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INTRODUÇÃO: 

A parte da Astronomia, realizada através das ondas de rádio é denominada 
de Radioastronomia. Este texto mostra que a partir desta área da Astronomia, 
podemos despertar o interesse dos alunos para assuntos que acham difíceis, 
maçantes e até desnecessários em suas vidas, quando trabalhada de forma 
interdisciplinar.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A Radioastronomia é um ramo da Astronomia que utiliza os fundamentos de 
outras ciências como a Física, Matemática, Química, Biologia, Geografia, entre 
outras, para ampliar as teorias e o conhecimento sobre o universo. Particularmente, 
a Radioastronomia, fazendo uso dos conhecimentos que foram desenvolvidos ao 
longo dos séculos sobre a propagação de ondas eletromagnéticas, as de 
comprimento de ondas de rádio, aprimorou os conhecimentos para o 
desenvolvimento das comunicações, desenvolvimento de antenas (figuras 1 e 2), 
desenvolvimento e uso de satélites GeoEstacionários1 (figura 3) e GPS e 
observações de aspectos do universo que não são estudados com equipamentos 
óticos (figura 4).  

 

Figura 1:  Antenas parabólicas 

                                            
1 http://www.malima.com.br/article_read.asp?id=105 



    

Figura 2: Antena Bipolar- Projeto Radio Jove 2 

    

Figura3: Satélite de comunicação   Figura 4: Composi ção da imagem ótica, em branco,    
com a imagem em rádio, em azul da galáxia 
Redemoinho 3 

Outro aspecto que o estudo da Radioastronomia permite que tenhamos 
acesso diz respeito ao som emitido por objetos tanto galáticos quanto extragaláticos.  

Ao pensarmos no Universo, imaginamos que ele é silencioso. Porém, 
pesquisas feitas através Radioastronomia, mostram que os objetos celestes emitem 
sons dentro da faixa de freqüência de rádio, de 20 Hz a 20.000 Hz. Sinais esses, 
que podem ser transformados em som que sensibiliza o ouvido humano, ou seja, em 
som audível pelos seres humanos. Exemplos desses sons podem ser acessados 
nesta página, como por exemplo o som do sol,  e dos planetas júpiter, Urano e 
Netuno, no link 
http://educacaoespacial.wordpress.com/multimidia/httpsymphonyofscience-com/  

A radioastronomia pode ser utilizada como ferramenta interdisciplinar para 
trabalhar conteúdos de Física, no ensino médio, como por exemplo, potencial 

                                            
2 http://radiojove.gsfc.nasa.gov/telescope/ 
3 NRAO/AUI, J. Uson 



elétrico, campo magnético, campo elétrico, Lei de Coulomb, espectro 
eletromagnético (figura 5), ondulatória, ondas eletromagnéticas, transmissões de 
rádio e TV, como forma de apresentar aspectos do dia a dia, mostrando que a 
ciência não é algo separado das ações do cotidiano. Esses conteúdos são 
informações e conhecimentos necessários  para explicar como receber o sinal das 
radio fontes e transformá-las em som ou em imagem. 

 

Figura 5: Espectro Eletromagnético 

Essa maneira de relacionar os conteúdos permite, aos alunos, perceberem e 
lidarem com fenômenos presentes em seu cotidiano. Sejam fenômenos naturais 
e/ou tecnológicos, tanto do mundo próximo a eles como distante, permitindo assim, 
uma melhor compreensão do contexto onde vivem e principalmente dando-lhes uma 
melhor noção do universo distante.     

Normalmente os alunos não gostam de Física, pois a forma como é 
trabalhada no âmbito escolar, é desconectada com a vida deles. Os cálculos são 
difíceis e a introdução dos temas não gera curiosidade. A Radioastronomia pode ser 
usada como forma de despertar interesse para os assuntos a serem trabalhados em 
Física. 

 

CONCLUSÃO  

Com a aplicação da Radioastronomia podemos ouvir sons emitidos pelo 
espaço e ver características dos objetos que não são possíveis de serem vistos com 
equipamentos óticos. Como os alunos estão acostumados a ouvirem referencias da 
astronomia ótica, saber que podemos fazer astronomia de outra maneira chama 
atenção, desperta curiosidade, admiração e, usar isso como forma de introduzir 
assuntos, complicados para alunos de ensino médio, como os citados acima, é uma 
excelente ferramenta interdisciplinar.  
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