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PRODUTO EDUCACIONAL: TUBO DE RAIOS CATÓDICOS COM MATERIAIS 

ALTERNATIVOS 

 

Lista dos materiais para confecção do produto 

 

A tabela a seguir traz a lista dos materiais e serviços necessários para a 

confecção do tubo de raios catódicos caseiro. Importante dizer que os valores citados 

podem mudar de região para região, portanto, é sempre bom fazer uma pesquisa de 

preços antes da montagem do equipamento com o intuito de minimizar as despesas. 

  
Tabela 1: Materiais para confecção do produto 

Materiais Preço em reais (R$) 

1 transformador de televisor com tubo de imagem flyback 40 

1 reator para lâmpada fluorescente de 20 Watts e 127 volts 23,35 

4 garras jacaré médias 13 

1 conector macho de tomada Reaproveitado  

2 interruptores de tomada 5 

1 garrafa de vidro transparente Reutilizada 

1 conector rosca dupla de 20 mm de metal para tubulação de refrigeração 15 

1 porca de 20 mm de metal para tubulação de refrigeradores 5 

1 válvula fina para tubulação de gás 13 

15 cm de arame de alumínio de 1 mm de secção transversal Reutilizado 

1 fita isolante 3,75 

1 cola Epox 12 

1 pedaço retangular de madeira (50 cm x 70 cm) Reutilizado 

1 motor de geladeira (usado) 50 

2 braçadeiras 5 

1 mangueira de borracha Reutilizado 

Serviços de vidraçaria 10 

Serviços de soldagem 10 

Serviços de marcenaria 20 

Total 222,5 

Fonte: Autor 

 

Descrição da confecção do produto 
 

Neste tópico será feita uma descrição detalhada dos procedimentos a serem 

adotados durante a construção do produto educacional. 
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a) Após a limpeza da garrafa de vidro deve-se fazer um furo na mesma, como 

mostra a figura 1, a seguir. 

 

Figura 1: Construção do tubo (a) 

 
Fonte: Autor. 

Figura 2: Sistema por onde será 
retirado o ar (b) 

 
Fonte: Autor. 

 

b) Recomenda-se fazer as soldagens da porca de 20 mm de metal para tubulação 

de refrigeradores com a válvula fina para tubulação de gás, de forma que seja possível 

adaptar uma mangueira por onde será retirado o ar do interior da garrafa. Utilizando 

cola Epox adapta-se a porca de 20 mm na boca da garrafa. (Figura 2) 

 

c) Utilizando o pedaço de fio de alumínio, constrói-se uma espira (Figura 3) que 

será introduzida no interior da garrafa e após esse procedimento veda-se com cola 

Epox. Obs: o fio de alumínio é recomendado pelo fato de minimizar a oxidação no 

interior da garrafa. O equipamento só emitirá feixe de elétrons quando gerada uma 

grande diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo (por volta de 20 mil volts) e 

isso será possível após as adaptações feitas com o reator e o flyback, nos passos 

descritos a seguir. 

 
Figura 3: Como colocar a espiral (c) 

 
Fonte: Autor. 

Figura 4: Circuito com reator (d) 

 
Fonte: Autor. 
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d) Deve-se observar que as especificaçoes do próprio reator mostram onde ligar 

os fios, nesse caso utilizou-se os cabos pra 110 volts (preto e branco). Na outra 

extremidade do reator tem-se cabos vermelhos e azuis, dois de cada, que serão 

enrolados e conectados aos dois pinos do flyback que possuirem menor resistência. 

(Figura 4) 

 

e) Para utilizar o flyback, inicialmente deve-se verificar quais pinos possuem a 

menor resistência (normamelmente são os dois primeiros, quando o flyback é 

colocado na posição de uma ferradura invertida) e para isso basta utilizar um 

multímetro. Após feita essa verificação conecta-se os cabos azuis e vermelhos do 

reator nesses dois pinos de menor resistência, não importa a ordem. (Figura 5) 

 

f) A estrutura do circuito todo conectado será mostrada na Figura 6, abaixo. Uma 

observação importante a se fazer é que ao conectar os cabos do flyback ao tubo de 

vidro, deve-se colocar a garra de polo positivo na boca da garrafa e a de polo negativo 

na espira, pois assim o equipamento mostrará uma maior eficiência na emissão do 

feixe de elétrons. 

 

Figura 5: Circuito com flyback(e) 

 
Fonte: Autor. 

Figura 6: Estrutura montada (f) 

 
Fonte: Autor. 

 

Como este produto é uma adaptação do experimento de Thomson, torna-se 

necessária a utilização de uma bomba de vácuo para que seja possível a emissão do 

feixe de elétrons. Tendo em vista que o equipamento original possui um gás nobre 

dentro da ampola, o que, neste caso, tornou-se inviável devido às dificuldades 

encontradas durante o processo de colocar o gás dentro da garrafa. Sendo assim, foi 
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feita uma bomba de vácuo caseira com motor de geladeira (pode ser utilizado motor 

de bebedouro). 

 

g) A montagem da bomba de vácuo (Figura 7) é bem simples por serem 

necessárias apenas algumas adaptações. Deve-se conectar um interruptor com intuito 

de facilitar o procedimento de ligar e desligar. O mais importante quanto a bomba é a 

questão financeira. Um dos objetivos do projeto é produzir um equipamento de baixo 

custo, sendo assim, indica-se procurar em lojas de assistência técnica um motor 

usado que possa ser doado ou adquirido por um preço acessível. Obs: em caso de 

dúvidas quanto a montagem da bomba, sugere-se uma pesquisa no YouTube, 

plataforma que possui vários vídeos relacionados com o assunto. 

 

Figura 7: Bomba de vácuo (g)

 
Fonte: Autor 

Figura 8: Foto que mostra a 
trajetória retilínea do feixe (h) 

 
Fonte: Autor. 

 
. 

h) Depois de montados todos os componentes do experimento, conectam-se em 

uma extremidade da mangueira de borracha a boca da garrafa e na outra a bomba de 

vácuo. Liga-se o equipamento em uma tomada e então poderá ser observado o feixe 

de elétrons. A Figura 8 mostra que o feixe descreve uma trajetória retilínea. 

 

i) A Figura 9, a seguir, mostra que a aproximação do ímã provocará um desvio 

na trajetória dos elétrons, o que permite perceber a interação do campo magnético 

com o campo elétrico e a força magnética que atua sobre o feixe. 
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Figura 9: Foto que mostra o desvio da trajetória sofrida pelo feixe 

 
Fonte: O autor. 

 

 
j) Durante a montagem do equipamento notou-se que os dispositivos 

responsáveis por criar a diferença de potencial (fonte e fly back) mostrados na figura 

10 poderiam representar um perigo aos usuários pelo pelo fato de produzirem uma 

grande d.d.p., portanto foi utilizado uma caixa de papelão para cobrir os mesmos de 

forma a minimizar um possível acidente. 

 
Figura 10: Circuito fixado no suporte 

 
Fonte: Autor 

 

k) A seguir as figuras 11 e 12, a seguir, mostram o produto finalizado. 
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Figura 11: Tubo de raios montado 

 
Fonte: O autor. 

Figura 12: Tubo de raios montado

 
Fonte: O autor. 

 

 

l)    Por fim a figura 13 mostra o prótótipo do tubo de raios catódicos em funcionamento  

no qual observa-se um feixe de elétrons sendo ejetados do polo positivo para o polo 

negativo. 

 

Figura 13: Foto que mostra a trajetória retilínea do feixe 

 
Fonte: O autor. 
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Manual do professor para o uso do protótipo: TUBO DE RAIOS CATÓDICOS 

COM COMPONENTES ALTERNATIVOS 

               Este manual é apenas uma sugestão de alguns procedimentos aos quais o 

docente poderá se valer durante a utilização deste experimento nas suas aulas. 

Entretanto, como já foi citado nesta própria dissertação o processo ensino 

aprendizagem não é único e o professor pode adaptar o uso deste protótipo à sua 

realidade. 

               Sendo assim, o uso deste produto educacional deverá ser feito como 

ferramenta auxiliadora com o objetivo de despertar o interesse dos alunos em 

entender os princípios físicos relacionados ao seu funcionamento. Para que isto 

ocorra será listado a seguir algumas estratégias que poderão ser utilizadas durante a 

aula: 

• Dar preferência em trabalhar com os alunos divididos em grupos; 

• Montar previamente um banco de questões discursivas que visem estimular a 

curiosidade dos discentes; 

• Preparar uma aula com slides na qual se tenha animações e vídeos que 

ilustrem fenômenos relacionados com o experimento; 

• Relacionar o experimento de Thomson com os avanços científicos e 

tecnológicos que sua descoberta viabilizou.  

               Em complementação aos procedimentos a serem seguidos durante o uso do 

tubo de raios catódicos aconselha-se adotar a sequência a seguir o que evidenciará 

em cada caso um fenômeno físico correspondente: 

• Ligar o equipamento sem acionar a bomba de vácuo; 

             Nesse caso não será emitido feixe de elétrons. 

• Acionar a bomba de vácuo e depois acionar o protótipo; 
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Esse procedimento fará com que surja o feixe de elétrons que descreverá 

uma trajetória retilínea. 

• Aproximar os ímãs da parte superior da ampola; 

Ao fazer isso será visto um desvio na trajetória do feixe de elétrons. 

• Aproximar os ímãs da parte inferior da ampola; 

Nesse caso o desvio da trajetória do feixe de elétrons será oposto ao 

observado anteriormente. 

• Desligar o circuito mantendo a bomba de vácuo ligada; 

Isso fará com que o ar se torne mais rarefeito no interior da ampola de vidro. 

• Após 2 (dois) minutos religar o circuito. 

Devido ao aumento do vácuo o feixe se tornará mais espalhado e assim 

terá maior visibilidade. 

• Reaproximar os ímãs da ampola. 

                Isso mostrará um maior espalhamento do feixe de elétrons. 

                Ao seguir essas orientações o tubo de raios catódicos mostrará várias 

situações de funcionamento diferentes o que possibilitará uma maximização dos 

fenômenos físicos a que se propõe tratar. Isso permitirá que o professor trabalhe a 

teoria de campo elétrico, diferença de potencial, campo magnético, força magnética, 

rigidez dielétrica e a relação carga massa demonstrada por Thomson. 

                

     

 

 

                

  

 


