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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).

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

8



ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO E DE EXPERIMENTOS

SIMULADOR DE IO-JÚPITER

MARCELO LAGO ARAÚJO

Orientadores: Germano Pinto Guedes

Marildo Geraldête Pereira



SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

A descoberta dos sinais de rádio emitidos por Júpiter aconteceu, como em muitas outras
descobertas, quase por acaso. Em 1955, Bernard Burke e Kenneth Franklin descobriram
que o planeta emitia fortes sinais de Ondas Curtas enquanto testavam um grande arranjo
formando antena direcional na faixa de 22,2 MHz, com a qual recebiam sinais esporádicos
que pareciam interferência. Meses depois, a “interferência” começou a parecer vir de
origem celeste. Para descartar (ou confirmar) que o sinal vinha mesmo de Júpiter, os
pesquisadores registraram as coordenadas de todos os eventos de “interferência”. Para sua
surpresa, a localização de Júpiter no céu coincidia com o apontamento da antena em cada
momento em que a “interferência” era recebida, o que se tornou a primeira prova de sinais
emitidos por outro planeta no nosso sistema solar (FLAGG, 2005, p. 1-1).

Ainda sobre o momento da descoberta da emissão dos sinais de rádio por Júpiter, temos
a descrição para o evento ocorrido em 1955, por KRAUS (2005, p. 8-61): “Burke e Franklin
observaram um ruído forte e flutuante na declinação de +22° durante uma pesquisa no
céu em 22MHz. O ruído foi notado em 10 das 31 gravações noturnas. [...] a posição da
fonte coincidia com a de Júpiter. Observações posteriores confirmaram que Júpiter é uma
fonte esporádica, flutuante, e intensa, de radiação decamétrica, circular ou elipticamente
polarizada”.

Figura 1 Figura 2

Fonte: http://www.nrao.edu/archives/Burke/burke.shtml Fonte: https://radiojove.gsfc.nasa.gov/images/photo_archive/seneca/Dipoles2.jpg
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A respeito da natureza das emissões eletromagnéticas de Júpiter, a análise dos sinais de
rádio permite o estudo dos fenômenos físicos nos planetas gigantes e suas atmosferas.
Imagens de Júpiter a partir de sinais de rádio na faixa de 20 cm, evidenciam radiação
extensiva, fora do disco visível, Figura 3; esta é a radiação denominada síncrotron
(synchrotron), proveniente do cinturão de partículas carregadas energeticamente que
envolve o planeta. A radiação síncrotron de Júpiter possui um espectro dominante apenas
em comprimentos de onda mais longos. Em comprimento de onda de rádio milimétricos, a
radiação predominante é a termal, correspondendo à de um disco de 150 K (BURKE, 2005,
p. 212).

Júpiter possui mais de 60 satélites naturais e quatro destes corpos são denominados “luas
galileanas”, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, pois foram descobertas por Galileu. A lua
interior, Io, com dimensões aproximadas às da Lua, está sujeita a forças gravitacionais
intensas, que distorcem seu formato e aquecem seu interior, provocando erupções de
átomos de enxofre, sódio e oxigênio na superfície do planeta e no Espaço, onde são
ionizados pela radiação ultravioleta do Sol, formando uma nuvem tênue e ionizada ao
longo do caminho da órbita de Io (FLAGG, 2005, p. 1-1).

SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

MECANISMOS DE EMISSÃO

Também é interessante registrar a comparação
que foi efetivada por Burke e Franklin, dos sinais
recebidos de Júpiter com os da Nebulosa do
Caranguejo (Crab Nebula): “diferentemente de
uma fonte discreta típica – a Nebulosa de
Caranguejo – as rádio emissões encontradas
são de natureza muito irregular (consistem de
uma série de rajadas curtas e muito
semelhantes às interferências de descargas
atmosféricas da atmosfera terrestre)”
(ZHELEZNYAKOV, 1970, p. 244).

Figura 3

Fonte: https://www.atnf.csiro.au/research/solarsys/jupiter/images/index.html

Figura 4

Fonte: http://jupiter.kochi-ct.jp/cg/
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

IONOSFERA TERRESTRE

Na Radioastronomia Amadora, com o Radio Jove*, os
receptores de rádio projetados para captar sinais de
Júpiter operam em faixas pré-definidas, a faixa de
frequência está em torno de 20 MHz, (comprimento
de onda de aproximadamente 15 m, decamétricas),
denominada historicamente de Ondas Curtas.

Para captar as emissões decamétricas de rádio de
Júpiter, devemos considerar o comportamento da
Ionosfera da Terra para sinais de rádio de Ondas
Curtas.

A atmosfera da Terra é transparente para a luz visível
e para muitos comprimentos de ondas da faixa de
rádio. Usualmente a janela de observação de rádio
está compreendida entre 10 MHz e 300 GHz, mas
para as frequências mais baixas do espectro
eletromagnético, especialmente as Ondas Curtas, a
atmosfera da Terra apresenta condições em sua
camada denominada Ionosfera que podem aumentar
ou diminuir a janela de observação. A Ionosfera é
uma camada ionizada pelo Sol e que pode refletir
certos comprimentos de onda de volta para o Espaço,
ou confiná-los na Terra.

À noite, esta camada se tonará novamente
transparente permitindo a observação de Júpiter por
rádio. No exemplo da Figuras 5, no lado noturno da
Terra, poderíamos captar o sinal C1.

Pesquisas realizada após muitos anos de observações dos sinais de rádio oriundos de
Júpiter, evidenciaram haver fontes localizadas em certas regiões do planeta quando
estavam voltadas para a Terra, Figura 4. A partir destas observações, os pesquisadores
definiram três regiões emissoras principais, A, B e C, com base nas coordenadas adotadas
para Júpiter, Central Meridian Longitude, CML, do “System III”, que são relacionadas ao
seu campo magnético (FLAGG, 2005, p. 1-2).

As emissões também puderam ser associadas à presença do satélite natural Io.

_________________

(*) Programa educacional da NASA para a radioastronomia, voltada para professores,
estudantes, com atividades envolvendo a construção de um radiotelescópio experimental:
https://radiojove.gsfc.nasa.gov/

Figura 5

Fonte: adaptado de FLAGG, 2005, p. 2-5
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

O sistema de coordenadas

Sol

Os estudos relacionaram a
probabilidade de se captar sinais de
rádio de Júpiter na direção da Terra
com a posição orbital de Io, em
ralação a Júpiter e à Terra, no sistema
denominado Superior Geocentric
Conjunction – SGC, Figura 6. Destas
observações, foram definidas mais
regiões de emissão, denominadas Io-
A, Io-B e Io-C. O mecanismos de
emissão é explicado pela interação das
partículas carregadas no entorno de Io
com o intenso campo magnético de
Júpiter (FLAGG, 2005, p. 1-2, 1-3).

Para as observações de rádio de Júpiter são adotados referenciais de acordo com a figura 7 (fora de escala):

Para observarmos Júpiter na faixa de rádio com o Radio Jove dependemos de: a) Da
orientação de Júpiter em relação à Terra (CML); b) Da posição de Io em relação a Júpiter e
à Terra (SGC).

Existem emissões de menor ocorrência não relacionadas a Io. Como há maior
probabilidade de emissão em situações que consideram a órbita do satélite, foram
criados registros das observações ao longo de vários anos, efetuadas análises das
probabilidades de recepção dos sinais na Terra, com a criação de tabelas e programas de
computador para orientar observações futuras como o RADIO-JUPITER PRO .

Figura 6

Figura 7

Fonte: adaptado THIEMAN et al, 2001, p. 5-9
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

O SOFTWARE RADIO-JUPITER PRO

O software Radio-Jupiter Pro, Figura 8, é uma ferramenta que ajuda a organizar as
observações de Júpiter. Possibilita a previsão de eventos “Jupiter storm”, das tempestades
de emissão de rádio do planeta, com informações de previsão de ocorrências (a),
customizadas para o local do observador, de acordo com suas coordenadas (b), ver Figura
9.

CML Io-Phase: permite visualizar uma animação (c) em tempo real, com o movimento de
Júpiter sinalizando as áreas de um gráfico com os momentos de grande probabilidade de
emissão de rádio (do tipo A, B, C, Io-A, Io-B ou Io-C), Figuras 11 e 12.

Mostra mapa do céu em tempo real, permitindo ver onde Júpiter, o Sol e a Via Láctea
estão, em relação ao diagrama de recepção da antena dipolo que for configurada (d),
Figura 10.

Este programa é parte do KIT do Radio Jove Project e aqui é ilustrado para que se entenda
o processo de Radioastronomia experimental para captar sinais de Júpiter.

Endereço do programa: http://www.radiosky.com/rjpro3ishere.html

(b) Configurar 
coordenadas do 

observador

(a) Analise/previsão 
das tempestades de 

rádio de Júpiter

(c) Animação em 
tempo real da CML 

e Fase de Io

(d) Configuração do 
tipo de antena, 
verificação do 

lóbulo
Agenda anual de 
observação de 

Júpiter

Figura 8

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

O SOFTWARE RADIO-JUPITER PRO

Carregar coordenadas  
salvas

Salvar coordenadas  
novas

Ajustar horário e 
coordenadas

Figura 9

Lóbulo da antena

Configurar tipo 
de antena

Trajeto de 
Júpiter

Figura 10

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

O SOFTWARE RADIO-JUPITER PRO

Tipos de 
eventos

Resumo dos 
horários dos 

eventos

Exemplo de 
horários 

adequados 
para 

observação

Y = Fase de Io

X = Coordenadas  
CML de Júpiter

Io-A, Io-B, Io-C
Regiões de maior 

probabilidade

Linha com 
Indicação do 

horário da 
probabilidade

Figura 11

Figura 12

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução

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, Figura 13.
Tanto o gráfico como a gravação do áudio do sinal elétrico podem ser salvos e analisados em
outro momento. O sinal de áudio do receptor 433 MHz do Arduino é muito intenso e a escala do
gráfico deve ser ajustada: “Increase Y Chart Span” ou “Decrease Y Chart Span”. Figuras 13 e 14.

Exemplo de sinal 
captado

Escala de amplitude 
do sinal

Escala de tempo

Iniciar/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 muito intensos: 
“Increase Y Chart Span”

Figura 13

Figura 14

Fonte: tela do programa Radio-SkyPipe

Fonte: tela do programa Radio-SkyPipe
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Como os sinais de rádio são gerados no planeta Júpiter?

Esta é uma importante questão que pode ser um campo fascinante de pesquisas pois
ainda não está totalmente resolvida. Na literatura, encontramos principalmente dois
mecanismos de emissões:

Informações ao Professor

Neste simulador, abordaremos especialmente os sinais de rádio gerados pelo processo
cíclotron, que, estudos indicam, é um dos responsáveis pelas emissões de rajadas de
rádio captadas na Terra, na faixa de rádio de Ondas Curtas (10 a 30 MHz). Nesta faixa se
inclui o radiotelescópio experimental do RADIO JOVE PROJECT, de 20,1 MHz, cuja filosofia
de funcionamento adotamos.

Para utilizar o simulador de Io-Júpiter deve estar claro que: as emissões do tipo Io-A, Io-B
e Io-C, são mapeamentos de posições orbitais realizados durante anos de pesquisas
revelando que, quando Io passa naquelas coordenadas, em relação a Júpiter e à Terra,
temos maior probabilidade de captar sinais de rádio de Júpiter. Deve-se alertar aos
estudantes de que, como se trata de probabilidade, nem sempre os sinais são captados.
Esse comportamento também será observado no simulador.

Para sinalizar as regiões Io-A, Io-B e Io-C, foi utilizado um tabuleiro (Figura 22) com
desenho de Júpiter no centro e a órbita de Io à sua volta, com marcações das três regiões.
Nestes três locais ficarão imãs de neodímio. Ao passar ali, a maquete do satélite natural
Io, com um circuito de transmissor de rádio interno, será acionado pela chave magnética
“reed switch”, emitirá sinal de rádio na faixa de 433 MHz (faixa do controle remoto de
portão). Figura 15.

Processos Características básicas

Por processos térmicos

Emissão com característica típica do corpo 
negro, gerada devido à movimentação das 
partículas em função da temperatura –
gera sinais de radiofrequência num 
espectro contínuo e não polarizado, cuja 
intensidade aumenta com a frequência

Por processos não térmicos

Ciclotron – gerado pelo movimento de 
cargas elétricas num ambiente com intenso 
campo magnético – frequência na região 
de HF. Sinais polarizados.

Sincrotron – gerado por partículas 
movendo-se a velocidades próximas à da 
luz, num ambiente de intenso campo 
magnético. Sinais polarizados.

Quadro 1

SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Introdução
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Figura 16

Com este Produto Educacional simulamos a emissão dos sinais de rádio de Júpiter, relacionados
ao satélite natural Io, e sua captação na Terra. O produto é baseado na Radioastronomia amadora
realizada com o radiotelescópio experimental do Projeto Radio Jove, da NASA. Diversos materiais
e componentes eletrônicos são adaptados para montar uma pequena maquete do sistema
joviano. Para esta simulação, usamos um transmissor de 433 MHz e um receptor na mesma faixa,
aproveitado da plataforma Arduino. São frequências diferentes daquelas captadas no Radio Jove,
porém são mais práticas para utilização no simulador.

Na ilustração abaixo: Júpiter com seu intenso campo magnético e um de seus satélites naturais, Io.
Em alguns casos, a interação de Io, Júpiter e a magnetosfera produz ondas eletromagnéticas
intensas que podem ser captadas da Terra, Figura 16 (não está em escala).

Os estudantes compreenderão o mecanismo das emissões no sistema planetário de
Júpiter, o comportamento das ondas decamétricas em relação à ionosfera da Terra;
utilizarão programa para conversão do sinal recebido em gráfico de intensidade x tempo.
Entenderão as posições orbitais relativas, do Sol, Terra Io e Júpiter na prática, ao simular
as emissões de rádio. Será uma oportunidade de ilustrar a radioastronomia experimental
com o Projeto Radio Jove, primeiro passo para a radioastronomia profissional.

Em função da complexidade do produto, possivelmente o professor precisará dedicar
mais aulas e atividades extras para concluí-lo

Fonte: próprio autor, com imagens e distâncias fora de escala
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Lista de Materiais – versão motorizada

MATERIAIS QUANTIDADE CUSTO (R$) TOTAL

ESFERA DE ISOPOR, OCA, 25 CM 1 R$ 10,00 R$ 10,00

ESFERA DE ISOPOR, 08 CM 1 R$ 2,00 R$ 2,00

GLOBO TERRESTRE 15 CM 1 R$ 6,99 R$ 6,99

CAIXA PARA ARETESANATO MDF 15 X 9 X 9 1 R$ 5,00 R$ 5,00

MÓDULO RX ARDUINO - 433 MHZ 1 R$ 3,50 R$ 3,50

RESISTOR 10K OHM, 1/8 W 2 R$ 0,10 R$ 0,20

PROTOBOARD 400 PONTOS 1 R$ 7,00 R$ 7,00

CONTROLE REMOTO PORTÃO TX - 433 MHZ 1 R$ 20,00 R$ 20,00

REED SWITCH 1 R$ 1,20 R$ 1,20

MOTOR AKIYAMA COM REDUÇÃO 3RPM 1 R$ 69,00 R$ 69,00

EMENDA - LUVA DE PVC 1 1/2 1 R$ 4,00 R$ 4,00

MANCAL QUADRADO EIXO 20MM 1 R$ 28,00 R$ 28,00

BARRA SINDAL 12 BORNES 16MM 1 R$ 24,50 R$ 24,50

BATERIA 12V ALARME 1 R$ 19,50 R$ 19,50

BARRA VERGALHÃO ROSCA 1/4 2 R$ 2,40 R$ 4,80

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM TRAVA (PACOTE) 1 R$ 4,50 R$ 4,50

PINCEL FINO 1 R$ 5,90 R$ 5,90

TRINCHA PINCEL 2 R$ 4,02 R$ 8,04

FONTE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 2 A 1 R$ 20,00 R$ 20,00

CONECTOR DC P4 F 1 R$ 0,90 R$ 0,90

FIO CAPA PLÁSTICA 0,14 MM 2 R$ 1,00 R$ 2,00

IMÃ DE NEODÍMIO 3 R$ 20,71 R$ 62,13

FOLDER LONA 90X120CM 1 R$ 130,00 R$ 130,00

FIO 0,14MM COBRE, COM CAPA ISOLANTE 2 R$ 1,00 R$ 2,00

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

PRANCHA PRATELEIRA 40X25 1 R$ 31,80 R$ 31,80

NIPLE PARA LUMINÁRIA, 30 MM, COM PORCA (PACOTE) 1 R$ 10,00 R$ 10,00

PORCAS E ARRUELAS 1 R$ 5,90 R$ 5,90

PARAFUSOS 1 R$ 5,50 R$ 5,50

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

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

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

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

TINTA ACRÍLICA VERDE (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$ 601,46

Quadro 2
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Para a montagem, as ferramentas necessárias, são:

Lista de Materiais – versão sem motorização

FERRAMENTAS QUANTIDADE

FERRO DE SOLDAR 30 WATTS 1

ALICATE DE CORTE 1

ALICATE 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

ESFERA DE ISOPOR, OCA, 25 CM 1 R$ 10,00 R$ 10,00

ESFERA DE ISOPOR, 08 CM 1 R$ 2,00 R$ 2,00

GLOBO TERRESTRE 15 CM 1 R$ 6,99 R$ 6,99

BASE DE ALUMÍNIO PARA LUMINÁRIA PENDENTE 2 R$ 8,50 R$ 17,00

MÓDULO RX ARDUINO - 433 MHZ 1 R$ 3,50 R$ 3,50

RESISTOR 10K OHM, 1/8 W 2 R$ 0,20 R$ 0,40

PROTOBOARD 400 PONTOS 1 R$ 7,00 R$ 7,00

CONTROLE REMOTO PORTÃO TX - 433 MHZ 1 R$ 20,00 R$ 20,00

REED SWITCH 1 R$ 1,20 R$ 1,20

BATERIA 12V ALARME 1 R$ 19,50 R$ 19,50

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM TRAVA (PACOTE) 1 R$ 4,50 R$ 4,50

PINCEL FINO 1 R$ 5,90 R$ 5,90

TRINCHA PINCEL 2 R$ 4,02 R$ 8,04

FIO CAPA PLÁSTICA 0,14 MM 2 R$ 1,00 R$ 2,00

IMÃ DE NEODÍMIO 3 R$ 20,71 R$ 62,13

FOLDER LONA 90X120CM 1 R$ 130,00 R$ 130,00

FIO 0,14MM COBRE, COM CAPA ISOLANTE 2 R$ 1,00 R$ 2,00

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

NIPLE PARA LUMINÁRIA, 30 MM, COM PORCA (PACOTE) 1 R$ 10,00 R$ 10,00

PORCAS E ARRUELAS 1 R$ 5,90 R$ 5,90

PARAFUSOS 1 R$ 5,50 R$ 5,50

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

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

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

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

TINTA ACRÍLICA VERDE (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$ 430,66

Quadro 3

Quadro 4
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Diagrama do Motor (para versão motorizada)

Caso seja construída a versão motorizada, o diagrama elétrico consiste basicamente da
interligação elétrica dos terminais do Motor ao conector P4F. Como o motor é de
corrente contínua, deve-se observar a ligação correta dos fios correspondendo à
polaridade dos terminais da fonte de alimentação utilizada. O próprio motor possui
engrenagem acoplada para redução de velocidade para 3 RPM.

Nesta montagem, o terminal central do conector P4 (F, fêmea; M, macho) corresponde ao
polo positivo e o terminal externo ao polo negativo da fonte de alimentação de 12 v.

O eixo do motor será acoplado a uma barra rosqueada para sustentar o globo de isopor
de Júpiter. Figura 18.

Figura 18
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Esquemas de Montagem

Diagrama simplificado de montagem, Figura 19, destacando:

Instalação do TX dentro da esfera de isopor de Io;

Suportes dos imãs de neodímio – de plástico rígido ou papelão;

Localização do tabuleiro com Júpiter (não motorizado), os três imãs e Io;

Localização do lado da Terra, com a simulação do radiotelescópio experimental do Radio
Jove;

No lado da Terra: o receptor de 433 MHz, montado dentro de uma caixa, o notebook com
o programa Radio-Sky Pipe e um pequeno globo terrestre para indicar a posição do local
de recepção (no lado noturno da Terra) – que deve estar voltada para Júpiter.

Figura 19
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Esquemas de Montagem
Diagrama de instalação do motor e do eixo para o globo de Júpiter.

Para a versão motorizada,
foi realizada a adaptação
de diversos materiais para
a construção de um
suporte com motor e haste
que gira afixada a um
mancal, para suporte de
Io.

O mancal é afixado a uma
caixa, dentro da qual está
o motor com redução de
velocidade.

Uma emenda de PVC é
acoplada ao mancal. Nesta
emenda ficará presa a
haste rosqueada de
suporte para Io.

Outra haste, interna, é
acoplada ao eixo do motor,
para suporte do globo de
isopor de Júpiter. Ver
Figura 20.

Figura 20
26



Esquemas de Montagem

Figura 21. As hastes rosqueadas de suporte de Io e Júpiter permitem sua fixação por meio
de porcas.

As esferas de isopor são leves e não representam uma carga muito alta para as hastes.

SUPORTE DOS IMÃS: Na versão motorizada, foram utilizadas hastes de alumínio presas
em bases de madeira, para suporte dos imãs, de modo a ficarem na altura de Io, que, ao
ser girado na órbita de Júpiter, aciona o sinal de rádio (pelos imãs).

A estas hastes, foram afixados recortes de plástico azul para simbolizar as linhas de campo
magnético intenso de Júpiter, por onde Io orbita e interage com as partículas carregadas.

Figura 21 27



Detalhe do tabuleiro com
as fases de Io e as regiões
de maior probabilidade de
emissão: Io-A, Io-B e Io-C,
Figura 22.

Figura 22

Baseando-se neste
desenho, pode-se
reproduzi-lo em
papel ou fazer a
impressão,
recomenda-se o
tamanho mínimo de
60 cm por 80 cm.
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Preparação dos Materiais, Figuras 23 e 24

Conferir materiais e ferramentas.

Cortar com a serra de aço rápido as hastes das barras de vergalhão com as seguintes
medidas :

Lixar as rebarbas e as extremidades das hastes para evitar ferimentos;

Procedimentos de Montagem

TAMANHOS QUANTIDADES

55 CM (haste de Io) 1

50 CM (haste de Júpiter) 1

Para a haste que será o suporte de Io,
deve-se começar a fazer uma
curvatura a aproximadamente 35 cm
da extremidade, de modo que parte
menor da haste, cerca de 15 cm, será
onde Io ficará apoiada. Utilizar
alicates. Figura 25.

Separar estas hastes para uso
posterior.

Curvatura na haste

Figura 23 Figura 24

Figura 25
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A luva de emenda de PVC deve ser perfurada com furo compatível com o diâmetro do
NIPLE de luminária (cerca de 1 cm) usado. Esta peça é um cilindro com rosca externa e um
furo que possibilita a passagem de fios para luminárias. Através deste furo, a haste de Io
será afixada, com porcas de ¼, ou conforme diâmetro da haste usada. Na luva de PVC,
também devem ser feitos furos de menor diâmetro, correspondentes aos furos que
existem no rolamento do mancal. Por estes dois furos, serão instalados pequenos
parafusos com porcas que travarão a luva de PVC ao mancal, Figuras 26, 27 e 28.

Procedimentos de Montagem – Base e Motor

Niple instalado na luva de 
PVC

Furos do rolamento do 
mancal

Parafuso na luva de PVC

A caixa de MDF com tampa, de 9 x 9 x 15 cm, deve ser
perfurada, na sua base, com diâmetro suficiente para a
passagem da haste de Júpiter. O fundo desta caixa será a parte
superior do suporte de Io e Júpiter. A tampa da caixa será o
suporte para o motor com redução de velocidade;

Com o mancal, Figura 29, marcar os quatro locais onde
deverão ser efetuadas perfurações para fixá-lo na caixa e
efetuar as perfurações. O mancal será utilizado para ser o
suporte da luva de PVC que, por sua vez, será o suporte da
haste de Io. O mancal possui rolamento interno que permite
que a haste de Io possa girar livremente nos 360° de sua
órbita;

Afixar o mancal na caixa de MDF; Fixação do mancal

Figura 26 Figura 27 Figura 28

Figura 29
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Na base da caixa, Figura 30, recortar
espaço para a localização do conector de
DC, P4F, que alimenta o motor de
corrente contínua. Este conector será
afixado na tampa onde foi preso o
motor, Figura 31. Deve-se medir o local
do conector e marcar o local de quatro
pequenos furos por onde as abraçadeiras
plásticas manterão o conector firme em
seu local;

Procedimentos de Montagem – Base e motor.

Antes de fixar o motor no local, soldar os fios nos
seus terminais elétricos. Se os fios forem da mesma
cor, identificar com um nó qual o positivo; Soldar o
positivo na posição correspondente ao positivo do
conector P4F (geralmente o pino central) e o outro ao
negativo. Afixar o motor à base. Testar a ligação,
conectando-a brevemente à fonte DC, 12v, 2 A;

Localizar o centro do eixo de rotação do motor
com redução, para que este centro coincida
com o furo superior feito na caixa de MDF
onde o eixo do suporte de Júpiter passará,
Figura 31. Marcar quatro locais para furos por
onde parafusos serão instalados – com as
respectivas porcas, travando-os no local. Estes
parafusos serão pequenas hastes que
segurarão o motor no lugar, com o auxílio das
abraçadeiras plásticas.

Local do conector DC

Parafusos para fixação do motor na base

Fios de alimentação

Com uma seção da BARRA SINDAL, Figura 31,
aparafusá-la de um lado ao eixo do motor e, do outro
lado, à barra da haste de Júpiter. Verificar para que o
eixo fique o mais simétrico e central possível, para
que o movimento de Júpiter não se torne oscilante,
nem que o globo fique inclinado;

Barra Sindal para a haste de 
Júpiter

Conector DC preso com 
abraçadeiras

Figura 30

Figura 31

Figura 32
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Instalar o conjunto da base do motor dentro da caixa de MDF, observar o lado
correspondente ao conector P4F. Utilizar presilhas que permitam aparafusar a base de
sustentação de Io-Júpiter posteriormente na prancha/prateleira de 40 x 25 cm, Figura 35.
Marcar os locais dos furos para passagem dos parafusos;

Instalar a luva de PVC no mancal, Figura 34, fazendo coincidir os dois furos menores com
os furos do mancal. Com cuidado, utilizando alicate de pinça, segurar as porcas
internamente à luva de PVC e aparafusar os dois parafusos de travamento da luva ao
mancal;

Afixar o niple com as respectivas porcas na luva de PVC, Figura 34. Rosquear uma das
porcas de ¼ na haste de Io com certa folga, e passar a haste de Io (lado com maior
comprimento) pelo niple. Com outra porca de ¼, por dentro da luva de PVC, travar a haste
de Io na sua posição. Ter atenção para que não fique inclinada. Testar o movimento livre
da haste de Io em torno da haste de Júpiter (que é central à luva de PVC);

Testar novamente o movimento do motor e de eixo de júpiter;

Separar a base com as hastes para uso posterior.

Procedimentos de Montagem – Base e motor.

Detalhe da fixação

Detalhes da instalação

Detalhe da fixação do niple
na luva de PVC

Figura 33 Figura 34

Figura 35
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Pintura, Figura 38: Lixar levemente a esfera de isopor,com lixa fina. Pintar com tinta
acrílica branca (à base de água). Esperar secar. Selecionar imagem típica de Io, na Internet
ou em livros e desenhar com lápis, na esfera de Io, as regiões que serão representações
dos vulcões do satélite natural. A cor amarela , predominante em Io, será aplicada em
toda a esfera e nos locais dos vulcões deve-se aplicar coloração ocre, ou marrom; Pintar
pequenas manchas para representar formações diversas no satélite. Após secar, passar
camada de verniz brilhante, próprio para tinta acrílica.

Procedimentos de Montagem – Globos de Io e Júpiter.

IO - O globo de isopor de Io deve ser cortado ao meio e, em seu interior, devem ser
escavados, cuidadosamente, espaços nas duas metades para acomodar o TX do controle
remoto, com a bateria e o reed switch, Figuras 36 e 37. Testar se o TX cabe com relativa
folga no interior de Io. Deve-se também fazer um furo no lado externo correspondente à
base da esfera de Io, para afixar Io à sua haste (ou à base, na versão não motorizada);

Espaço para o TX em Io

Detalhes da pintura

Aproveitamento de abraçadeira plástica 
para fixar as duas metades do globo de 

Io em pequenos furos no isopor

Figura 36 Figura 37

Figura 38 Figura 39
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JÚPITER - O globo de isopor de Júpiter também deve ser lixado levemente, com lixa fina. Aplicar
base de tinta acrílica branca – à base de água - e esperar secar. Se achar necessário, aplicar outra
demão e esperar secar. O globo de Júpiter, de 25 cm de diâmetro, é composto por duas partes
que se encaixam e possui interior oco. Em uma das metades do globo, que será o hemisfério
convencionalmente designado como Sul do planeta, fazer um furo suficiente para a passagem da
haste de suporte do planeta, Figura 40.

Instalar provisoriamente o globo na haste, Figura 41: Uma porca de ¼ deve ser enroscada até o
ponto onde o planeta ficará. Cortar um pequeno círculo de papelão ou plástico rígido, com cerca
de 3 cm de diâmetro, e no centro deste círculo furar o suficiente para a passagem da haste. Este
pequeno círculo evita que o isopor – na base do planeta – seja danificado com o próprio peso em
contato com a porca. Instalar as duas metades da esfera de Júpiter;

Procedimentos de Montagem – Globos de Io e Júpiter.

Afixar círculo de papelão de 3 cm de diâmetro e a porca 
sob o globo, na haste, como anteparo do planeta

Figura 40 Figura 41
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Pintura: Pesquisar imagem de Júpiter na Internet. O portal da NASA
(https://solarsystem.nasa.gov/planets/jupiter) possui diversas imagens de Júpiter,
resultado das suas diversas missões. Utilizar uma imagem de Júpiter como guia e
desenhar levemente, com lápis, os cinturões de nuvens que caracterizam o planeta;

Procedimentos de Montagem – Globos de Io e Júpiter.

Sugestão para desenho das faixas de júpiter:

Utilizar o equador do planeta como guia;
Com o globo girando, utilizar o lápis ou pincel fino com tinta
aguada, para delimitar as faixas alternadas de claros e escuros;

Marcar nas faixas qual será clara e qual será escura. Pintar as
faixas mais claras. Pintar as faixas mais escuras, Figura 42;

A Grande Mancha Vermelha fica ligeiramente abaixo do
Equador e, dependendo da época em que foi fotografada,
poderá estar maior ou menor, coloração mais intensamente
vermelha ou mais pálida;

Esperar secar e envernizar com verniz para tinta acrílica
brilhante, Figura 43.

Aplicação de verniz e detalhe da base

Detalhe da base da versão não 
motorizada

Figura 42

Figura 43
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Adaptação do controle remoto de portão, de 433 MHz: deve ser desmontado e, em sua
placa, deve-se localizar os botões de acionamento, escolher um deles para soldar os fios,
Figuras 44 e 45;

Cortar dois pedaços de fios com capa plástica de cerca de 5 cm, desencapar as
extremidades (0,5 cm). Soldar um fio em cada terminal do botão escolhido; Geralmente,
um dos terminais é um ponto comum de alimentação (- ou +). No controle utilizado, este
ponto comum era o positivo da bateria (+). Deve-se soldar com ferro de baixa potência e
fino, pois o circuito é muito frágil e sobreaquecimentos o danificariam rapidamente;

Procedimentos de Montagem – TX em Io.

Nos outros terminais dos fios, soldar o REED SWITCH e isolar
os terminais com fita isolante, para evitar curtos-circuitos e
acionamentos indesejáveis, Figura 45;
Verificar o encaixe desta montagem na esfera de isopor de Io,
que foi preparada anteriormente, Figura 46;
Ao se aproximar um Imã de neodímio da REED SWITC, o
contato é fechado e o TX acionado (um pequeno LED acende
no controle remoto), Figura 47;

Fiação do REED 
SWITCH

LED aceso, 
acionado por 

imã de 
neodímio no 

suporte 
plástico (azul)

Fiação do 
interruptor

Imã de 
neodímio

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Figura 47
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Para o receptor (RX), será utilizado o MÓDULO RECEPTOR ARDUINO de 433 MHz.
Identificar os seus terminais: GND, DATA, VCC e a ANTENA, ver Figuras 17 e 49;

Soldar um fio encapado de aproximadamente 17 cm, no terminal da antena;

Encaixar a placa RX no PROTOBOARD e instalar os dois resistores de 10 k Ohm (marrom,
preto, laranja), 1/8 W, nos furos apropriados. A estes resistores devem ser conectados os
dois cabos com plugues P2, para a interligação com o notebook e a caixa de som,
respectivamente. Deve-se cortar uma das extremidades de cada cabo com conector P2 e
soldar seus fios internos, aos correspondentes pontos de terra e de sinal;

Instalar os fios jumper de alimentação DC, do RX, esta alimentação pode vir da porta USB
do notebook ou de baterias externas, Figuras 48 e 49;

Ligar o RX na bateria ou porta USB e os plugues P2 ao notebook e à caixa de som;
Ao acionar o controle remoto (TX), deve-se ouvir um ruído repetitivo característico, com o
código do controle remoto – que corresponde ao sinal que foi demodulado no receptor.
No notebook, com o programa Radio-Sky Pipe poderá ser monitorada a forma de onda
recebida. Eventualmente, o receptor poderá receber sinais de interferências.

Procedimentos de Montagem – RX na Terra.

Detalhes do RX, com placa de 433 MHz, módulo do Arduino.
Montada em PROTOBOARD, com resistores e fiação.
É possível identificar os terminais GND, DATA e VCC. O último
terminal, à direita, é a antena, com fio amarelo conectado.

Resisrtores de 
10 K Ohm Fios “jumper” Módulo RX Arduino

Figura 48

Figura 49
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Montagem Concluída (versões motorizada e não motorizada)

Figura 50

Figura 51
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Testes de Funcionamento

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA: Na versão motorizada, deve-se ser cuidadoso ao
manipular as hastes de suporte de Io, bem como a haste de suporte a Júpiter, que são
constituídos por metais com extremidades rígidas, pontiagudas.

Ao ligar a fonte de alimentação ao motor, o eixo girará uma vez a cada 20 segundos –
aproximadamente – a velocidade de rotação é de 3 R.P.M. O planeta Júpiter de isopor,
afixado ao eixo, também girará. Será possível ajustar o eixo para que fique vertical e
ajustar a fixação do isopor em relação à haste metálica;

Ajustar também a posição de Io em relação ao plano do equador de Júpiter, conferir se o
mancal está girando livremente com a haste e Io em seus lugares definitivos;

Ao acionar o transmissor de Io, o receptor, ligado ao notebook e à caixa de som permitirá
que ouçamos o sinal de rádio demodulado. O nível de ruído é bastante elevado, entre os
ruídos que caracterizam a recepção de um receptor de rádio, ajustar o nível de ruído para
um valor audível confortável.

O receptor utilizado, de 433 MHz, aproveitado da plataforma Arduino, capta muitos sinais
interferentes. Se possível, deve-se procurar um ambiente com poucas interferências. Os
dois lados da montagem, TX e RX, devem ficar separados a cerca de 5 m de distância, no
máximo. Realizar o primeiro teste numa distância de até 2 m.

Ajustar o nível do sinal de entrada no controle da placa de som do notebook;

Ajustar a escala apropriada para a intensidade do sinal captado, no software RadioSky-
Pipe, ver Figuras 13 e 14.
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Como os sinais de 
Júpiter são 
emitidos e 

captados na Terra?

Reprodução da Radioastronomia 
para captar sinais de rádio de 

Júpiter

Pesquisas prévias;

Teorias envolvidas;

Mapa Conceitual;

Anotações e registros dos 
acontecimentos;

Procedimentos adotados;

Conclusões, a partir das 
informações pesquisadas e 

das observações;

Figura 52

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 reprodução do processo de produção de radiofrequência cíclotron/síncrotron
no planeta gigante Júpiter, com 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.

Realizar simulações das condições em Júpiter...

...Para entender os movimentos orbitais e seus tempos de duração:

Deve estar claro que os tamanhos de Júpiter e Io e as distâncias entre ambos no Simulador estão
fora de escala.

Enquanto o planeta Júpiter gira em torno do próprio eixo uma vez a cada 9,9 horas,
aproximadamente, o satélite natural Io lentamente gira em seu plano orbital, completando uma
volta em aproximadamente 42,5 horas. Para facilitar esta simulação, podemos aproximar o tempo
de rotação de Júpiter para 10 horas e o da órbita de Io para 40 horas. Desse modo, Io levaria
aproximadamente 4 vezes mais tempo para completar sua órbita enquanto Júpiter da versão
motorizada completa um dia Joviano. Ou pode-se tentar fazer a simulação calculando os tempos.

Se não for usada a versão motorizada, os tempos também podem ser controlados com o
temporizadores do aparelho celular (smartphone);
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Nestas atividades preliminares, a proposta é de exercitar a compreensão da relação entre
as fases de Júpiter, Io e as probabilidades de emissão de rádio do Sistema.

A imagem abaixo, é uma cópia de tela do programa Radio-JupiterPro. Suponha que foi
configurado com as coordenadas do local onde você está. Identifique as melhores épocas
para a observação de Júpiter, via rádio em 20,1 MHz, no ano de 2016.

Observe a legenda Acima do Horizonte (Above Horizon) que mostra o Sol (Sun),
Júpiter(Jup), o Sol e Júpiter e nenhum dos dois, de acordo com os meses do ano e o
horário local do dia, para o observador.

Considere que as observações serão feitas via rádio, como o do Radio Jove, de 20,1 MHz.

Fonte: tela do programa Radio-Jupiter Pro

Júpiter

Sol

Júpiter
e Sol

Nenhum

Em que meses
você programaria
observações de
Júpiter?

Em que faixa de
horários por cada
mês escolhido?
Por que?

Em que época
seria mais difícil de
observar Júpiter
via rádio? Por que?
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No programa de computador Radio-JupiterPro, há uma animação em tempo real com as
probabilidade de emissão de rádio em três regiões do gráfico, Io-A, Io-B e Io-C. São sinalizadas
com o ícone do planeta Júpiter que percorre uma linha inclinada com os horários de cada dia de
observação. As áreas vermelhas são as de maior probabilidade e as azuis escuras as de menor
probabilidade de o sistema Io-Júpiter emitir sinais de rádio na faixa de 20,1 MHz, que podem ser
captados na Terra. Cada gráfico abaixo foi copiado numa data diferente.

Primeiro localize as regiões de maior probabilidade de emissão de rádio: Io-A, Io-B e Io-C. Localize
também o ícone circular representando o planeta Júpiter em cada gráfico.

Agora, verifique: em quais gráficos houve maior probabilidade de emissão? Por que?

Quais os gráficos em que o observador teria menores chances de captada Júpiter? Por que?

Gráfico do dia X

Gráfico do dia Y Gráfico do dia Z

Fonte: telas do programa Radio-Jupiter Pro

Fa
se

 d
e

 Io

CML (rotação de Júpiter)

Fa
se

 d
e

 Io

Fa
se

 d
e

 Io

CML (rotação de Júpiter) CML (rotação de Júpiter)

Antes da atividade prática, o
professor explicará os
conceitos:

CML - Central Meridian
Longitude - o meridiano da
longitude em Júpiter que está
na direção do observador na
Terra, num determinado
momento; como Júpiter gira
uma vez a cada ~10 horas, a
CML está constantemente
mudando de 0° a 360°.

Fase de Io – posição de Io em
relação a Júpiter, quando
visto da Terra.

Nestes gráficos, a animação
ocorre em tempo real, com a
imagem de Júpiter, o
pequeno círculo marrom,
percorrendo a linha inclinada
que indica o horário em cada
dia específico.

Esta animação apenas indica
a probabilidade de captar
sinais naquela data e horário,
conforme legenda “Relative
Probability” com o código de
cores. Não deve ser
confundida com o planeta
Júpiter mergulhado em
alguma região do espaço.
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O programa Radio-JupiterPro também possui uma animação com o Sol (círculo amarelo),
e Júpiter (Círculo marrom) ao transitarem pelo lóbulo de maior sensibilidade da antena
(elipse verde). Localize a orientação geográfica N, S, L, O, o Sol, Júpiter e a elipse do lóbulo
da antena, que está apontando diretamente para o Céu.

Com relação ao diagrama da antena, qual das imagens representa maior chance de captar
o sinal?
Qual sinal teria mais chances de ser captado? Sol ou Júpiter? Por que?

Fonte: telas do programa Radio-Jupiter Pro

Antena no dia A

Antena no dia C

Antena no dia B
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Com o Simulador de Io-Júpiter montado e testado, realizar simulações das emissões.

O emissor de rádio de Io deve ser ativado pelos imãs, que representam o intenso campo
magnético de Júpiter em cada região do tabuleiro de maior probabilidade.

Organizar duas equipes “Radiotelescópio na Terra” e “Gerador de Rádio Em Io-Júpiter”.

Radiotelescópio na Terra

Esta equipe simulará um radiotelescópio na
Terra, no horário noturno, com Júpiter alto
no céu, em período de intensa emissão de
rádio na faixa do radiotelescópio
experimental do Radio Jove, em 20,1 MHz;

Com o receptor de rádio adaptado do
Arduino conectado à placa de som do
notebook e à caixa de som, ver Figura 15
do manual, testar o funcionamento com o
programa Radio-SkyPipe para registrar o
sinal graficamente e sincronizar o tempo de
início e término da sessão de recepção
com a Equipe Gerador de Rádio Em Io-
Júpiter .

Os sinais captados devem ser registrados
no Quadro 2, na coluna do Tempo, em
segundos. Deve-se zerar o cronômetro no
começo da sessão, registrar o tempo de
cada recepção captada, no gráfico e no
receptor e concluir a sessão .

Gerador de Rádio Em Io-Júpiter

São três regiões, Io-A, Io-B e Io-C – em cada
uma delas um estudante com um imã;

Outro estudante fará a órbita de Io em torno
de Júpiter, passando por cada região tentando
acertar o tempo (em segundos) do Quadro 1.

Recomenda-se o controle deste tempo por
outros estudantes.

Para começar a simulação, o tempo de início da
Equipe Gerador de Rádio Em Io-Júpiter deve ser
sincronizado e cronometrado por outro
estudante com o início do registro da recepção
no computador pela Equipe Radiotelescópio na
Terra.

O final da simulação também deve ser
sincronizado com a outra equipe.

Nesta simulação, os estudantes devem ter
noção de que os tempos estão acelerados em
relação aos eventos reais e as distâncias estão
fora de escala.
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ESTUDANTES: Montar a estrutura do tabuleiro e planeta
com Io – com o transmissor e o receptor de rádio
interligado ao notebook, analisar, observar e registrar o
que acontece no Diagrama em Vê:

EQUIPE IO-JÚPITER: No tabuleiro do Simulador, efetue os
movimentos do satélite natural Io em sua órbita em
torno de Júpiter, conforme tabela ao lado (sincronize o
tempo com o cronômetro do celular).

Nesta tabela, por questões de simulação, as coordenadas
CML estão pré-definidas arbitrariamente.

Equipe “Radiotelescópio na Terra”:

Monitorar a recepção e registro dos sinais de
rádio no computador. Sincronizar o tempo de
início da sessão de recepção com o de início
das emissões (usar cronômetro do celular).
Depois, correlacione com as fases de Io (B, A, C
e as coordenadas de Júpiter).

FASE TEMPO CML

IO-B 00:20 90~200

IO-A 00:50 200~290

IO-C 00:55 290~10

IO-B 01:40 90~200

IO-A 02:10 200~290

IO-C 02:15 290~10

IO-B 03:00 90~200

IO-A 03:30 200~290

IO-C 03:35 290~10

TEMPO (s) FASE DE IO CML

90~200

200~290

290~10

Depois de anotados os tempos captados no receptor e registrados no computador e no Quadro 2,
completar as fases de Io em cado posição do tabuleiro Io-A, Io-B e Io-C, conferindo se ficarão
coerentes. Completar também as coordenadas CML de Júpiter, que são valores que se repetem,
conforme quadro 1, pois estão relacionados à rotação do planeta Júpiter.

Com o simulador montado, um estudante deve simular os movimentos de Io, em torno de
Júpiter e outros 3 estudantes os campos magnéticos nas regiões Io-A, Io-B e Io-C.

Outros estudantes devem cronometrar os tempos de cada equipe e anotar os eventos.

Utilizar o Diagrama Heurístico em Vê.

Quadro 1 – Fases de Io

Quadro 2 – Registro das Fases de Io
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Exemplo de utilização do programa Radio-SkyPipe, com Io sinalizando as regiões de maior
possibilidade de emissão, ao ser acionada com o imã para gerar o sinal de rádio.

O sinal é captado com o receptor Arduino adaptado e interligado ao computador.

Observar que há captação de muitos ruídos espúrios (interferências).

Os tempos de observação nesta simulação foram acelerados, para fins didáticos. Estão de
acordo com a marcação de tempo do Quadro 1 – Fases de Io.

Atentar para que a simulação indique o movimento da posição orbital de Io, em ralação a
Júpiter e à Terra, no sistema denominado Superior Geocentric Conjunction – SGC, ver
Figura 6.

O sentido deste movimento está indicado no tabuleiro com as fases de Io e as regiões de
maior probabilidade de emissão: Io-A, Io-B e Io-C, ver Figura 22.

Teste inicial

Io-B
Io-A

Io-C

Io-B Io-A

Io-C

Io-B Io-A

Io-C

Interferência
Interferência
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Procedimento Experimental

TODOS: A partir das informações disponíveis nas atividades realizadas, preencher o
Quadro 3 abaixo com as faixas de coordenadas onde houve maior quantidades de
emissões de rádio de Io-Júpiter. Com estes dados, de cada faixa, desenhe no gráfico as
regiões de maior probabilidades de emissão.
Comparar as regiões com as do gráfico do programa Radio-Jupiter Pro.

Os tempos de observação nesta simulação foram acelerados, para fins didáticos. Se fossem
realizadas observações nos tempos reais dos movimentos planetários envolvidos, quantos dias de
observação seriam necessários, aproximadamente?

FASES DE IO CML DE JÚPITER

IO-B 90~200

IO-A 200~290

IO-C 290~10

Quadro 3
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SIMULADOR DE IO-JÚPITER

Recursos Adicionais

RADIOJOVE. Materiais educacionais do Radio Jove:

https://radiojove.gsfc.nasa.gov/education/materials.htm

Imagens/animações de emissões de rádio de Júpiter (CG images for educational usage. 
Copyright by Imai Lab., Kochi National College of Technology):

http://jupiter.kochi-ct.jp/cg/

Sugestões de leitura:

FLAGG, R. S. Listening to Jupiter: A Guide for the Amateur Radio Astronomer. Second
Edition. Radio-Sky Publishing. 2005. 

THIEMAN, J. et al. Radio JOVE Educational Activities and Lesson Plans. 2001. NASA. 
Disponível em: http://radiojove.gsfc.nasa.gov/education/lesson_plans/lesson_toc.htm.

Programa de computador “RadioSky-Pipe”, para coleta de dados no computador,  
disponível em: 

http://www.radiosky.com/skypipeishere.html

Programa de computador para previsão de observações de Júpiter - JUPITER-PRO: 

http://www.radiosky.com/rjpro3ishere.html
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