do diodo 1N60 aos pinos de áudio do conector P-2;

Conferir as soldagens e verificar existência de soldas frias ou curto-circuitos;

A montagem dos componentes corresponde ao ilustrado na Figura 7. Com relação ao
capacitor variável, ver Figuras 17 e 18, com dois tipos de capacitores variáveis.

Encaixar os dois terminais do conector XT60, um no outro;
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Procedimentos de Montagem

Capacitor variável

Fio encapadoDiodo 1N60

Conectores XT60 

Conector P2

Figura 13

Figura 14 Figura 15
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Componentes típicos:

COMPONENTES 
ELETRÔNICOS

Figura 16

Figura 17 Figura 18

Capacitor variável

Diodo 1N60

Conector XT60 
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Testes de Funcionamento

Interligar o amplificador de áudio ao conector P-2;

Verificar com um rádio AM comercial quais as rádios de sua localidade;

Verificar qual das rádios é mais potente (sinal mais forte e sem ruídos), conferir sua
frequência. Por exemplo, em Salvador/BA, as rádios mais fáceis de captar são a Rádio
Sociedade, 740 kHz e a rádio Excelsior, 840 kHz;

Ajustar lentamente o botão de sintonia, fazendo a varredura do mínimo até o máximo, e
vice-versa, à procura das estações de rádio AM da localidade;

O ajuste da orientação da antena também é determinante para a captura dos sinais,
portanto também deve-se procurar qual a posição de maior intensidade;

Se a localidade for muito próxima a torres de TV ou FM, o rádio poderá captar
interferências das emissoras.

Se a localidade for muito afastada das emissoras de AM, o sinal chegará muito fraco;

SE o teste for realizado em local fechado, com estrutura de concreto, o sinal será
atenuado;

Recomenda-se fazer o primeiro teste em ambiente silencioso;

Fotos da montagem na Figura 15, 17 e 18, com dois tipos de capacitores variáveis, o mais
antigo, com a estrutura metálica, e o de pequenos rádios portáteis com estrutura plástica,
Figuras 17 e 18.
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Como utilizar as 
ondas 

eletromagnéticas?

Construção de receptor de rádio 
artesanal

Pesquisas prévias;

Teorias envolvidas;

Mapa Conceitual;

Anotações e registros dos 
acontecimentos;

Procedimentos adotados;

Conclusões, a partir das 
informações pesquisadas e 

das observações;

Figura 19

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.

O que se observa quando...

... O receptor é interligado ao amplificador de áudio?

Ruídos são captados imediatamente?

Alguma emissora de rádio local?

Quais as dificuldades para a sintonia deste tipo de receptor?

Ao captar alguma emissora, qual a posição da antena para o maior nível possível?

O rádio de galena funciona com a energia da radiofrequência recebida da estação de rádio
de OM transmissora, que é captada pela bobina da antena. O que você percebeu em
relação aos níveis de sinais recebidos?
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Se nenhum sinal for captado, o que pode estar acontecendo?

Compare as estações recebidas por um receptor AM comercial e as estações recebidas
pelo rádio de galena. O receptor de galena recebe as mesmas estações?

As estações recebidas estão na mesma ordem em ambos receptores?

O que acontece com o sinal recebido quando a antena é girada em relação ao seu eixo
vertical? Por quê?

O cálculo da frequência de ressonância do receptor (fo), no circuito em paralelo da bobina
(L) e do capacitor (C) é dado pela equação:

Sintonize duas emissoras AM de sua localidade. Foram sintonizadas as emissoras de frequências:
(a mais alta - A)_____________kHz e (a mais baixa - B) ____________ kHz.

Sabemos que a indutância da bobina que montamos tem valor fixo que depende da quantidade
de espiras, bitola do fio e das suas dimensões. Para a sintonia das estações, o capacitor é o
elemento ajustável neste circuito. Se fosse possível medir as capacitâncias para cada emissora
sintonizada, para qual delas o valor de capacitância seria maior? E o menor? Por que? Como
calcular?

Para estimar o valor da indutância da bobina quadrada (square loop), usar o endereço da Internet,
que faz o cálculo online (informar número de voltas; largura do quadrado; raio do fio;
permeabilidade, 1):

https://technick.net/tools/inductance-calculator/square-loop/

Verificar as propriedades do circuito LC em relação à fórmula.

F em Hertz (frequência); L em Henry (indutância); C em Farad (capacitância).

Atribua valores hipotéticos à capacitância (em picofarad: pF 0.000 000 000 001 = 10-12 F ) e calcule
qual seria a frequência do circuito para cada valor.
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Outras possibilidades:

A radioastronomia utiliza receptores extremamente sensíveis e antenas projetadas
especialmente para os comprimentos de onda que captará. Com a bobina de loop e o
capacitor variável ligado em paralelo a ela, é possível melhorar a recepção de um rádio
AM convencional. Vamos imaginar que uma estação AM distante é um corpo celeste que
emite sinais de rádio e utilizar o Produto Educacional montado para tentar melhorar a
recepção deste sinal.

a) De que modo isso pode ser feito?
b) Outra possibilidade é minimizar a presença de sinais interferentes. De que modo isso
pode ser feito?

É possível verificar a captação do ruído eletromagnético do Experimento de Hertz pelo
receptor do rádio de galena?

Usar o Kit do Experimento de Hertz (ver Roteiro) como Transmissor de rádio e o Rádio de
Galena como receptor e simular uma comunicação em Código Morse. Como é possível
implementar, quais as dificuldades e resultados obtidos.

O circuito LC, em paralelo, é utilizado para a sintonia de frequências específicas nos
aparelhos de rádio. Sobre este circuito, podemos afirmar:
a) Que constitui um filtro “passa-faixa”;
b) Os valores de C (capacitância) e L (indutância) determinam a frequência de
ressonância;
c) C, o capacitor, é capaz de armazenar cargas elétricas;
d) A frequência de ressonância é dada pela fórmula
e) Todas as alternativas estão corretas.

RÁDIO DE GALENA ADAPTADO

Procedimento Experimental
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Recursos Adicionais

Rádio de Galena ou de Cristal. Newton C. Braga:

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/projetos-educacionais/491-radio-de-galena-
ou-cristal-art031

Projeto: Rádio de Galena Universidade Estadual de Campinas; Instituto de Física Gleb
Wataghin; Tópicos de Ensino de Física I. Coordenador: Prof. José J. Lunazzi :

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_200
8/FelipeMAlmendros_DavidSoares_F609_RF2.pdf

Outro tipo de circuito para o rádio

Como fazer um rádio de galena. Arthur Borges:

https://www.youtube.com/watch?v=Ax5u_jCwCro

Para experimentos com a antena de quadro:

Antena loop de quadro eficiente para Ondas Médias. Copyright 2002 Sarmento Campos:

http://www.sarmento.eng.br/LoopQuadroOM.htm
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