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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTOS EDUCACIONAIS

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

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

PRODUTOS EDUCACIONAIS

Informações ao Professor

PRODUTOS 
EDUCACIONAIS

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

PÚBLICO ALVO

OBJETIVO GERAL

CONHECIMENTOS 
PRÉVIOS

O QUE 
APRENDERÃO

MATERIAIS

AVALIAÇÃO

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

Estudantes e professores de Física da Graduação.

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

Eletricidade e Eletromagnetismo;

Tecnologias de Comunicação e Informação;

Elaboração de Mapas Conceituais e Diagramas em Vê;

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

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

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

Quadro 1
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PRODUTOS EDUCACIONAIS

Conhecimentos Prévios e Atividades de Introdução

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

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

Partir dos conceitos mais gerais aos mais específicos

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

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

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

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

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

Metodologia Proposta

Informações ao Professor

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

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

Figura 1
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PRODUTOS EDUCACIONAIS

Conteúdos

Recursos das Aulas e Estratégias de Ensino

Produtos Exemplos de Conteúdos

EXPERIMENTO DE 
HERTZ

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

RÁDIO DE GALENA 
ADAPTADO

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

SIMULADOR IO-
JÚPITER

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

SIMULADOR DE 
PULSAR

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

RADIOTELESCÓPIO 
ANTENA BANDA Ku

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

SIMULADOR
RADIAÇÃO 

CÓSMICA DE 
FUNDO EM MICRO-

ONDAS - RCFM

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

Quadro 2

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

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

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

Camadas atmosféricas fora de escala

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

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

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

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

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

Figura 2

JANELAS DE OBSERVAÇÃO CÓSMICA NA TERRA
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Uma das vertentes da Astronomia, a Radioastronomia
estuda os corpos celestes por meio da captação dos sinais
de rádio que eles emitem. Esta ciência hoje é possível
graças ao acúmulo de conhecimento que nos faz
compreender melhor a natureza das radiações
eletromagnéticas, por exemplo, a luz visível, os raios X. Um
dos cientistas responsáveis por esta revolução foi Maxwell
(1831-1879), Figura 1.

Baseando-se principalmente nas ideias de Faraday sobre um
éter cheio de linhas de força, que transmitiria as ondas
eletromagnéticas, Maxwell realizou uma das sínteses mais
fundamentais na história da Física, publicada em 1865, ao
mostrar que todos os fenômenos elétricos, magnéticos e
ópticos podem ser descritos, unificadamente, a partir de um
conjunto de equações diferenciais, conhecidas como as
equações de Maxwell (CARUSO, OGURI, 2016, P. 148)

EXPERIMENTO DE HERTZ

Introdução

Se um campo magnético variável induz um campo elétrico, também variável, este campo
elétrico, por sua vez também produzirá um campo magnético variável, e assim
sucessivamente. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, para qualquer
frequência, é constante, aproximadamente 3 x108 m/s, com a seguinte relação, pela
equação fundamental da ondulatória:

Onde V, é a velocidade da luz (m/s), f é a frequência da onda eletromagnética, em ciclos
por segundo, e o λ é o comprimento de onda da frequência considerada, em metros.

As ondas de radiofrequência (RF) são utilizadas para a comunicação por telefonia celular,
Wi-Fi, rádio e TV, satélites, Radioastronomia etc. O espectro eletromagnético também
pode ser caracterizado, conforme a ilustração a seguir, Figura 2, de acordo com o
comprimento de onda (em metros, m) e a frequência (Hz, em homenagem a Hertz):

V=λf

Figura 1

Figura 2

Fonte: http://www.clerkmaxwellfoundation.org/

Fonte: adaptado de https://www.mdscc.nasa.gov/vmovil.php?Section=Ejemplos_pr%C3%A1cticos_de_radioastronom%C3%ADa&ChangeLang=en
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Em 1888, Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), Figura 3, elaborou experimentos com
indutores e capacitores capazes de emitir e detectar as ondas eletromagnéticas previstas
por Maxwell (chamadas de ondas de rádio, ou hertzianas, em sua homenagem), Figura 4.
Ele conseguiu demonstrar propriedades como reflexão e refração, medindo seus
comprimentos de onda e seus experimentos abriram caminho para outros cientistas se
interessarem pelas ondas de rádio, conferindo-lhes usos práticos para telecomunicações, a
exemplo da telegrafia sem fio, como fez Guglielmo Marconi.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Introdução

Hertz construiu bobinas de indução para gerar altas tensões que por sua vez produziam
descargas elétricas num circuito ligado a um dipolo com elementos capacitivos nas
extremidades, neste dipolo os movimentos ondulatórios das cargas produziam as ondas
eletromagnéticas em frequências conhecidas por ele. Estas ondas seriam recebidas à
distância, por outra bobina, na qual também saltaria uma minúscula faísca num
dispositivo chamado micrômetro. Esta bobina de recepção, funcionava como uma antena
sintonizada, para receber o sinal de RF, Figura 5.

Tendo calculado o valor de suas frequências, Hertz demonstrou que estas ondas tinham a
mesma velocidade que a luz, podiam ser refletidas e refratadas. Também percebeu um
fenômeno intrigante, mais tarde descrito por Albert Einstein, o efeito fotoelétrico:
superfícies metálicas expostas à luz ultravioleta tinham seus elétrons arrancados pela
irradiação de alta frequência desta luz.

Figura 3
Figura 4

Fonte: https://www.britannica.com/biography/Heinrich-Hertz
Fonte: Heinrich Hertz
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EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

Com este Produto Educacional, replicaremos de modo simplificado, um dos experimentos
realizados por Hertz, o primeiro cientista a demonstrar a existência das ondas eletromagnéticas.

Os experimentos originais de Hertz foram realizados em diversas etapas, a partir de suas
observações dos efeitos das descargas elétricas em garrafas de Leyden e bobinas de indução.

Nesta proposta, utilizaremos recursos que serão adaptados para funcionarem como transmissores
(TX) e receptores (RX) de ondas eletromagnéticas, operando em curtas distâncias. São utilizados
LEDs, lâmpadas neon, usinas de acendimento de fogão etc.

Foi a partir dos experimentos de Hertz que as ondas eletromagnéticas deixaram de ser uma teoria
e puderam ser utilizadas no cotidiano das pessoas, como hoje fazemos quase sem nos darmos
conta da sua importância.

Na ilustração simplificada abaixo, Figura 5, com parte de um esquema elétrico de um experimento
realizado por Hertz, as ondas eletromagnéticas se propagam a partir do circuito de transmissão, à
esquerda, onde ocorre uma forte descarga elétrica ligada ao elemento ressonante formado pelos
dipolos e as esferas que são os elementos capacitivos. As ondas eletromagnéticas se propagam
no espaço, sendo captadas à distância pelo micrômetro, um circuito elétrico aberto, com duas
pequenas esferas, muito próximas nesta abertura, sem se tocar. É por esta abertura que saltavam
pequenas faíscas elétricas atestando a presença do campo eletromagnético gerado.

Figura 5

Fonte: próprio autor, com imagens adaptadas de A History of Wireless Telegraphy (2nd edition, revised), J. J. Fahie, 1901, pages 176-261
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ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

A montagem proposta neste roteiro utiliza suportes de madeira e de PVC, para o gerador
de alta tensão e para o receptor das ondas eletromagnéticas. Para a montagem, as
ferramentas necessárias, são:

Lista de Materiais

MATERIAIS QUANTIDADE
CUSTO 

(R$) TOTAL

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

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

TUBO PVC 32MM 3M 1 R$ 13,50 R$ 13,50

T PVC 32MM 6 R$ 3,20 R$ 19,20

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

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

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

CANETA ESFEROGRÁFICA 2 R$ 2,00 R$ 4,00

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

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

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

FIO 0,14MM COBRE - VERMELHO 3 R$ 1,00 R$ 3,00

LED BRANCO - ALTO BRILHO - 0,5 MM 1 R$ 0,17 R$ 0,17

LÂMPADA NEON 1 R$ 0,40 R$ 0,40

CONJUNTO VELAS FOGÃO 4 BOCAS 1 R$ 58,90 R$ 58,90

USINA IGNIÇÃO FOGÃO 4 BOCAS 1 R$ 46,90 R$ 46,90

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

TOMADA RABICHO AC COM INTERRUPTOR 1 R$ 6,00 R$ 6,00

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$ 332,26

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

Quadro 1

Quadro 2

13



ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

A usina de ignição – originalmente usada como acendedor de fogão – é alimentada pela
rede elétrica de 110/220 V. Quando o interruptor é acionado, o circuito do transmissor,
(TX) composto pela usina e as velas de fogão, gera alta tensão entre os terminais da usina
(escolher terminais de 1 a 5) e o “terra”, ver Figura 15. Esta tensão aplicada aos dois fios
das “velas de fogão”, cujos eletrodos “centelhadores” são mantidos a distâncias
ajustáveis, permitirá a produção de descargas de alta-tensão. Os próprios fios das “velas
de fogão” servem como antenas de transmissão das ondas eletromagnéticas.
Experimentos com dipolos com tamanhos definidos por comprimento de onda podem ser
acrescentados ao produto proposto.

No lado da recepção (RX): é utilizada uma lâmpada neon ou LED de alta sensibilidade e
alto brilho, cujos terminais são ligados a dois fios – num circuito aberto - que formarão a
antena dipolo. Dependendo da distância da lâmpada neon ou LED até o transmissor, a
lâmpada neon ou LED acenderá intermitentemente, enquanto a bobina de ignição estiver
energizada. Figura 6.

Diagrama Elétrico

TRANSMISSOR (TX) RECEPTOR (RX)
Figura 6
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ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

A montagem do Experimento de Hertz compreende a construção de dois suportes de
PVC: a) um suporte fixo preso à base de madeira, com braços articulados para as velas
“centelhadoras” de alta tensão do transmissor (TX) e b) outro suporte, este móvel, apenas
apoiado à base de madeira, que será a estrutura de sustentação da lâmpada neon e dos
fios do dipolo da antena (acomodados nos tubos de PVC, utilizando os tubos aproveitados
das canetas esferográficas) – que é o lado do receptor (RX), ver Figura 8.
Alternativamente, pode ser utilizado um suporte de PVC em formato de T, para
experimentos com dipolos de tamanhos diversos ligados a um LED, usando fios “jumper”,
ver Figura 11.

A base de madeira também é utilizada para afixar a usina de fogão, geradora da alta
tensão, e para prender o rabicho com a tomada para alimentação 110/220V, conforme
ilustra a Figura 7. Detalhamento nos diagramas de construção das Figuras 8, 9, 10.

A Figura 9 apresenta outra sugestão de montagem, com os suportes feitos com Papel
Paraná.

TRANSMISSOR (TX) RECEPTOR (RX)Figura 7
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Esquemas de Montagem
Figura 8

Diagramas construtivos
propostos, com
estruturas de PVC, fixa
e móvel, base de
madeira.
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Esquemas de Montagem

Origami: Suporte de papelão.

Sugestão de montagem provisória:

Figura 9, com o diagrama de construção com recursos simplificados, utilizando papel paraná para
o suporte dos elementos transmissor e receptor. Sugere-se a utilização de parafusos com porcas
para prender o papel.

São necessários cuidados especiais com a interligação dos elementos elétricos de modo a não
ocorrer curtos-circuitos. Sugere-se a utilização de abraçadeiras plásticas para prender os fios e
fitas isolantes.

Figura 9
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EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

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

Lixar as rebarbas e as extremidades dos tubos para facilitar o encaixe;
Conferir se os tubos lixados encaixam com facilidade nas conexões e, se preciso, lixar
mais, Figura 12;
Colar os tubos nas respectivas conexões de T, e joelhos, de modo a compor as seguintes
estruturas dos suportes de PVC, Figura 13, 14, 15, 16;

Após colados, furar os tubos de 15 cm à altura de 10 cm, com as seguintes características:
para o suporte do transmissor, furar dois tubos de 15cm, com broca de 1/4”, ou
equivalente à bitola dos parafusos usados, para a passagem dos parafusos dos braços
articulados, Figura 10;
Furar também um tubo de 8 cm no meio, usado para suporte do transmissor, para
prender este suporte à base de madeira, Figura 10;

Procedimentos de Montagem

TAMANHOS QUANTIDADES

15 cm 4

10 cm 2

8 cm 2

5 cm 2

TOTAL DE PVC 106 cm

Suporte para LED (opcional), Figura 11:

15 cm 1

40 cm 2

Figura 12 Figura 13

Quadro 3
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Manual de Construção

Furar dois tubos de 15 cm, com broca de 1/2”, ou equivalente aos parafusos usados, para
o suporte móvel, no lado do receptor, para passagem dos tubos das canetas
esferográficas, que serão suporte à lâmpada neon e os fios do dipolo de recepção; Usar o
outro tubo de 8 cm para completar a base do suporte móvel, Figuras 10 e 13;

Marcar 6 cm e furar 02 dos tubos de PVC de 10 cm que serão suportes articulados para os
fios das “velas” de ignição. Atentar para que um dos lados do furo seja suficiente para o
cabeçote do parafuso passar com facilidade;

Parafusar o suporte fixo à base de madeira e parafusar a usina de ignição de fogão
próxima a esta base;
Parafusar os tubos articulados, de 10 cm, que serão suporte para os centelhadores, feitos
de “velas” de fogão;
Soldar os fios do rabicho AC e prender o fio da tomada na base de madeira com os
fixadores de fio, travando-os com as abraçadeiras de nylon.
Conectar os fios das velas à usina de ignição. Um dos fios deve ser ligado ao terminal
comum (terra) e o outro a um dos terminais livres (1 a 5), ver Figura 15;
Cortar o fio de 0,14mm em dois pedaços de 1m, desencapar uma das extremidades de
cada fio e soldar cada extremidade a um dos terminais da lâmpada neon, formando a
antena de recepção;
Utilizar os tubos das canetas esferográficas como apoio para a lâmpada neon, que deverá
ficar na posição central, e os fios da antena de recepção, que ficarão nas extremidades;
A montagem do aparato está ilustrada nas Figuras 14, 15, 16.

Conferir todas as etapas da montagem. Afastar os eletrodos das “velas”, deixando uma
distância de 1 cm entre eles. O suporte móvel com a lâmpada neon deve ficar a uma
distância de 10 a 15 cm do transmissor, sem que seus fios toquem no transmissor;

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA:

Nunca manusear os eletrodos do centelhador com a tomada ligada;
Ao ligar o interruptor, descargas de alta tensão deverão saltar imediatamente entre os 

eletrodos do centelhador, mesmo sem a descara, altas tensões estão presentes no 
circuito.

Ligar a tomada à rede elétrica;
Ligar o interruptor.

A lâmpada neon deverá acender concomitantemente, no momento das descargas.
Como a luminosidade da lâmpada neon é baixa, convém fazer o primeiro teste num
ambiente com pouca iluminação.
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ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Manual de Construção

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Usina de alta 
tensão

“Centelhadores”, ou 
“velas” de ignição

Lâmpada neon

Fios para a “vela”

Fios da 
alimentação AC
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ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Procedimento Experimental

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 Hertz 
demonstrou com 

seus 
experimentos?

Reprodução de um experimento de 
Hertz

Pesquisas prévias;

Teorias envolvidas;

Mapa Conceitual;

Anotações e registros dos 
acontecimentos;

Procedimentos adotados;

Conclusões, a partir das 
informações pesquisadas e 

das observações;

Figura 17

O que se observa quando...

... O interruptor geral é ligado, como se comporta a descarga elétrica?

Com o LED:
Sem fios ligados aos seus terminais; Com apenas um dos fios (de um lado do LED); Com
dois fios (um em cada terminal do LED) – forma-se um DIPOLO; Com a extensão de fios
para cada lado do dipolo;

Identifique o circuito Transmissor e o circuito Receptor.

Pense no que acontece quando o TX é ligado em relação ao LED, nas diferentes
configurações e com relação ao posicionamento físico. Como explicar o que acontece?

22



ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

EXPERIMENTO DE HERTZ

Procedimento Experimental

Sugestões de observações:

Em uma bancada, disponha o Produto Educacional Experimento de Hertz, somente com o
transmissor. Os eletrodos do “centelhador” devem estar com uma separação máxima,
maior do que 3 cm. Conectar a tomada à rede elétrica, com o interruptor desligado.
O que se observa nestas condições quando o interruptor é ligado?
Desligar o interruptor, aproximar os eletrodos, ligar o interruptor. O que acontece?
Como você explica o que observou?
Qual a distância limite para que o fenômeno observado ocorra?
Refaça o passo 1 com a sala completamente escura. O que se observa ao ligar o
interruptor?
Como se pode explicar o que se observou?
Como calcular o valor de tensão, em kV, presente nos eletrodos?
Como explicar as condições em que as descargas elétricas ocorrem?
Como calcular o valor da tensão necessária nos terminais do centelhador para que ocorra
a faísca?

Na mesma bancada, com o centelhador ligado, aproxime lentamente o circuito do
receptor, com o dipolo (RX), sem que os fios da antena toquem nos fios do centelhador
(TX).
O que se observa nestas condições?
Qual a influência da distância?
Quais as diferenças quando se utiliza a lâmpada neon e o LED?
O que acontece se pusermos um anteparo metálico (papel alumínio) entre o TX e o RX?
O que acontece se pusermos um anteparo isolante (papel, plástico, etc.) entre TX e RX?
Como explicar as questões 4 e 5?

Verifique o que ocorre quando o LED é utilizado com o fios “jumper” em diversos 
comprimentos diferentes.

Exemplo de cálculo: Se a rigidez dielétrica do ar é de 3.000.000 V/m, então qual a tensão
presente nos terminais do faiscador do Simulador de Hertz se a separação entre os
eletrodos for de 1 cm?
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ATENÇÃO: esta atividade deve ser conduzida apenas com a supervisão do professor, 
devido às altas tensões envolvidas.

Hertz queria provar a teoria de Maxwell. No Século XIX ainda não existiam computadores
com softwares avançados onde pudesse simular o comportamento das ondas
eletromagnéticas. Relembre a teoria de Maxwell e pense em como poderia demonstrá-la.

O que Hertz fez? Como fez? A quais resultados chegou? Como funciona o Experimento de
Hertz construído para esta aula? Ao final dos experimentos, compare sua concepção à de
Hertz.

Como as descobertas e os artefatos que Hertz criou ajudaram a transformar o nosso
modo de vida desde o final do Século XIX até hoje?

A montagem do experimento ajudará a responder a estas questões, mas outras questões
são bem-vindas.

Você sabia que Hertz não tinha pensado em utilização prática para seus experimentos? O
que você acha disso?

Qual o impacto de suas descobertas para o seu cotidiano?

Como as pesquisas de Hertz contribuíram para a Radioastronomia?

Aproxime um receptor de rádio AM - Amplitude Modulada/OM - Ondas Médias do lado
do transmissor ligado, a cerca de 40 cm de distância e escolha uma frequência livre.
Captou algo?

Qual a frequência do sinal captado? Como calcular seu comprimento de onda?

Escolha uma frequência na qual captou o ruído e calcule o seu comprimento de onda.

O que significa a captação deste sinal?

A quais conteúdos que você já conhece podemos associar a este experimento?

EXPERIMENTO DE HERTZ

Procedimento Experimental
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EXPERIMENTO DE HERTZ

Recursos Adicionais

Sugestões de vídeo:

Electromagnetic Wave Heinrich Hertz's Experiment:

https://www.youtube.com/watch?v=QZXYFr5YHew

Sugestões de leitura:

A History of Wireless Telegraphy (2nd edition, revised), J. J. Fahie, 1901, pages 176-261:
http://earlyradiohistory.us/1901fa23.htm

Sugestão de sites:

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física – GREF: ELETROMAGNETISMO:
http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html

Interactive Tutorials. Electromagnetic Wave Propagation (© 1998-2015 by Michael W. 
Davidson and The Florida State University. All Rights Reserved):
https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/

25



ROTEIROS DE CONSTRUÇÃO E DE EXPERIMENTOS
RADIOASTRONOMIA: PRODUTOS EDUCACIONAIS

Referências

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Plátano. 2003.

BRASIL. PCN+: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf

BURKE, B. F.; GRAHAM-SMITH, F. An introduction to radio astronomy. Second edition. Cambridge University
Press. 2002

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

CARUSO, F.; OGURI, V. Física moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos. LTC, 2016. 2ª edição.

FAHIE, J. J. A History of Wireless Telegraphy (2nd edition, revised), 1901, pages 176-261.

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

GILLISPIE, C. C. Dicionário de biografias científicas.  Contraponto, 2007.

ITU-R. Recommendation ITU-R RA.314-10. Preferred frequency bands for radio astronomical 
measurements. Disponível em: < https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/ra/R-REC-RA.314-10-200306-
I!!PDF-E.pdf >.

IVANISSEVICH, A.; WUENSHE, C. A.; ROCHA, J. F. V. Astronomia Hoje. 2010. Editora CNPQ. 

KELLERMANN, K. I. Grote Reber’s Observations on Cosmic Static. Astrophysical Journal, Centennial Issue, 
Vol. 525C, p. 371-372. 1999. Disponível em < http://adsabs.harvard.edu/full/1999ApJ...525C.371K >. Acesso 
em 28/03/2017.

LASHLEY, J. The radio sky: and how to observe it. Springer. 2010.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa – A teoria de David Ausubel. Centauro. 2011.

NOVAK, J. D. Uma Teoria da Educação. Biblioteca pioneira de Ciências Sociais. 1981.

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B.  Aprender a Aprender. Plátano Edições Técnicas. 1984.

RADIO JOVE. Observing Jupiter Radio Storms: Past, Present, and Future.  Disponível em: 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/class/educ/jupiter/emission/material/cmlio.htm

SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Princípios de Física, Volume 3: Eletromagnetismo. São Paulo. Trilha. 2014.

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

UC BERKELEY. The Universe Adventure. Cosmic Microwave Background Radiation. Disponível em:
http://www.universeadventure.org/big_bang/cmb-discovery.htm

VILLELA, T.; FERREIRA, I.; WUENSCHE, C. A.. Cosmologia observacional: a radiação cósmica de fundo em 
micro-ondas. REVISTA USP, São Paulo, n.62, p. 104-115, junho/agosto 2004. Disponível em: < 
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13346/15164 >.

WILSON, T. L.; ROHLFS, K. R.; HÜTTEMEISTER, S. Tools of Radio Astronomy. Springer, Sixth Edition. 2013.

ZHELEZNYAKOV, V. V. Radio Emission of the sun and planets. Pergamon Press. 1970. Disponível em: 
<https://archive.org/details/RadioEmissionOfTheSunPlanets>

26


