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Resumo - A astronomia é uma ciência que ao longo do último século tem baseado muitas de suas 

descobertas em fenômenos fortemente ligados a interpretação da radiação eletromagnética. Neste 

trabalho, discutiremos como as emissões em radio foram que essenciais para o desenvolvimento de uma 

nova área, chamada radioastronomia e se tratando deste tema, traremos uma proposta de construção e 

aprimoramento de um instrumento de baixo custo – um radiotelescópio – que poderá ser usado na 

obtenção de dados para monitoramento de atividade da solar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espectro eletromagnético é uma importante e potente ferramenta para o estudo de objetos 

astronômicos e se estende para qualquer corpo que emita alguma radiação, que pode ocorrer desde as 

mais baixas frequências (da ordem de 1 - 1000 MHz = 106 – 109 Hz), correspondendo às ondas rádio 

(com comprimento de onda de centímetros a quilômetros), até as altas frequências relacionadas à emissão 

de raios-X e raios gama (1017 – 1019 Hz), que correspondem aos menores comprimentos de onda (0,01 a 

1 nm) [1]. 

Por volta da década de 1930, Jansky’s descobriu a emissão de radio da Via Láctea e assim 

nasceu uma nova ciência, a radioastronomia, onde depois de algumas décadas esta nova área já contava 

com a sua maior descoberta, a emissão das linhas em 21 cm de hidrogênio [2]. 

A radioastronomia leva vantagem sobre outras áreas da astronomia no que tangem as 

observações, notamos na Figura 1, que existe uma janela de 100% de transparência para esse tipo de 

radiação na atmosfera, assim, os instrumentos podem ser instalados em solo, reduzindo seu custo em 

relação aos telescópios espaciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Ilustração da absorção da atmosfera para diferentes comprimentos de onda. A opacidade da atmosfera é total (100%) para os menores 

comprimentos de onda (raios gama, raios-X e ultravioleta), para a boa parte do infravermelho e para as maiores ondas rádio. Para a faixa de 10 cm a 10 

m a atmosfera é transparente (0% de opacidade), quase totalmente transparente para o visível e algumas faixas do infravermelho. Crédito: Fórum 

Outerspace. Extraído de Silva [1]. 

 

 Durante o estágio inicial de desenvolvimento da radioastronomia foram classificadas duas 

formas de radio-emissão, chamadas de processos termais e não termais [2], entretanto, não iremos discutir 

estes processos neste trabalho. 

 Os radiotelescópios são instrumentos desenvolvidos para a pesquisa de objetos e fenômenos que 

emitam radiação na faixa das ondas de radio e estão espalhados pelo mundo formando até mesmo 
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arranjos interferométricos, veremos a seguir, na Figura 2, um radiotelescópio instalado no Brasil e 

inaugurado na década de 1970. 

 

 
 

Figura 2: Radiotelescópio e sua redoma. Crédito: INPE. Extraído de Silva [1]. 

 

 A Figura 2 mostra o Radiotelescópio Itapetinga – ROI, instalado em Atibaia – SP, que conta com 

uma antena que tem um refletor de cerca de 14 metros de diâmetro e foi projetado para operar em 

frequências de até 100 Ghz. 

 Após esta brevíssima introdução ao tema, trataremos a seguir do desenvolvimento e 

aprimoramento do radiotelescópio de baixo custo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

No 1º semestre de 2017 juntamente com pesquisadores do Laboratório Maxwell, demos início ao 

projeto de montagem de um radiotelescópio de baixo custo, baseado em um trabalho de Fernandes [3] que 

havia montado e testado tal equipamento abordando uma série de conteúdos que iam desde a eletrônica 

até a astronomia. Como muito bem abordado em tal trabalho, o radiotelescópio nos chamou a atenção 

para a possibilidade de, junto a um grupo de estudantes de um curso técnico de automação industrial, dar 

início a automatização dos movimentos da radioantena e da melhoria no sistema de coleta de dados. 

A proposta inicial foi a de montar o equipamento e verificar se a proposta encontrada em [3] era 

factivel. Assim montamos o aparato da radioantena que consta basicamente de um refletor, um vlnb, um 

satfinder, um computador com entrada para placa de som e o software Radio Skypipe. 

Podemos notar na Figura 3, que a montagem e a aquisição de dados foram bem sucedidas e 

agora podemos nos concentrar em melhorar a tomada de dados a fim de permitir o monitoramento de 

atividades solares em pequena escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Á esquerda radiotelescópio montado e à direita o sistema de captação através do software Radio Skypipe. 

 

 Para a montagem do sistema de aquisição de dados foi necessária uma adaptação de um fone de 

ouvido, onde retiramos os autofalantes e usamos o cabo que já tinha o conector para soldarmos seus fios 

nos terminais de galvanômetro existente no satfinder, assim permitindo a conexão entre o gerador de 

sinais do satfinder e a placa de som, por onde os sinais eram transmitidos ao software Radio Skypipe. 

 Podemos notar que embora tenhamos dado passos importantes na direção da obtenção da 

radiação emitida pelo Sol, ainda são necessárias diversas abordagens e estratégias que nos auxiliem na 

empreitada de associar os conhecimentos próprios da radioastronomia e da engenharia envolvida na 

construção de um radiotelescópio, ainda assim, estamos satisfeitos, por ora, em ter conseguido reproduzir 
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com êxito todos os passos necessários para a obtenção primária de dados com este instrumento de baixo 

custo e nossas expectativas para prosseguirmos neste projeto serão discutidas a seguir. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a excução da etapa de montagem do radiotelescópio foi possível notar o grande 

empenho da equipe para obtermos êxito, dessa forma foi possível depois de algumas tentativas chegarmos 

ao proposto por Fernandes [3]. 

Um resultado muito relevante é o que diz respeito à associação dos conhecimentos dos 

estudantes do curso de automação industrial ao que se propõe no projeto. Assim, as noções básicas de 

eletrônica que eles traziam consigo foram bem aproveitadas no decorrer desta etapa. 

Podemos agora ir na direção da automatização de dois aspectos importantes do instrumento: 

Seus movimentos na perseguição de um alvo (inicialmente o Sol) e de um sistema robusto de aquisição de 

dados. 

Para automatizar os movimentos da radioantena pretende-se utilizar servo-motores associados a 

uma montagem adequada, balanceada e com contrapesos. O sistema de aquisição de dados deve ser 

associado a um módulo portátil que deve envolver um computador compacto e uma tela que traga 

informações em tempo real, por exemplo, gráficos e estatísticas. Para os dois objetivos será estudada a 

possibilidade de associar o Arduíno ao radiotelescópio. 
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