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RESUMO: A energia elétrica é utilizada através de fios. Ela é produzida nas usinas 
hidrelétricas, aqui no Brasil, em sua maioria, e chega até nós através de fios de transmissão. 
Seria possível transmitir essa energia sem a utilização de fios? Através de pesquisas, viu-
se que sim. O que pretende-se identificar com o projeto, é como e até que distancias. 
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INTRODUÇÃO 

A Bobina de Tesla, que foi criada por Nikola Tesla por volta de 1890, é um 

transformador ressonante capaz de produzir tensões altíssimas a uma elevada frequência. 

 

FIGURA 1:Bobina de tesla 

 

Fonte: Google imagens  

 

FIGURA 2: Bobina de Tesla 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

Há várias maneiras de construir uma Bobina de Tesla. Este equipamento, que requer 

dois circuitos básicos, é mais comumente composto por um transformador com núcleo de 

ar, um capacitor primário, um centelhador, uma bobina primária e uma bobina secundária. 

O funcionamento se dá da seguinte maneira: o transformador carrega o capacitor e 

aumenta a tensão da rede, que é transferida para um centelhador que descarrega sobre a 

bobina primária. Esta bobina é montada próxima à base da bobina secundária que é ligada 

à terra. Os dois circuitos precisam ser ajustados para ressonar na mesma frequência.  

Aos poucos a energia que está oscilando com baixa tensão e alta corrente na bobina 

primária é transferida à bobina secundária, que apresenta oscilação de baixa corrente e alta 

tensão. Quando a energia se extingue no circuito primário a sua oscilação, que está apenas 

no segundo circuito, alimenta faísca e corona de alta frequência. Esta combinação de alta 

frequência e alta tensão pode gerar um campo elétrico alto, capaz de ionizar o ar e se 

propagar como faíscas. 

 

FIGURA 2: Bobina de Tesla 2 



 

 

FONTE: Google Imagens 

 

É possível montar o circuito da bobina em casa com alguns materiais, mas é preciso 

ter muito cuidado. Uma bobina de Tesla eleva correntes elétricas a valores altíssimos, entre 

250 kA e 2 mA, podendo ser letal “tocar” diretamente um dos raios, eles também podem 

causar queimaduras de terceiro grau. Mas pode-se segurar e aproximar um bastão de metal 

para atrair as faíscas ou mesmo uma lâmpada, que vai se acender quando alimentada por 

esta energia. 

 

OBJETIVO 

Construir uma bobina de tesla e compreender o seu funcionamento 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

A procura por maneiras experimentais de se explicar alguns fenômenos dentro da 

matéria de ciência sempre foi uma alternativa para tentar chamar mais a atenção do aluno 

e fazer com que ele se interesse pela matéria. Pensando nisso, seria possível desenvolver 

alguns experimentos que auxiliassem na hora de explicar alguns conceitos complexos?  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 Para a montagem do protótipo serão necessários os seguintes materiais: 



 
- 20 cm de fio de cobre esmaltado 1,2 mm; 

- 1 interruptor; 

- 1 transistor 2N 2222A; 

- 1 resistor 22 KΩ; 

- 1 conector para bateria de 9V; 

- 1 bateria 9V; 

- 1 lâmpada fluorescente comum (pode ser queimada inclusive); 

- 1 pedaço de cano PVC 12 cm (comprimento) e 32 mm (diâmetro); 

- Fio esmaltado número 30; 

 Para a montagem do protótipo é necessário seguir os seguintes passos: 

 Primeiro faça dois furinhos de 1,5 mm em cada uma das pontas do cano PVC. O 

próximo passo é enrolar o fio mais fino no cano de maneira organizada sem sobrepor uma 

volta na outra até tampar toda a parte do cano entre os furos. Deixe um pedaço de mais 

ou menos uns 10 cm sobrando de cada lado e passe-as nos furos de fora pra dentro. 

 Na sequência deve-se montar o circuito elétrico da FIGURA 3 abaixo: 

 

FIGURA 3: Circuito elétrico do protótipo 



 

 

FONTE: Autor, 2021. 

 

 Na montagem do circuito é importante descascar as pontas dos fios esmaltados para 

que haja o contato no circuito.  

 Com o circuito montado basta conectar a bateria, ligar o interruptor e aproximar a 

lâmpada da bobina. Espera-se que está acenda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento. Os materiais já foram adquiridos, 

falta iniciar a montagem do protótipo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
Espera-se que o protótipo funcione e que ele seja capaz de acender, sem a utilização 

de fios, uma lâmpada fluorescente normal de uso doméstico. Espera-se ainda que mesmo 

que a lâmpada esteja queimada ela acenda. Segue abaixo um cronograma com as 

atividades a realizar na sequência do projeto. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Montagem e teste do protótipo Novembro 

Apresentação do protótipo na FITEC Novembro 

FONTE: Autor, 2021. 
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