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O QUE É O RÁDIO GALENA?

• Receptor de ondas eletromagnéticas

 Simplicidade

 Baixo custo

 Fonte de alimentação 
alternativa

Cristal de galena ou diodo

“Detector de ondas”Cristais de Galena
Fonte: revistacarbono.com



Sir Joseph Oliver Lodge (1851-1940)  Deve ser possível 
receber ondas de rádio do Sol!

O HISTÓRICO

Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894): produção de ondas 
elétricas (1888)

Heinrich Rudolph Hertz
Fonte: hypescience.com

Sir Joseph Oliver Lodge 
Fonte: dec.ufcg.edu.br

Surgimento da tecnologia do rádio!



Guglielmo Marconi (1874-1937): “Por que não utilizar essas 
ondas para transmitir sinais pelo espaço?”

O HISTÓRICO

Sir John Ambrose Fleming (1849-1945)  retif icador de 
ondas de rádio (1904)

Sir John Ambrose Fleming 
Fonte: npg.org.uk

Guglielmo Marconi
Fonte: nobelprize.orz



Padre Landell de Moura (1861-1928): pode ser considerado 
um outro “pai do rádio”

O HISTÓRICO

Padre Landell de Moura
Fonte: dec.ufcg.edu.br



MONTAGEM

Enrolar entre 100 e 120 voltas de f io de cobre esmaltado (AWG28) em um 
cilindro isolante;

Lixar uma faixa de aproximadamente 1 cm de largura no enrolamento;

Prender a bobina a base de madeira com f ita adesiva, parafusos ou cola 
quente;

Adicionar o diodo em um dos terminais da bobina (soldar);

Adicionar o alto-falante;

Inserir o f io terra no terminal livre da bobina;

Adicionar o alavanca de seleção.

Inserir a antena.



FUNCIONAMENTO

COMPOSIÇÃO:

• Antena  recepção;

• Bobina e chave seletora sintonização

• Cristal de galena ou diodo  detecção

• Alto-falante  reprodução

• Fio terra  polo negativo do circuito

Circuito elétrico do rádio de cristal
Fonte: Autoria própria.
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