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RESUMO 
 
 

Das suas inúmeras invenções a bobina de Tesla (1856-1943) foi destaque por suas diversas 
aplicações no cotidiano e avanço tecnológico da época século XX. A partir desse experimento 
é possível explicar fenômenos como transmissores de rádio primitivos, geradores de alta 
tensão como também ligar uma lâmpada fluorescente na mão de uma pessoa sem liga-la a 
uma corrente elétrica convencional. Pela sua importância a invenção em questão foi 
reproduzida pelos graduandos em Física da Universidade de Taubaté (UNITAU) e auxiliado 
pelo projeto Show da Física para demonstrar e discutir as leis da Física envolvidas em tal 
experimento. Este trabalho tem como objetivo geral a montagem e a aquisição das peças 
necessárias para o funcionamento do experimento como objetivo especifico mostrar que é 
possível estudar fenômenos físicos tais como: Altas tensões, altas frequências, emissão de 
ondas de rádio, com circuitos ressonantes, ionização de gases, entre outros. Além da grande 
variedade de conceitos abordados o experimento foi escolhido também por causar grande 
curiosidade nos alunos, pois o mesmo emite faíscas e raios brilhantes com altos ruídos. Por 
esses motivos a Bobina de Tesla é um sucesso em feiras de ciências e demais apresentações. 
A partir da adaptação feita em um projeto de uma bobina vertical, que foi retirado de um artigo 
do site feira de ciências. Construiu-se uma base de madeira para que ás bobinas ficasse 
postas na vertical (perpendicular ao solo), a bobina secundaria foi montada com um tubo de 
PVC, e um capacitor de alta tensão de placas paralelas para armazenar energia elétrica. As 
placas são compostas de vidro e em seu centro uma placa menor de metal (alumínio). O 
capacitor foi fixado na base da bobina por cantoneiras de madeira por motivos de segurança. 
Por fim, o transformador de voltagem foi fixado e ligado ao circuito, o mesmo eleva a tensão 
recebida 127 V no primário e converte em 12000 V no secundário. Como o secundário desse 
transformador está ligado em paralelo com o capacitor de alta tensão é suficiente para o 
funcionamento do experimento. Os resultados deste trabalho demonstraram que a utilização de 
experimentos é uma maneira eficiente de despertar o interesse dos alunos pela disciplina de 
física. O contato com os experimentos de Nikola Tesla serviu também para sensibilizar os 
alunos em relação à concepção de alguns inventos significativos que possibilitaram muitas 
tecnologias que facilitam a vida contemporânea e a importância da física para o 
desenvolvimento da sociedade. 


