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Rádio Galena



O que é?
● Você já viu algum equipamento 

elétrico/eletrônico que não utiliza energia 
elétrica?

● O rádio de galena é um rádio que não 
necessita de nenhuma fonte de energia, 
utilizando apenas as próprias ondas de rádio 
que são recebidas da antena que fornece o 
sinal.

● É um dos rádios mais simples existentes, de 
baixo custo pois utiliza poucos componentes 
e seu funcionamento nos ajuda a 
compreender sobre transmissão de sinais via 
rádio.

● Foi um dos primeiros rádios utilizados no 
mundo. Inicialmente se ouvia sinais de código 
morse e logo depois voz.



Histórico
● Foi o primeiro rádio que surgiu no início do 

século XX.
● O galena foi patenteado como um  detector 

de cristal por um coronel do exército 
norte-americano, H. H. C. Dunwoody.

● Ele recebeu este nome, pois o mineral 
galena (um derivado de chumbo) foi 
utilizado como receptor simples de 
modulação AM na construção deste 
sistema.

● Atualmente, não se usa mais o galena, e 
sim um diodo de germânio.



● Soldados usando um rádio galena durante a Primeira Guerra Mundial.



● Uma família ouvindo rádio galena em 1920.



Como funciona

● O sinal AM é captado pela antena
● Este sinal é transmitido ao circuito de 

sintonia formado pela bobina
● Passa para o detector de envoltória 

(diodo).
● Ao final a Cápsula/fone, realiza a 

reprodução do sinal, o volume é baixo 
devido aos seus componentes não 
passivos e a baixa potência.



Como funciona



Hora de trabalhar!



Materiais Necessários:

- 1 placa de madeira 20 cm x 20 cm;

- 1 cano de 1 polegada com 8 cm de comprimento;

- Fio de cobre esmaltado fino (vários metros);

- 1 diodo de silício

- Fios de cobre encapado;

- Conector banana (macho e fêmea);

- Fita isolante;

- 1 fone de ouvido;

- 1 conector para fone de ouvido;



Bobina

Uma Bobina é um dispositivo passivo que armazena energia no seu Campo 
Magnético (que são cargas que se movimentam em um espaço). Uma Bobina 
é composta por várias Espiras cilíndricas de um fio condutor.



Diodo

É um componente eletrônico semicondutor que permite a passagem de 
corrente em um determinado sentido.

Possui dois terminais: Anodo (+) e Catodo (-);

Outro diodo conhecido é o LED, que está presente em eletroeletrônicos, 
TVs, brinquedos, etc;



Cápsula receptora

Transforma energia elétrica em energia acústica, o que nos permite 
ouvir os sons recebidos através da antena.

Ela está presente em telefones, interfones, rádios, etc.

Possui diversos formato e tamanhos.



Materiais



Circuito



Obrigado!!


