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RESUMO 

 Apresenta-se nesta monografia uma breve biografia de Roberto Landell de Moura, 

brasileiro responsável pela primeira transmissão radiofônica no mundo, bem como um resumo 

da tecnologia usada na época, da polêmica internacional sobre o assunto e de como um 

estudante de nível médio pode construir circuitos simples, incluindo um rádio que funciona 

sem alimentação externa (rádio de galena). Tudo isso com o objetivo de despertar o interesse 

dos alunos por eletricidade e eletrônica, e também ajudar a elevar a autoestima do estudante 

brasileiro. 

Palavras chaves: rádio, pioneirismo e ondas eletromagnéticas. 
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RESUMEN 

 

Presentamos en esta obra una breve biografia de Roberto Landell de Moura, un 

brasileño que ha hecho la primiera transmission radiofónica em el mundo. Hacemos tanbien 

um resumen de la técnica empleada em aquel tempo, bien como de la polémica internacional 

acerca dela primazia en estas transmissiones. Encerramos com una sección donde enseñamos 

la técnica de construción de um recptor que no utiliza ninguma fuente de potencia externa, 

sino la potencia transmitida por la onda proveniente de la emissora (conocido em Brasil como 

Radio de Galena). Todo com el propósito de despertar el interes de los alunos por los estudios 

de la eletricidade, tanbien incrementar el orgullo de los estudientes brasileños.  

 

Palvras clave: radio, pionero y las ondas electromagnéticas. 
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SOMMAIRE 

 

Il est présenté dans cette monographie une bréve biographie du Brasilien Roberto 

Landell de Moura, qui était responsable de la premiére émission de radio dans le monde, ainsi 

qu'un résumé de la technologie utilisée à l'époque, la controverse internationale sur la 

question, et comme un étudiant à mi-niveau peut contruire des circuits simples, y comprisune 

radio qui functionne sans alimentacion externe( radio galéne). Tout cela afin de susciter 

l'Intérêt des étudiants en életricité et életronique, et aussi aider à augmenter l'estime de soi de 

l'etudiant  brésilien. 

 

Mots-clés: radio, les ondes électromagnétiques et de pionnier 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 São, infelizmente, bem conhecidos a falta de interesse e certo pavor dos nossos 

estudantes em geral com tudo que se relacione à Física (e também a matemática). As raízes 

deste mal são muitas, e um modelo para descrevê-las seria bastante complexo. No entanto, é 

inegável a influência da colonização inicial do nosso País, e das posteriores colonizações 

culturais inevitáveis em uma nação do dito terceiro mundo, no nivelamento medíocre da 

cultura do nosso povo, reforçada ainda por governos subservientes às potências dominantes. 

 Assim, os meios de comunicação, em sua maioria esmagadora, tudo fazem para 

destruir, desde a mais tenra infância, as capacidades de raciocínio crítico e de contestação da 

maior parte das pessoas. 

 Quando o professor de nível médio recebe uma turma, boa parte do mal já esta feita. 

Será possível reverter esta situação? Em caso afirmativo, como? Especialmente no caso de 

ensino das ciências, e no da Física em particular, a introdução de práticas em sala de aula, 

feitas com material de baixo custo, é extremamente útil para despertar o interesse pela Física. 

 Analisando também a grande maioria dos livros texto usados no nível médio, percebe-

se que eles mostram a Física e suas implicações tecnológicas como sendo obra dos “outros”; 

em nenhum texto por nós conhecidos é citado a contribuição de César Lattes, por exemplo. 

 Nessa monografia, o professor de Física das escolas de nível médio encontrará 

elementos para, primeiramente, motivar os alunos (na parte do curso que estiverem 

começando a estudar eletricidade), e também ajuda-los a recuperar a sua autoestima enquanto 

cidadãos de um País (vide o capítulo seguinte). 

 Imaginemos que se, ao começar as aulas de eletromagnetismo, o professor apresentar, 

e fizer todos os alunos ouvirem uma transmissão de rádio em um aparelho que não apresenta 

nenhuma fonte de alimentação (pilhas, baterias ou ligação a tomada). Grande parte dos 

estudantes sentirá pelo menos curiosidade. 

 É o momento de aproveitar isto e iniciar o estudo de eletricidade, usando a 

oportunidade de ressaltar o trabalho de Roberto Landell de Moura, o brasileiro que, conforme 

atestam provas documentais, foi o inventor do rádio. É claro que, para os alunos dos cursos de 

Eletrônica e Telecomunicações das Escolas Técnicas, a inserção destes assuntos será mais 

fácil.  

Acreditamos, no entanto que, mesmo no caso do nível médio tradicional, estas práticas 

terão um grande efeito motivador, ajudando inclusive a despertar tendências latentes para 

Eletrônica e Telecomunicações entre estes alunos. 
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2 A AUTOESTIMA DE UMA NAÇÃO E A HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

 

Podemos definir autoestima apenas como uma opinião favorável que temos de nós 

mesmos. Curiosamente passa despercebido como uma nação de baixa autoestima perde a 

oportunidade de valorizar grandes personagens construtores do enriquecimento de sua 

história. É importante ressaltar que quando se tem uma nação que valoriza a ciência, fica fácil 

construir uma história edificante.  

Uma nação pouco permeável culturalmente precisa acreditar firmemente em seus 

talentos, nas suas próprias forças, deve cultivar e defender todas as fagulhas produtoras de 

conhecimentos oriundas de seu solo, pois entre estas certamente haverá assuntos que 

realmente interessam ao país.  

A autoestima nacional deve ser motivada em todos os campos e de forma 

perseverante. Não podemos nos avaliar por parâmetros de outros países, pois cada povo tem 

seu tempo próprio para evoluir. Os bons feitos de nações alheias devem servir como 

inspiração para superação e não como referência incontestável de excelência e superioridade. 

A dignidade nacional é constantemente ameaçada pelas nações que se intitulam como 

dominantes. Resta aos países emergentes resistir bravamente aos ataques culturais até a 

conquista de seu espaço no âmbito mundial. Para tornar possível esta resistência se faz 

necessário libertar-se do comodismo da baixa autoestima que o “bom senso” nos faz aceitar 

para talvez crescer.  

A afirmação pessoal somente é atingida de forma sustentável se esta tem origem em 

uma verdadeira fonte de autoconfiança. É comum observarmos, nas escolas e universidades, 

alunos que ganham seus diplomas de competência sem serem verdadeiramente merecedores. 

Tal fato repercute em toda pátria. Esta autoestima forçada logo é desmontada pela realidade e 

transformada em baixa autoestima deixando como herança a conclusão que as conquistas 

artificiais não contribuem para a afirmação de uma nação. A afirmação individual só existe 

quando conquistada, jamais pode ser doada.  

A história da ciência está carregada de vários exemplos de verdadeiras autoafirmações 

pessoais que resultaram em orgulho para toda pátria. Orgulho muitas vezes exagerado a 

serviço do domínio cultural sobre outras nações. O patriotismo, geralmente motivado por uma 

autoestima nacional bastante competitiva, trás conflitos que ocasionalmente ofuscam o brilho 

de outros povos. 
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Os americanos, por exemplo, ainda teimam em não aceitar Santos Dumont como 

inventor do avião. Eles insistem na tese de terem sido os irmãos Wright. Isto é um bom 

exemplo de “patriotada”.  

No caso do Brasil não tivemos problemas com o reconhecimento internacional de 

Santos Dumont, mas, em qualquer trabalho sobre a história da Física no século XX não pode 

faltar uma referência aquele que foi um dos maiores injustiçados no Prêmio Nobel de 1950, o 

brasileiro César Lattes. 

Vamos agora passar para um divertido relato sobre a disputa internacional pela 

primazia na invenção do rádio.  
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3 O TELÉGRAFO SEM FIO E O RÁDIO¹ 

 

Em 12 de dezembro de 1901, ou talvez alguns dias depois, o mundo soube perplexo, 

que o ponto-ponto-ponto do Código Morse para a letra S havia sido enviado por ondas 

eletromagnéticas na Inglaterra e cruzara o Oceano Atlântico, sendo recebido no começo 

daquela tarde na Terra Nova, por Guglielmo Marconi e seus assistentes. Até aí, tudo é 

verdade. 

Verdade também é que, com a possível exceção do telefone, nenhuma outra exposição 

do domínio da tecnologia levanta tanto a pressão sanguínea quanto a invenção do rádio. Basta 

navegarmos por alguns minutos na internet para percebermos que o termo bipolar; além de 

designar o distúrbio mental preferido dos americanos, também serve perfeitamente para 

descrever o estado das guerras sangrentas travadas por sequazes acerca das origens do rádio: 

Tesla vs. Marconi, Popov vs. Marconi, Marconi vs. Bose, Rutherford vs. Marconi... Nem as 

disputas pela invenção da televisão são tão acaloradas, e com certeza isso se deve ao fato de a 

história ser tão complicada que apenas os editores da revista Time afirmam saber quem a 

inventou. Ainda assim, quando abordamos o caso aparentemente mais simples do rádio... Em 

uma coluna de cartas do periódico New Scientist, algum tempo atrás, os leitores escolheram, 

entre os nomes os nomes mencionados acima qual seria "o verdadeiro pai do rádio". 

Estranhamente, nenhum dos remetentes propunha mais que um único candidato.  

A verdade é que a história inicial do rádio é tão confusa que os historiadores só agora 

começam a entendê-la. 

Em uma noite de sexta-feira, 1º de junho de 1894, o professor Oliver Lodge ofereceu 

uma palestra-demonstração na Royal Institution. Para sua apresentação, Lodge colocara um 

transmissor a centelha na biblioteca e um receptor na sala de conferências, a cerca de quarenta 

metros de distância, com três salas e uma escadaria entre os dois locais. Para grande alegria da 

plateia, conseguiu receber os sinais eletromagnéticos produzidos pelo transmissor-sinais que 

hoje tentaríamos eliminar, por vê-los como estática. Lodge não era o primeiro a imaginar as 

possibilidades das ondas eletromagnéticas para o telégrafo, nem tentou transmitir qualquer 

som inteligível com seu dispositivo. Contudo, esta foi a primeira demonstração pública de um 

transmissor de radiação eletromagnética, e a palestra, reimpressa no influente periódico The 

Electrician, foi amplamente lida, tanto na Inglaterra quanto no exterior. Alguns meses depois, 

em 14 de agosto, Lodge repetiu a demonstração em Oxford, no congresso anual da Associação 

______________ 
¹As informações deste capítulo originam-se da excelente obra Tudo é Relativo, de Tony Rothman [Referência 

nº12]. 
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Britânica para o Avanço da Ciência. 

De acordo com Lodge (quase quarenta anos depois), ele transmitiu o Código Morse 

nessa demonstração. A memória é o adubo que faz crescer detalhes nas histórias sobre 

disputas por prioridade, e neste caso os fatos são imensamente melhorados, mas a opinião 

prevalecente (pelo menos na Inglaterra) é de que Lodge realmente fez o que afirmou ter feito. 

Indubitavelmente, e mais importante para tudo que ocorreu depois, é que nessas conferências 

o professor de Liverpool demonstrou vários aparelhos que poderiam ser usados para a 

detecção de radiação eletromagnética, incluindo um que chamara de "coesor". 

A palavra coesor não significa quase nada para ninguém, e assim é que deve ser, já 

que é virtualmente sem sentido mesmo. Quando Hertz detectou pela primeira vez a radiação 

eletromagnética, isso ocorreu pela mera observação de fagulhas que saltavam entre dois fios. 

Um receptor a centelha não é particularmente sensível, e assim, durante os anos seguintes, os 

cientistas esforçaram-se consideravelmente para a criação de receptores melhores. O resultado 

foi o "coesor", que era pouco mais do que um tubo de vidro cheio de pequenas partículas, 

tipicamente limalha de ferro.  

 

Figura: Diagrama do Coesor de Branly 

Fonte: http://rlandell.tripod.com/antena.htm 

 

Quando um sinal eletromagnético chegava, as partículas tendiam a agrupar-se; esta 

ação baixava drasticamente a resistência elétrica do circuito, permitindo o fluxo de uma 
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corrente vinda de uma bateria adequadamente instalada. A corrente, por sua vez, podia ser 

medida por um medidor ou causar um estalido em um receptor telefônico. 

Esses microfones rústicos eram essencialmente coesores, já que dependiam de 

contatos frouxos que entravam em colisão pela passagem de uma onda eletromagnética. O 

princípio básico, porém, parece ter sido descoberto pelo sueco P. S. Monk, ainda em 1835, e 

em 1884 um físico italiano, Temistocle Calzecchi Onesti, inventou um coesor ao qual ligou 

um telefone. Tais reivindicações, é claro, perturbam aqueles que apoiam Edouard Branly, que 

geralmente recebe o crédito pela invenção da coisa em 1890, mas que a chamou de "condutor 

de rádio". "Receptores moleculares" e o Fritter alemão também foram propostos, o que 

confirma que coesor nada significa, porque não há razão para significar alguma coisa. O 

"coesor" de Lodge referia-se à tendência de agrupamento da limalha, e o termo também 

"pegou". Infelizmente, a principal dificuldade era fazer com que a limalha se separasse, 

depois de se tornar coesa, e muito trabalho foi dedicado à criação de coesores que incluíssem 

batedores do tipo existente em despertadores como parte do circuito, para separação da 

limalha. 

Embora tudo isso pareça insuportavelmente primitivo hoje, o coesor transformou uma 

curiosidade de laboratório em uma possibilidade comercial, e falar sobre os primeiros rádios 

sem discutirmos os coesores é como falar sobre televisão sem mencionarmos os tubos. A luta 

que estava por começar girou, em grande parte, em torno desses pequenos tubos cheios de 

limalha cujas partículas, por motivos que ninguém compreendia, se juntavam quando 

atingidas por ondas eletromagnéticas. 

Quando Lodge apresentou sua palestra na Royal Institution, Guglielmo Marconi, 

nascido em 1874, de pai italiano, Giuseppe, e mãe irlandesa, Annie, acabara de fazer vinte 

anos. Os biógrafos sempre mencionam que a grande idéia de Marconi lhe veio durante o 

verão de 1894, quando leu o obituário de Hertz, que falecera em janeiro. Esse obituário em 

particular, contudo, apareceu no periódico científico Il Nuovo Cimento, acompanhado de uma 

discussão sobre o trabalho de Hertz, e cujo autor era o mesmo Augusto Righi, considerado 

pelos italianos como o descobridor do efeito fotoelétrico. Righi também pesquisara as ondas 

de Hertz e aprimorara o trabalho de Lodge. O fato é que Righi e os abastados Marconi eram 

vizinhos, e, vários anos antes, Annie conseguira fazer com que Guglielmo trabalhasse 

informalmente no laboratório de Righi, na Universidade de Bolonha. Ao voltar das férias, 

Guglielmo anunciou a Righi sua ideia de que as ondas de Hertz poderiam ser usadas para a 

transmissão de telegrafia. Depois, Marconi minimizou e chegou a negar abertamente a 

influência de Righi, mas este pensava diferente. Em 1897, Righi escreveu a Lodge: "Tenho 
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muita curiosidade para conhecer o aparelho [de Marconi], mas suspeito que o que ele montou 

aqui se parece com meu oscilador e seu coesor." Righi tem razão, já que o primeiro 

transmissor de Marconi era quase uma cópia direta do seu. Sob essa perspectiva, não 

surpreende muito que Righi tenha desencorajado o jovem a trabalhar suas ideias; esta é a 

versão dos partidários de Marconi. Annie, porém, tinha fé no filho, e Guglielmo pôs-se 

imediatamente a realizar experiências no sótão. 

 Marconi não tinha o equipamento necessário para a aventura. Ele havia sido uma 

criança solitária, não muito popular com seus companheiros etários. Devido à influência da 

mãe, seu inglês era fluente como o de um nativo, e aos treze anos foi matriculado no Leghorn 

Technical Institute, onde desenvolveu um interesse obstinado pelo estudo de Física e de 

Química. Com o apoio de Annie e a desaprovação de seu pai, Guglielmo chegou a tomar 

aulas particulares de física no liceu local, mas elas foram insuficientes para lhe permitir o 

ingresso na Universidade de Bolonha, o que levou sua mãe a solicitar o auxílio de Righi. 

Assim, Marconi tinha uma bagagem técnica que obscurecia a de Morse, mas estava longe de 

ser um gênio. 

 Entretanto, ele era persistente. Alguns meses depois, já enviava sinais 

eletromagnéticos pelo sótão e fabricava coesores - certamente melhorando os de Righi -, e, no 

verão de 1895, transmitia a uma distância de "uma milha ou algo em torno disso". Durante 

esse período, ele também fez duas importantes descobertas. A primeira foi que podia receber 

sinais em distâncias maiores, se mantivesse no alto uma placa de metal afixada a uma ponta 

do coesor e enterrasse no chão uma segunda placa afixada à outra ponta do coesor. A segunda 

foi que uma colina próxima não oferecia obstáculo à transmissão de ondas de rádio. 

 Nesse estágio, Marconi precisava de apoio financeiro para ir em frente. Annie, que 

pertencia à família Jameson, produtora de uísque, e tinha muitos contatos na Inglaterra, pôs-se 

a trabalhar, e logo os dois mudaram-se para Londres com um aparelho de demonstração e 

cartas de apresentação. A partir daquele momento, o progresso de Marconi seguiu sem 

impedimentos. Patrocinadores logo se apresentaram, destacando-se entre eles o engenheiro-

chefe dos Correios, William Preece. Marconi patenteou seu aparelho (em 2 de junho de 

1896); fundou a Marcony Company; fez demonstrações públicas em Salisbury Plain. A 

Marinha britânica testou seu telégrafo sem fio em manobras de combate e o adotou. Ele 

continuou aumentando o alcance de seus transmissores. Os jornais relatavam tudo. Marconi 

adquiriu fama no mundo inteiro. 

 Oliver Lodge, porém, não se impressionou. Escrevendo ao Times, ele lembrou aos 

leitores suas demonstrações de 1894; mencionou as "instruções" dadas a Marconi por Righi; 
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louvou Marconi por seu trabalho esforçado para transformar o telégrafo sem fio em um 

sucesso comercial; criticou a imprensa por seu exagero em favor de Marconi. "A única 

'descoberta importante' neste aspecto foi feita em 1888 por Heinrich Hertz", disse Lodge, "e 

nesta Marconi baseou o emissor das ondas". 

 Este não era o palpite de um curioso despeitado. Todos, no círculo científico europeu, 

conheciam o trabalho de Lodge, e quando os detalhes da patente de Marconi finalmente 

tornaram-se públicos, em 1897, The Electrician publicou um editorial áspero. 

 O Dr. Lodge publicou o suficiente, três anos atrás, para permitir que os “práticos" mais 

estúpidos montassem um sistema de telegrafia funcional seguindo à risca seus métodos... Diz-

se que um advogado esperto consegue passar de carruagem e quatro cavalos pelas brechas que 

descobre nas leis. Se esta patente for sustentada pelos tribunais, veremos que é igualmente 

fácil para um advogado de renome compilar uma patente válida a partir de produtos descritos 

e exibidos em público, provenientes do cérebro de outro homem. Não precisamos mais sequer 

criar algo como "uma nova combinação de antigos instrumentos", e a expressão ex nihilo nihil 

fit ["nada vem do nada"] evidentemente não foi feita para ser aplicada a patentes inglesas no 

fim do século XIX. 

 Não existem evidências de que as ideias de Marconi vieram diretamente de Lodge. 

Contudo, direta ou indiretamente, havia um débito com Lodge, e nesse sentido a posição do 

The Electrician é compreensível. O próprio Lodge viu-se forçado à ação. Como cientista que 

publicou todo seu trabalho na literatura aberta, ele não pretendera patentear suas descobertas, 

inicialmente (e chegou a admitir que isso nem lhe ocorrera), mas, imediatamente após a 

demonstração de agosto de 1894, seu colega Alexánder Muirhead começou a insistir que 

fizesse isso. Diz a tradição que Lodge resistiu, mas talvez não tenha sido bem assim.   

Uma coisa é certa: apesar de toda a sua elegância, a ira de Lodge pela publicidade que 

Preece - um cientista medíocre, talentoso sobre um palco e seu inimigo pessoal - dava a 

Marconi em suas palestras teatrais e extremamente populares aumentava gradualmente. Em 

determinado momento, Preece chegou a afirmar que Marconi descobrira uma forma 

completamente nova de raio, e Marconi repetiu tal afirmação por escrito! Esses embustes 

visavam não apenas a criar uma lenda (o que certamente aconteceu), mas também a garantir 

que a invenção de Marconi seria patenteável. 

 A lei britânica dava precedência ao primeiro depositante da patente, não ao inventor, e 

existem indicações convincentes de que os conselheiros de Marconi recomendaram que ele 

patenteasse tudo - até mesmo o uso das ondas de Hertz - e, depois, apresentasse defesa se o 

processassem. Na verdade, Lodge não se limitou a protestar, mas patenteou. Em maio de 
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1897, quando os detalhes do sistema de Marconi ainda não haviam se tornado públicos, 

Lodge patenteou todos os aspectos de seu sistema que, em seu julgamento, não haviam sido 

duplicados por Marconi. Na base dessas patentes estava o conceito de sintonia, uma bela 

palavra que deveria ser ressuscitada. 

 Transmissores a centelha difundem, essencialmente, estática, que se espalha entre as 

frequências, e quaisquer dos transmissores nas mesmas cercanias interferem uns com os 

outros, tornando a comunicação virtualmente ininteligível. Além disso, a própria natureza do 

sinal torna a escuta por outros não apenas possível, mas inevitável, e é impossível manter 

segredos. Com o rápido aumento no uso comunicação sem fio, tornou-se crucial descobrir 

algum modo de sintonizar o transmissor e receptor na mesma frequência, para filtrar a 

interferência. Esta foi a conquista de Lodge com sua patente-mestre de 1897. 

 Em março de 1900, o próprio Marconi depositou uma patente para a sintonia, que 

chamou de "afinação". A patente, de número 7.777, chamada de "os famosos quatro setes", 

destinava-se a ser o tema de mais litígios que praticamente qualquer outra patente na história 

do rádio. E por boa razão, já que infringia fragorosamente a patente de Lodge. Não podemos 

negar que a versão de Marconi era uma melhora significativa sobre a de seu concorrente, mas 

usava todos os aspectos cobertos pela patente de Lodge. É inútil argumentar que a Marconi 

Company não tinha conhecimento, na época, sobre o trabalho publicado por Lodge. Em vez 

disso, parece que eles achavam que Lodge não lutaria, e durante onze anos a Marconi 

Company não pagou quaisquer direitos a Lodge e Muirhead, que nesse meio tempo haviam 

formado a Agência Lodge-Muirhead, Não está claro por que Lodge permitiu-se ser logrado, 

mas sua indignação acumulou-se gradualmente e, no fim, partiu para a guerra. Em 1911, sua 

patente foi estendida para mais sete anos, o que tornou a posição legal de Marconi 

insustentável.  

Assim, a Marconi Company comprou a Agência Lodge-Muirhead e reteve Lodge 

como consultor, mas, de acordo com seu próprio relato, jamais o consultaram para nada. 

Biografias de Marconi, não muito diferentes neste aspecto daquelas de Bell, tendem a resumir 

todo este caso em uma sentença: a Marconi Company adquiriu as patentes de Lodge em 1911. 

 Neste ponto, já podemos reconhecer um padrão. Marconi, com seus conhecimentos 

técnicos limitados, queria apenas transformar o rádio em um sucesso comercial. Ele buscava 

ajuda técnica de outros e tomava para si quaisquer propriedades intelectuais que considerasse 

necessárias para este fim. Nisto vemos certa falta de escrúpulos, que se manifestou repetidas 

vezes ao lidar com seus concorrentes, como se tornará claro em outro pequeno episódio que 

tende a ser ignorado pelos biógrafos. 
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 O escândalo do coesor da Marinha italiana tem muito em comum com a questão 

Schleswig-Holstein, cujas complicações lendárias levaram Lorde Palmerston a comentar que 

apenas três pessoas a haviam compreendido: o Príncipe Albert, já morto; um professor que 

enlouquecera e o próprio Palmerston, que já a esquecera. Tudo começou logo depois do 

retorno de Marconi da Terra Nova e da experiência transatlântica de 1901, que deixou o 

mundo perplexo. É preciso entender que, naquela época, os cientistas sentiram-se chocados ao 

saberem que ondas eletromagnéticas podiam ser transmitidas além do horizonte. Contudo, 

ninguém exceto Marconi acreditava que um sinal eletromagnético podia cruzar um oceano, e 

a lenda de Marconi repousa, em grande parte, na experiência épica que provou que todos 

estavam errados. Para o teste, sua empresa construiu um transmissor a centelha de alta 

potência em Poldhu, na Cornualha. Ninguém nega que Ambrose Fleming, que depois 

inventou a válvula triodo a vácuo¹ e prestava consultoria para a empresa, criou o transmissor, 

mas em seu retorno Marconi enfrentou acusações de ter roubado o projeto para o transmissor². 

No verão de 1901, o amigo de infância de Marconi, o Marquês Luigi Solari, viera a Londres 

para pedir emprestados alguns dos aparelhos sintonizadores para testes pela Marinha italiana, 

na qual Solari servia como tenente. Em troca do empréstimo, Solari presenteou Marconi com 

um coesor recém-inventado, que, diferentemente daqueles cheios de limalha de ferro, 

consistia de um tubo contendo uma gota de mercúrio entre dois pinos de metal (uma 

vantagem deste arranjo era que não havia o agrupamento da limalha e, portanto, o dispositivo 

desfazia a coesão automaticamente). 

 Quando Marconi indagou sobre as origens do aparelho, Solari disse-lhe apenas que 

fora desenvolvido por vários membros da Marinha e, portanto, deveria ser conhecido como o 

coesor da Marinha italiana. E assim ocorreu. Com a bênção da Marinha, Marconi prontamente 

depositou a patente em seu próprio nome. A coisa toda poderia ter sido esquecida, mas esse 

coesor tornou-se o componente essencial do receptor que "pescou" o S transatlântico naquele 

dia imortal de dezembro. Os ventos da guerra começaram a soprar em 1902, quando o 

professor Angelo Banti publicou um artigo em seu periódico Il Elettricista, afirmando que o 

coesor de mercúrio havia sido inventado por um sinalizador humilde da Marinha, chamado 

Paolo Castelli. O artigo causou tal furor que Banti viu-se forçado a fornecer mais provas, o 

que fez, na forma de relatórios vindos diretamente da Marinha italiana. Posteriormente, à 

medida que Banti obtinha mais documentos, começou a aparecer que Solari e Castelli 

 ______________ 

¹Landell de Moura também inventou independentemente o triodo a vácuo mas não se interessou pelo assunto. 

²Landell de Moura requereu, em 9 de fevereiro de 1903, a patente de um transmissor de ondas eletromagnético, 

que foi concedida em 11 de outubro de 1904.  
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haviam desenvolvido seus coesores independentemente. Banti redigiu uma "retratação", que 

terminava dizendo que ele "não havia publicado nenhuma falsidade". Em vez disso, "foi 

levantada uma questão de sopa e ensopado [aparentemente uma expressão idiomática italiana 

para 'tempestade em copo d'água'] para fins de acobertar algumas manobras que 

desconhecemos. E isto sugere que..." 

 É aí, exatamente, que termina o texto de Banti, e a implicação das reticências é clara. 

Talvez a invenção tenha sido simultânea. Por outro lado... 

 Na Inglaterra, Silvanus Thompson, ardente apoiador de Lodge, atacava Marconi nas 

páginas da publicação britânica Saturday Review. Em uma salva de doze tiros, Thompson 

acusou Marconi de piratear o coesor de Lodge e disse que a antena e a conexão do coesor com 

a terra eram "a única novidade real... Tudo o mais é simplesmente detalhe ou excesso". 

 A resposta de Marconi foi de que os depósitos de patente de Lodge foram feitos depois 

dos seus e que a antena era o que "fazia toda a diferença entre o que funcionava ou não". As 

tentativas de Lodge para criar um sistema prático sem fio eram "inteiramente infrutíferas". 

Que tal isso? Contudo, Thompson estava de volta com uma réplica ferina, detalhando por que 

as reivindicações de patente de Marconi eram lengalenga à luz das de Lodge, e agora ele 

exigia peremptoriamente saber se Marconi já ouvira falar de Castelli. Marconi hesita. Não. 

Sim. Será que vai revidar? Não. Marconi desaba, respondendo apenas que "declinaria assumir 

a tarefa enfadonha e longa de esclarecer o professor". A multidão vai ao delírio. 

 O oponente de Thompson fugiu totalmente do assunto "Castelli", e deste round em 

diante permaneceu em silêncio, lutando apenas por intermédio de procuradores, que incluíam 

Solari e até mesmo um membro do Parlamento. Solari, em uma carta ao Times, afirmava que 

o coesor fora "criado nas estações sob minha supervisão imediata", mas não desejara 

patenteá-lo porque "sempre fui dissuadido de tal recurso ao lembrar-me de que a ideia do 

emprego de mercúrio fora sugerida por algo que li em alguma publicação inglesa, cujo nome 

não consigo recordar". Marconi, em uma palestra na Royal Institution em junho de 1902, 

revelou que, para eliminar as dúvidas, escrevera ao ministro da Marinha, o qual respondera 

que o coesor "deve ser considerado uma obra de vários indivíduos na Marinha Real, não de 

um apenas". 

 Isto, evidentemente, foi tomado por Thompson como um reconhecimento tácito do 

trabalho de Castelli, já que agora ele voltava à cena com uma carta ácida ao Times, apontando 

as contradições inerentes na posição dos italianos. "Não sei o que toda esta nuvem de poeira 

visa a esconder. O tenente diz que o oficial modesto não inventou a válvula e nos dá seu ipse 

dixit de que ele próprio o inventou. Este capitão diz, por outro lado, que o oficial modesto 
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'inventou-o', 'construiu-o' e 'propôs' seu uso... Se o tenente estiver com a razão, o capitão está 

errado, e, se o capitão estiver certo, o tenente está errado." 

 Thompson ganhou por nocaute; um mês depois, Marconi havia "convertido" sua 

patente para "depósito para uma invenção comunicada a ele do exterior, pelo Marquês Luigi 

Solari da Itália". A capitulação pareceu - e parece ainda - a muitos como uma prova de fato de 

que uma operação de encobrimento da verdade estava sendo realizada. Entretanto, este caso 

ainda estava longe do fim. Um ano depois, E. Guarini publicou uma carta, apontando que o 

inventor real do coesor de mercúrio não era Solari nem Castelli, mas o professor Thomas 

Tommasina, de Gênova. 

 Tommasina, que também não é mencionado em certas biografias, publicara um texto 

em 1º de maio de 1899 no Comptes Rendus, da Academia Francesa de Ciências, no qual 

menciona, em uma linha, um coesor com uma gota de mercúrio. O próprio Tommasina 

começou a insistir em sua prioridade e apresentou mais evidências documentais, e até mesmo 

alguns exemplares do coesor, para apoiar sua reivindicação. Quarenta anos depois, Solari 

afirmaria que, verdade seja dita, o coesor da Marinha italiana baseara-se no trabalho de 

Tommasina. 

 A atitude sempre evasiva de Solari sugere, inevitavelmente, que práticas desagradáveis 

estavam em andamento, provavelmente furto do desenho de Castelli, mas, uma vez que 

ninguém conseguiu provar nada, a questão finalmente perdeu o interesse e Marconi dividiu o 

Prêmio Nobel de 1909 de física com seu concorrente alemão, Karl Braun (fundador da 

Telefunken e também pouco mencionado em certas biografias).  

Depois, o silêncio mortal por quase um século, até bastante recentemente, quando o 

engenheiro e historiador (indiano) Probir Bondyopadhyay lançou novamente lenha na 

fogueira. Suas afirmações, feitas em artigo detalhado publicado em Proceedings of the IEEE, 

foram acolhidas por jornais indianos, bem como pela revista Science, e causaram um furor 

internacional microscópico. Especificamente, Bondyopadhyay apresentou "provas 

incontroversas" de que o notório coesor havia sido inventado pelo indiano Jagadish Chandra 

Bose e que Solari simplesmente o roubara. 

 Uma personalidade singular em todos os aspectos, Sri Jagadish Chandra Bose é 

considerado pelos indianos não apenas como o físico número um da Índia, mas também como 

o fisiologista de plantas mais importante do país. E como inventor do rádio. Nascido em 

Bengala, em 1858, Bose estudou primeiro na Universidade de Calcutá, da qual saiu como 

bacharel em artes, em 1880. Depois, viajou para Londres, para estudar medicina, mas seus 

estudos médicos foram rapidamente desviados e, em 1882, ingressou no Christ's College, em 
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Cambridge, para estudar ciências naturais. Lá, fez cursos de física com Lord Rayleigh e 

também estudou Química e Botânica. Voltando a Calcutá em 1885, Bose foi indicado como 

primeiro professor indiano de Física no Presidency College, onde fez poucas pesquisas 

durante os oito anos seguintes. Subitamente, aos trinta e seis anos, em 1894, iniciou uma série 

de experiências com ondas eletromagnéticas, que duraram seis anos e terminaram também de 

repente. 

 Por volta de 1900, a atenção de Bose mudou da Física para a fisiologia das plantas. Ele 

desenvolveu uma tese de que não havia uma distinção firme entre vivos e não-vivos, e que a 

matéria orgânica e inorgânica respondia similarmente a estímulos externos. A idéia levou seu 

enunciador a um território controvertido, no qual sujeitou plantas a impulsos elétricos e 

térmicos e anunciou que a ascensão de seiva nas árvores devia-se a pulsações 

protoplasmáticas rítmicas. Em última análise, suas especulações levaram colegas a denunciar 

seu trabalho como "um perigo e uma ameaça à ciência séria". Sua reputação jamais se 

recuperou plenamente, e ele morreu em 1937. 

 Ainda assim, o trabalho inicial de Bose com o rádio rivalizava e com frequência 

prenunciava o trabalho de outros cientistas. Tendo lido a famosa palestra de Lodge, Bose 

começou a duplicar as experiências de Hertz, mostrando que ondas eletromagnéticas podiam 

ser refletidas, sofrer refração e ser polarizadas, exceto que ele conseguia fazer isto no que 

chamaríamos hoje de espectro de micro-ondas – comprimentos de ondas dez vezes mais 

curtos que aqueles de seus contemporâneos. Ele fez sua primeira demonstração pública da 

transmissão de sinais eletromagnéticos em 1895, usando as ondas para detonar pólvora e tocar 

um sino. Em 1874, Braun havia descoberto que certas substâncias, em particular o mineral 

galena, conduziam eletricidade em uma direção, mas não em outra. 

 Esta foi a descoberta do diodo semicondutor (e a explicação do Prêmio Nobel de 

Braun). Bose descobriu que a galena podia ser usada para detectar ondas tanto de rádio quanto 

ópticas, e em uma noite de sexta-feira, em maio de 1901, demonstrou perante a Royal 

Institution uma "retina artificial", que consistia neste detector de galena; em 1904, patenteou 

um aparelho empregando galena para a detecção de sinais de rádio. Este foi o primeiro rádio 

de cristal, amado por todos os meninos com pretensões de ser cientistas que agora têm mais 

de quarenta e cinco anos. Nesta área, Bose estava, como se diz, "pelo menos sessenta anos à 

frente de seu tempo". 

 Em 1899, Bose inventou um coesor de mercúrio. Assim como ocorria como muitas de 

suas descobertas, o relato sobre esta foi comunicado à Royal Institution por Lorde Rayleigh, 

em 27 de abril, cinco dias antes de o texto de Tornmasina ser publicado no Comptes Rendus. 
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 Tendo estudado o artigo de Bondyopadhyay, não percebi as fortes evidências que, 

segundo ele, apontam para Bose como o criador do coesor da Marinha italiana. As 

"evidências incontroversas" consistem principalmente do texto em Philosophical 

Transactions, de Bose, que, de acordo com Bondyopadhyay, devem ser a "publicação em 

inglês" que o próprio Solari considerou tão facil de esquecer. Certamente, Bose descreve um 

coesor de mercúrio, mas a descrição resume-se a um parágrafo em um documento de sete 

páginas. Bondyopadhyay afirma que as diferenças entre o coesor de Bose e aquele usado por 

Marconi são triviais, mas Bose não apresenta especificações nem diagrama.  

Como Subrata Dasgupta aponta, em sua biografia de Bose, as diferenças entre os 

coesores de Castelli e de Tommasina, por um lado, e de Marconi, por outro, provavelmente 

não são maiores do que aquelas entre os coesores de Marconi e de Bose. 

 Não podemos negar que Marconi conhecia o trabalho de Bose. Entrevistas famosas e 

na mesma publicação, com os dois inventores, foram publicadas no exemplar de março de 

1897 da McClure's Magazine; nesta entrevista, Marconi afirmava que havia descoberto uma 

nova espécie de raio. Além disso, a favor de Bondyopadhyay também está a dificuldade de 

ver a que outra "publicação em inglês" Solari poderia ter feito menção. Logo depois de sua 

primeira carta ao Times, Solari chegou a afirmar que se lembrava da publicação: era History 

of Wireless Telegraphy, de John Fahie. Contudo, o único ponto do livro de Fahie em que os 

coesores de mercúrio são discutidos é na reimpressão do depósito de patente do próprio 

Marconi, de 1896! Esses não são exatamente coesores com glóbulo (o mercúrio está 

misturado), mas os argumentos de Solaris começam a parecer um pouco circulares.  

 Ainda assim, Marconi claramente tinha o mercúrio em mente antes de 1899. De 

acordo com Dasgupta, diversos outros italianos também fizeram experiências com coesores 

com glóbulo de mercúrio em 1900. Além disso, Bose não foi o primeiro a fixar um telefone 

ao receptor, outra evidência recrutada por Bondyopadhyay para demonstrar que Solari roubou 

a invenção do indiano. O infeliz David Edward Hughes empregou exatamente essa técnica 

mesmo antes de Hertz e Onesti fazerem o mesmo. Finalmente, a lógica de Bondyopadhyay 

parece curiosa. Ele tenta provar que os italianos eram mentirosos, mas ainda cita declarações, 

como "Marconi afirmou claramente que o dispositivo que usou para receber o primeiro sinal 

transatlântico sem fio não foi inventado por Tommasina. Portanto, afirmações subsequentes 

atribuídas a Tommasina por outros, ou feitas pelo próprio Tommasina, são totalmente 

fraudulentas". Somos forçados a recordar do paradoxo de Creta. E assim, tão certo como o Sol 

se põe no Oeste, Solari quase que certamente estava envolvido em um grande roubo, mas, se 

eu estivesse no júri, provavelmente teria de livrá-lo, já que a vítima não foi encontrada. 
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 Nada disso importa, é claro, porque o inventor real do rádio foi Aleksandr Popov. 

Naquela lendária galeria russa de inventores o retrato de Popov é o maior. Durante décadas, 

os comunistas proclamaram-no como o verdadeiro pai do rádio e o elevaram à categoria de 

herói nacional. Hoje, após o colapso da União Soviética, ainda podemos ver seu primeiro 

aparelho no Instituto Politécnico de Moscou, e ainda nos dirão que ele inventou o rádio. 

Popov, nascido em 1859, estudou na Universidade de São Petersburgo e se tornou professor 

na Escola de Torpedos da Marinha russa, em Kronstadt, o que era considerado um cargo 

superior. Ele também lera a famosa palestra de Lodge e se pusera a melhorar o coesor do 

inglês. Além disso, Popov acrescentou ao circuito um relé com um badalo, que batia de leve 

na limalha de ferro no coesor, ao mesmo tempo em que tocava o sinete. Em 7 de maio de 

1895, demonstrou à Sociedade Físico-Química que seu aparelho podia detectar tempestades 

distantes. Isso ocorreu quase um ano antes das primeiras demonstrações de Marconi em 

Londres, e, por essa razão, é considerado pelos russos como "o primeiro". 

 Infelizmente, Popov jamais patenteou seu detector. Em termos de prova de criação, 

contudo, a demonstração ocorreu; Popov também publicou descrições claras de experiências e 

do dispositivo (com diagramas). Além disso, embora o primeiro receptor patenteado de 

Marconi pareça quase idêntico ao de Popov, ninguém, menos ainda Popov, jamais afirmou 

que Marconi o roubara. Na verdade, depois de suas demonstrações iniciais, Popov envolveu-

se com pesquisas sobre os raios X, e a notícia, um ano depois, de que Marconi tivera sucesso 

na transmissão de sinais a quilômetros de distância "tirou-o de seu torpor, pelo choque". 

Popov voltou ao trabalho com o rádio, e logo comercializou seu equipamento por meio de 

Eugêne Ducretet, de Paris. Ainda assim, jamais manteve qualquer rancor por Marconi por lhe 

roubar os holofotes. Em vez disso, reconheceu espontaneamente que "está além de qualquer 

dúvida que os primeiros resultados práticos com o telégrafo sem fio em distâncias 

consideráveis foram conquistados por Marconi". 

 No Ocidente, porém, a reputação de Popov não era tida em alta conta. Os russos 

pintaram o retrato com tanta perfeição que as autoridades ocidentais convenceram-se de que 

era uma falsificação. Especificamente, em 1925, no trigésimo aniversário da primeira 

demonstração de Popov, um oficial soviético, Victor Gabel, escreveu à revista Wireless 

World afirmando que Popov não apenas recebera um sinal, em 7 de maio de 1895, mas 

também transmitira um, com as palavras "Heinrich Hertz". Ao enfrentar as indagações céticas 

do editor da Wireless World, Gabel apresentou três testemunhas aparentemente dignas de 

crédito, mas a data lembrada por estas era 24 de maio de 1896. Até hoje não foram 

encontradas provas documentais. As testemunhas oculares afirmavam que o próprio Popov 
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pedira que nada fosse registrado, porque trabalhava para uma organização militar. Ainda 

assim, em 1945, o governo soviético declarou-o como inventor do rádio, um título que ainda 

gera discussões. 

 Contudo, a existência de Popov e suas contribuições não podem ser negadas. Em 

1899, estabeleceu comunicação sem fio com o navio de guerra Aprashkin, que encalhara na 

Ilha de Hogland, no Golfo da Finlândia. As comunicações duraram vários meses, até a 

liberação do navio, e durante esse período a telegrafia sem fio salvou cinqüenta pescadores 

finlandeses - uma massa de gelo se soltara quando os homens estavam sobre ela, e, por meio 

do telégrafo sem fio, um navio quebra-gelo a caminho do Aprashkin foi desviado para 

resgatá-los. A história parece verdadeira; certamente, os oficiais do Museu Politécnico 

acreditam nela. E assim como manobras de combate convenceram a Marinha britânica a 

adotar o telégrafo sem fio, o episódio com o Aprashkin convenceu a Marinha russa a fazer o 

mesmo. Popov supervisionou a instalação do equipamento. 

 Infelizmente, o trabalho científico de Popov logo seria abreviado. Com a saúde em 

declínio, possivelmente piorada pela exposição aos raios X, ele morreu em janeiro de 1906. 

Então, já era um homem derrotado, devastado por um decreto do czar para reprimir rebeliões 

de estudantes no Instituto Eletrotécnico de São Petersburgo, para onde acabara de ser 

nomeado diretor. 

 Uma história russa dificilmente seria uma história russa se tivesse final feliz, você não 

acha? Seremos poupados de uma contemplação mórbida e excessiva, porque não há a mais 

leve dúvida de que o rádio foi inventado por Nikola Tesla. Ou isso foi o que o New York 

Times declarou. Tal revelação não será surpresa para os adeptos de Tesla do mundo inteiro, 

que afirmam que a inteligência de Tesla superava tanto a dos seres humanos normais que ele 

só podia ser um extraterrestre, e que estão determinados, por toda a eternidade, a resgatá-la do 

ostracismo, apesar de ter sido tema de numerosas biografias, peças teatrais e documentários e 

de existirem pelo menos três organizações para a promoção de seu nome. E apesar de ter sido 

honrado, nos Estados Unidos, com um selo postal, sem mencionarmos a unidade de campo 

magnético no sistema internacional, tudo isto não parece ser o bastante, e seus adeptos 

reivindicam para ele, em parte, a invenção do laser, do computador, da bomba atômica, do 

microscópio de elétrons, da robótica, do forno de micro-ondas e da obtenção de energia a 

partir da fusão nuclear. Nem precisamos dizer que tudo, no rastro de Tesla, tem consistido em 

mera imitação. É claro que ele inventou o rádio! 

 Nikola Tesla, nascido na Croácia, em 1856, foi um grande inventor. Ninguém jamais 

negou que ele criou o motor multifásico e o sistema de transmissão de potência CA que todos 
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usamos hoje. As afirmações dos adeptos de Testa de que ele inventou o rádio baseiam-se em 

três sustentações: que em 1892 e 1893 Tesla "propôs os elementos essenciais" do rádio, que 

os tribunais norte-americanos rejeitaram o depósito de patente de Marconi em 1900 em favor 

da patente anterior de Tesla, de 1897, e que em uma famosa decisão a Suprema Corte dos 

Estados Unidos rejeitou as patentes de Marconi em favor daquelas de Tesla, em 1943. 

 Quanto ao primeiro argumento, Tesla, em 1893, conversou com Lodge e Crookes 

durante um circuito de palestras pela Europa, uma vez que compartilhava com os dois um 

interesse por questões psíquicas. Depois, redigiu suas propostas e as publicou no  Journal of 

the Franklin Institute. Algumas de suas idéias eram muito semelhantes àquelas do amigo de 

Lodge, Fitzgerald, sobre a contração de Lorentz, mas Tesla não construiu nada na época, 

limitando-se a oferecer propostas. 

 Quanto à segunda afirmativa, o que levou o repórter do New York Times, William 

Broad, a juntar-se às fileiras dos admiradores de Tesla e anunciar "Quem inventou o primeiro 

rádio foi Nikola Tesla, não Marconi", provavelmente foi a rejeição da patente de 1900 de 

Marconi em favor daquela de Tesla. Contudo, a patente de 1900 de Marconi não era para o 

primeiro rádio, mas para o sistema de sintonia, que infringia uma patente anterior de Lodge. 

 Na verdade, contrariamente ao que os fãs de Tesla sempre declaram, em sua decisão 

histórica de 1943, a Suprema Corte jamais afirmou que Tesla inventara o rádio. Em vez disso, 

ela rejeitou as patentes de sintonizador de Marconi, em virtude da existência de patentes 

prévias de Tesla, Lodge e do inventor John S. Stone. Na verdade, a Suprema Corte parecia 

achar que o trabalho de Stone era o mais importante, e quem já ouvira falar nele? Talvez fosse 

Tesla, disfarçado...  

Como podemos nos achar em meio a tanta confusão? Pergunte a Rutherford. No 

começo de 1894, independentemente dos outros, Ernest Rutherford (sim, ele mesmo, o do 

modelo atômico), da Nova Zelândia, começou a fazer experiências com o rádio, usando um 

detector eletromagnético, em vez de um coesor. Um ano depois, levou seu aparelho a 

Cambridge, realizou demonstrações e, durante algum tempo, manteve um recorde de 

transmissões a distância, de dois mil e quatrocentos metros (segundo Fornari, Landell de 

Moura transmitiu à 7000 m).  

É impossível não pensarmos que a história do rádio poderia ter sido muito diferente se 

Rutherford não tivesse desviado seu interesse para outras coisas, como a experiência que 

resultou no modelo nuclear do átomo.  



18 
 

Poderíamos salientar, também, que todos esses sistemas foram criados apenas para a 

transmissão do Código Morse. O canadense Reginald Fessenden fez a primeira emissão 

radiofônica de voz em 1906¹. 

 Repito: como podemos nos achar em meio a essa confusão? Além do óbvio, ao lermos 

relatos dos primórdios do rádio, como ocorre com os primórdios do telefone, percebemos a 

extrema flexibilidade da história. Compare esta afirmação feita por um biógrafo autorizado de 

Marconi: "Provavelmente jamais haverá outro gênio a quem a ciência deva conceder a honra 

única por uma grande descoberta e ligar seu nome historicamente com sua invenção" com esta 

avaliação mais recente, feita por Sir Bernard Lovell: "Marconi foi o precursor dos 

pseudocientistas e técnicos modernos, que fazem fortuna com descobertas científicas em 

razão de sua esperteza para negócios." 

 Talvez haja mais do que flexibilidade. Mais do que em qualquer outra exposição, os 

vários relatos sobre as origens do rádio descrevem histórias que quase se interceptam. O que 

impressiona, particularmente nas biografias de Marconi, não é tanto o que realmente dizem, 

mas o que não dizem. Se o que escrevemos aqui é conhecido pelos aficionados pelas origens 

do rádio, tais fatos estão estranhamente ausentes nos relatos mais convencionais. Por quê? 

Dizem que a história é escrita pelos vitoriosos. Embora Marconi ocasionalmente 

reconhecesse seus predecessores, tais admissões tornaram-se cada vez mais escassas, e 

quando de sua palestra do Prêmio Nobel, em 1909, Righi é mencionado apenas de passagem e 

Lodge merece uma reles nota de rodapé. Ao ser lançada sua biografia autorizada, 1894 havia 

sido apagado. A arte da propaganda está realmente não nos pecados de citação, mas naqueles 

de omissão. Às vezes também ocorrem pecados de citação, como no caso da obra de Ambrose 

Fleming, no qual um consultor da Marconi Company negou, sem qualquer pudor, que Lodge 

tivesse transmitido telegrafia em agosto de 1894. Depois, mudou de idéia e declarou: 

"Portanto, é inquestionável que, na ocasião de sua conferência em Oxford, em setembro de 

1894, Lodge exibiu telegrafia sem fio a uma curta distância." Não é animador sabermos que 

ele errou na data, mas sentimo-nos ainda mais decepcionados por sua própria admissão de que 

não estava presente no acontecimento e usava informações fornecidas por Lodge. Por outro 

lado, a filha de Marconi, na biografia de seu pai, mudou o "inquestionável"de Fleming para 

"questionável" - e isso nos mostra, de forma brilhante, as oscilações da história. 

______________  
¹Na verdade foi Landell de Moura, conforme verificaremos em capítulos posteriores. 
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 Nem precisamos dizer que aventureiros com tino para negócios são necessários para 

que a tecnologia saia do estágio de laboratório para a venda comercial, e é válido ponderar 

sobre as contribuições relativas de Lodge e Marconi, em seus respectivos dramas. Também 

está claro que a função da história científica e tecnológica é iluminar o processo de 

fertilização cruzada e o desenvolvimento de idéias. Se cidadãos da internet e de revistas 

eletrônicas tentassem entender como os vários pioneiros da telegrafia sem fio interagiram e 

influenciaram uns aos outros, todos lucrariam. A promoção dos heróis pessoais ou nacionais 

não é história, é luta de boxe. 

 Mas, agora, vamos passar à história do verdadeiro inventor do rádio: o brasileiro 

Roberto Landell de Moura. 
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4 UMA BREVE BIOGRAFIA  

 

 

FIGURA 4.1: PADRE ROBERTO LANDELL DE MOURA 

FONTE: http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/em-tempo/imagens/oreidodiscurso03.jpg 

    

Infelizmente, considerando o nível dos alunos do ensino médio da época atual já é 

muito difícil encontrar, entre estes, alguém que tenha ouvido falar de Marconi (no caso de 

cursos técnicos, voltados para as áreas de eletrônica e telecomunicações talvez isto seja um 

pouco mais provável). Mas o pior é que, em se tratando de Landell de Moura é praticamente 

impossível encontrar estudantes que tenham conhecimento de sua obra. 

No entanto, Landell de Moura já teve seu merecido reconhecimento científico em 

vários países estrangeiros como sendo um dos maiores inventores de sua época. É necessário 

arrancar do esquecimento e reivindicar para o Brasil, a primazia da primeira transmissão a 

distancia da palavra falada sem a utilização de fios.  

Roberto Landell de Moura nasceu em 21 de janeiro de 1861, na cidade de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele era o quarto irmão dos doze filhos dos seus pais o Sr. José 

Ferreira de Moura e a D. Sara Mariana Landell de Moura. Devido à alta religiosidade de seus 

pais, Landell de Moura foi matriculado no Colégio dos Jesuítas em São Leopoldo (RS).  

Após alguns anos mudou-se para o Rio de Janeiro e começou seus estudos na Escola 

Politécnica (depois Escola Nacional de Engenharia e Escola de Engenharia da UFRJ). Em 

seguida, bastante influenciado pelo seu irmão Guilherme que pretendia seguir a carreira 

eclesiástica, resolve então abandonar a Escola Politécnica e seguir com seu irmão para Roma 

com a finalidade de se formar padre. Ingressou então no Colégio Pio Americano para dar 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/em-tempo/imagens/oreiodiscurso03.jpg
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início a carreira eclesiástica e, para seguir a vocação científica, matriculou-se na Universidade 

Gregoriana que estava localizada ao lado desta instituição religiosa.  

Durante este período em Roma iniciou pesquisas tentando construir uma teoria 

intitulada “Unidade das forças físicas e a harmonia do Universo”¹. Depois de concluído os 

estudos e ordenado padre em 28 de novembro de 1886, viajou de volta ao Brasil. No 

transcurso entre Roma e Paris observou um fenômeno comum daquela região durante a 

estação seca, que confirmou seu ponto de vista: “o ar quando aquecido parece galopar no 

espaço”. 

Retornado ao Rio de Janeiro, imediatamente seu nome ficou conceituado como Físico 

de valor. Residindo então num seminário do antigo Morro do Castelo, Landell de Moura, 

quando substituía o coadjutor do capelão do Paço Imperial, mantinha longas conversas de 

caráter científico com D. Pedro II, que já se interessava pelo trabalho dos cientistas sobre a 

transmissão do som. 

Após sua estada na Corte, em 1887 ele voltou para o Rio Grande do Sul sendo 

nomeado capelão da Igreja do Bonfim e professor de história universal do Seminário 

Episcopal de Porto Alegre. Morou também em Uruguaiana onde foi vigário paroquial e 

permaneceu por menos de um ano. Em 1892, foi transferido para o Estado de São Paulo e 

num curto período de sete anos foi, sucessivamente, vigário em Santos, Campinas e Santana. 

Mesmo dedicado a sua vocação religiosa o Padre Landell de Moura sempre observava 

e refletia sobre fenômenos naturais. Desta forma deduziu e escreveu em suas anotações:  

“Todo movimento vibratório que até hoje, como no futuro, pode ser transmitido 

através de um condutor, poderá ser transmitido através de um feixe luminoso; e, por esse 

mesmo fato, poderá ser transmitido sem o concurso desse agente”. 

“Todo movimento vibratório tende a transmitir-se na razão direta de sua intensidade, 

constância e uniformidade de seus movimentos ondulatórios, e na razão inversa dos 

obstáculos que se opuserem à sua marcha e produção”. 

“Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa 

desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, ou sob nossos pés, e eu farei chegar 

minha voz até lá”.  

Este último postulado causou um forte desconforto no meio religioso. Como poderia 

um padre falar sobre comunicação entre outros mundos? Ele estava insinuando a existência de  

_______________ 
¹Infelizmente não foi possível obter nenhuma referência adicional sobre esta pesquisa inicial de Landell de 

Moura.  
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outros mundos habitados com  os quais  poderia  se  comunicar? Era necessário que o padre 

Landell de Moura mostrasse seus experimentos em público, não somente para confirmar suas 

teorias, mas também para conseguir patrocínio para suas pesquisas. 

Diante deste impasse, ele leva seus experimentos para o Alto de Sant Ana, na Avenida 

Paulista na capital de São Paulo. Várias transmissões e recepções sem fios da voz humana 

foram realizadas com sucesso a uma distância de aproximadamente oito quilômetros em linha 

reta. Todos estes primeiros testes foram realizados no ano de 1893, ou seja, dois anos antes do 

italiano Guilherme Marconi fazer suas primeiras experiências elementares por intermédio de 

ondas hertizianas, em Pontéquio, perto de Bolonha, na primavera de 1895 [FORNARI 1960, 

p. 42]. 

No que se refere às experiências de Landell de Moura, Almeida afirma que “ainda no 

ano de 1900, na presença do cônsul britânico o Sr. Lupton e de outras pessoas, Padre Landell 

realizou experiências de telegrafia e telefonia sem fio”. Tal fato aconteceu no dia três de 

junho e foi registrado, no dia dez do mesmo mês, pelo Jornal do Comércio, da cidade do Rio 

de Janeiro [ALMEIDA 1983, p.25]. 

Esta demonstração, que parecia ser um marco de felicidade em sua carreira científica 

serviu ainda mais para piorar a sua imagem; as pessoas da região o acusaram de louco e 

bruxo. Esta apresentação teve sérias consequências indesejáveis; devido a incompreensão dos 

fatos a população reagiu arrombando a porta de sua casa paroquial e quebrando todos os seus 

experimentos. Após algum tempo, conseguiu reproduzir por suas próprias mãos os 

componentes destruídos do seu aparelho e ainda trabalhou em outras invenções.  

Em 1900, consegue obter uma patente brasileira de número 3279, concedida para “um 

aparelho apropriado à transmissão da palavra à distância, com ou sem fios, através do espaço, 

da terra e da água”. Mesmo obtendo esta patente ele ainda não conseguiria o reconhecimento 

pelos seus compatriotas. 

 Diante de tanta perseguição que sofria na época, o padre Landell de Moura declarou : 

Quero mostrar ao mundo que a Igreja Católica não é inimiga da Ciência e do 

progresso humano. Indivíduos, na Igreja, podem, neste ou naquele caso, 

haver-se oposto a esta verdade; mas fizeram-no por cegueira. A verdadeira 

fé católica não a nega. Embora me tenham acusado de participante com o 

diabo e interrompido meus estudos pela destruição de meus aparelhos, hei de 

sempre afirmar: isto é assim e não pode ser de outro modo... Só agora 

compreendo Galileu exclamando: E pur se muove! [FORNARI 1960, p.49]. 

 

O padre Landell, depois da receptividade hostil de seus paroquianos aos seus 

experimentos e da indiferença das instituições culturais e da maioria dos jornais de seu país, 

resolve oferecer seus inventos ao Governo Britânico. Parentes e velhos amigos do padre, 



23 
 

consultados a esse respeito, disseram que o Sr. Lupton, que era homem formalista e de poucas 

luzes científicas, não chegara a levar o oferecimento do padre Landell de Moura ao 

conhecimento da Inglaterra, por não acreditar na utilidade prática (e comercial, 

principalmente) da Telefonia sem fio [FORNARI 1960, p.47]. 

Outra versão afirma que o cônsul ficara tão deslumbrado com o invento, que prometia 

revolucionar totalmente a ciência contemporânea, que aconselhara o padre Landell a 

transferir-se para a Grã-Bretanha, a fim de lá patentear seus inventos e, depois dessa 

formalidade necessária, doá-los então, diretamente, à rainha Vitória, para o que se 

prontificava a conseguir de seu Embaixador as credenciais que o recomendariam ao Governo 

de seu país - alternativa que o padre não aceitou por ter, para isso, que custear de seu bolso 

todas as despesas de passagem e manutenção. 

Uma terceira versão para o episódio diz que o oferecimento fora encaminhado, mas 

que a burocracia anglo-saxônica era, como a brasileira, tão emperrada e demorada, que os 

papéis referentes ao processo, dez anos mais tarde, ainda deviam ainda estar transitando pelos 

“canais competentes”. 

Diante de todos estes acontecimentos, Landell de Moura percebeu que precisava 

ganhar prestígio fora do Brasil para ter o seu reconhecimento perante seus compatriotas. Parte 

ele então em julho de 1901 para os Estados Unidos com o intuito de patentear alguns de seus 

inventos. O padre Landell de Moura viveu neste país por um período de três anos, durante os 

quais entusiasmou os meios científicos norte-americanos com suas invenções, entre as quais 

as três mais significativas para o mundo: o Telefone sem fio, o Telégrafo sem fio e o 

Transmissor de ondas. 

Estes anos nos Estados Unidos foram marcantes em sua história: três meses após sua 

chegada, em documento datado de 4 de outubro de 1901, o padre cientista requereu a patente 

de seu primeiro invento, o Telefone sem fio, acreditando que, uma vez patenteado o telefone 

(o que julgava por conseguir em questão de semanas), os meses restantes seriam suficientes 

para obter as patentes dos demais inventos. 

O Patent Office (Registro de Patentes) em Washingtom, porém, não considerou 

suficiente a exposição teórica de seu requerimento. “Eram tão revolucionárias as suas teorias - 

foi-lhe declarado naquela repartição, segundo informaram seus irmãos Pedro e Dr. João 

Landell de Moura, pessoas bastante conhecidas em Porto Alegre, onde gozavam do mais alto 

conceito - que a patente não poderia ser concedida sem a apresentação de um modelo do 

aparelho, para demonstrações práticas” [FORNARI,1960]. 
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Durante estes três trabalhosos anos ele requereu, em ofícios datados de 16 de janeiro 

de 1902 e 9 de fevereiro de 1903, respectivamente, o patenteamento de outros dois inventos: o 

Telégrafo sem fio e o Transmissor de ondas. 

Entretanto, ainda para esses, O Patent Office exigia os respectivos modelos, o que foi 

feito. Uma vez apresentados, foram-lhe concedidas, finalmente, as três patentes, assim mesmo 

somente depois de repetidas e meticulosas provas e contraprovas, que consumiram dois anos. 

É que, dada a responsabilidade que aquela república assumiria perante o mundo, com a 

expedição do reconhecimento oficial de tão relevantes inventos, que, fatalmente, viriam 

imprimir novas e imprevisíveis perspectivas à civilização e às relações entre povos, não seria 

aconselhável registrá-los sem, antes, ter tido provas materiais concludentes, positivas, da 

exatidão de suas teorias e da eficiência de seus aparelhos. 

Vencidas todas essas formalidades, foram-lhe entregues as patentes sob números 

771917 de 11 de outubro de 1904 (Transmissor de ondas); 775 337, de 22 de novembro de 

1904 (Telefone sem fio), e 775 846, da mesma data (Telégrafo sem fio). 

 

 

FIGURA 4.2: TRANSMISSOR DE ONDAS 

FONTE: www.landelldemoura.qsl.br/replica_transmissor_ondas_marco_aurelio.htm 

 

Retornando dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, em 1905, solicita ao Presidente 

da República, Dr. Rodrigues Alves, dois navios para demonstrar seus inventos. Um oficial de 
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gabinete do Presidente fica espantado ao ouvir de Landell que poderia se comunicar até com 

outros planetas. Diante disto, aconselha o Presidente a não permitir o experimento, achando 

que o padre era maluco. 

Devido a Secretaria da Presidência da República negar o seu pedido e diante da dúvida 

que se lançava sobre a legitimidade de seus inventos, profundamente abalado, completamente 

desiludido, o padre Landell de Moura, num ímpeto de irritação, destruiu seus aparelhos e 

encaixotou seus livros, cadernos e documentos, já agora resolvido a voltar-se exclusivamente 

ao sacerdócio, em que, por certo, haveria de encontrar consolo para as suas desventuras e 

decepções [FORNARI, 1960]. 

Roberto Landell de Moura, o precursor da transmissão sem fio, morreu anonimamente, 

aos 67 anos de idade, no dia 30 de julho de 1928, num modesto quarto da Beneficência 

Portuguesa, de Porto Alegre, cercado apenas por seus parentes e meia dúzia de amigos fiéis e 

devotados. 

Quatro anos antes de sua morte, no dia 3 de novembro 1924, declarava o já então 

Cônego Penitenciário Landell de Moura a um redator do extinto órgão porto-alegrense Última 

Hora, o qual o entrevistara por motivo da anunciada instalação, pela Rádio Clube 

Paranaense, de uma emissora de grande potência, em Curitiba: 

“Deus serviu-se de minha humilde pessoa para levantar o véu que encobre os 

segredos da natureza, porquanto o sistema de radiotelefonia, atualmente em 

uso, é baseado no princípio da superposição dos movimentos ondulatórios 

elétricos e na aplicação de uma lâmpada semelhante à lâmpada de Crookes, 

de três eletrodos, um pouco modificada, e a qual serve tanto para transmitir 

quanto para receber mensagens telefônicas e telegráficas, sem fio condutor” 

[FORNARI, 1960]. 

 

Realmente, a descoberta deste princípio, a invenção e aplicação dessa lâmpada 

(válvula tríodo) devem-se ao padre Landell de Moura, e não somente para esses fins, mas 

também para outros, todos de grande alcance científico. Ninguém antes dele havia utilizado 

ondas eletromagnéticas (ondas landellianas, como era dito na época) geradas pela lâmpada 

supra-mecionada para a transmissão de informação. Essa extraordinária conquista cabe, 

integralmente, a ele, pois apenas em 1907 Lee De Forest apresentaria ao mundo sua célebre 

“Lâmpada de três eletrodos”, utilizada por Howard Armstrong para desenvolver o rádio 

homodino nos Estados Unidos. 
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5 O CONFRONTO DE LANDELL E MARCONI 

 

A história mundial acerca da comunicação, fortemente utilizada nos estudos e ensino 

acadêmicos, inclusive no Brasil, é persistente em citar Marconi sendo o personagem que 

desenvolveu a tecnologia de transmissão da voz humana sem a utilização de fio, invento que 

levaria, posteriormente, à construção do rádio. 

DeFleur e Ball-Rokeach [1993, p. 110] relatam a história, dizendo que Marconi 

construiu aparelhos cada vez maiores que alcançavam distâncias também 

maiores. Acabou até enviando sinais que transpunham o Atlântico. 

Conquanto a obra de Marconi talvez não haja adiantado extraordinariamente 

a ciência básica, representou um passo extremamente significativo na 

evolução do rádio como meio extremamente rápido de comunicação a longa 

distância. 

Thompson [1995, p. 241] endossa os autores já referidos, mostrando o dia do registro 

da patente da invenção de Marconi sobre o uso de ondas eletromagnéticas na comunicação 

sem fio. 

Mas a invenção de Marconi, empregando ondas eletromagnéticas e 

dispensando a necessidade de fios de transmissão, aumentou enormemente o 

potencial desse meio e transformou a natureza da comunicação por 

eletricidade. Marconi registrou uma patente inglesa em 1896 e estabeleceu a 

Marconi Wireless Telegrapf an Signal Company em 1897.  

Verifica-se, nas citações acima, que o nome do Padre Roberto Landell de Moura nem 

mesmo é mencionado. Contemporâneo de Marconi, Landell colocou em prática um invento 

semelhante, além de desenvolver outros que antecederam o princípio da televisão e o uso da 

fibra ótica.  

Contudo, confrontando a história mais divulgada, há uma extensa literatura no Brasil 

denunciando a injustiça contra Landell de Moura e confirmando o seu nome como o 

verdadeiro “pai do rádio”. 

Para Vampré [1979, p. 21], Landell conseguiu aperfeiçoar seus inventos em Campinas (SP): 

Foi em Campinas que este padre-cientista iniciou a construção de aparelhos 

de sua exclusiva invenção, que iria expor ao público na capital paulista, em 

1893 (...) O pároco de Campinas levou à capital seus estranhos e talvez 

satânicos aparelhos ,na opinião de fiéis extremados. Instalou um deles, o 

emissor, na Avenida Paulista, ponto dos mais elevados da cidade, e o 

receptor, no bairro e Morro Sant’Ana, a oito quilômetros de distância. E de 

público, na presença do representante do governo britânico, P. C. P. Lupton, 

e de outros convidados, logrou a primeira transmissão radiotelefônica com 

fio e sem fio.  
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Como também já mencionamos Fornari [1960, p. 25-26]: 

Ora, sabe-se que foi somente em 1895, com idade de 21 anos apenas, que 

Marconi fez a primeira dissertação sobre telegrafia sem fio. Sabe-se que o 

ainda quase adolescente físico italiano patenteou sua descoberta logo no ano 

seguinte, a 12 de setembro de 1896, na Inglaterra, para onde, como já foi 

dito, tão inteligentemente se transferira. (...) Isto esclarecido, saiba-se agora 

que as primeiras experiências de transmissão e recepção sem fio, efetuadas 

com pleno êxito pelo nosso patrício Padre Roberto Landell de Moura (...) 

tiveram lugar entre os anos de 1893 e 1894. Saiba-se mais que seus inventos 

só foram patenteados, um em 1900 e outros mais tarde – o que lhe tirou a 

prioridade científico-oficial.  

Outra afirmação é feita por Albuquerque [1993, p. 16], registrando o pioneirismo de 

Landell de Moura: 

No ano de 1894, Landell de Moura realizou, em São Paulo, na parte alta da Av. 

Paulista (...) Foram as primeiras transmissões-recepções, em fonia e telegrafia, 

com um sistema foto eletrônico, numa distância de oito quilômetros, em 3 de 

junho de 1900, no  alto de Santa  Ana, cidade de São Paulo, registradas pela 

imprensa da época. 

Cauduro também  confirma o pioneirismo de Landell [1977, p. 18]: 
 

No ano de 1893, a transmissão do som sem o emprego de fios surpreendeu a 

cidade brasileira de São Paulo numa experiência realizada pelo Padre 

Roberto Landell de Moura. O cientista transmitiu a palavra falada a uma 

distância de oito quilômetros, entre aparelhos transmissor e receptor. Tratou-

se da primeira radiotransmissão da qual se tem notícia. Transcorrido um ano 

da experiência de Landell de Moura, o italiano Marconi obteve alguns 

resultados satisfatórios a uma distância de sete metros, empregando um 

oscilador de Hertz.  

 

Com o exposto acima, verificamos que os escritores brasileiros citados reivindicam o  

pioneirismo do Padre Roberto Landell de Moura na invenção do rádio. A partir desta controvérsia 

explicitada na literatura existente, verifica-se que a história mundial da comunicação deveria, no 

mínimo, oferecer o benefício da dúvida ao inventor gaúcho, considerando que Marconi patenteou 

primeiro seus inventos, o que não significa que os tenha criado antes de Landell de Moura. 

É lícito ressaltar ainda que as patentes de Landell e Marconi tecnicamente registram 

diferenças técnicas que resultam na primazia da transmissão de voz a Landell de Moura. Apesar do 

Brasil e a comunidade científica na época terem aceitado e utilizado as referidas invenções, até hoje 

o nosso País não reivindicou o pioneirismo nacional. Mesmo sabendo que os direitos autorais 

dos experimentos de Landell já tenham prescrevido, a Nação deveria pedir o reconhecimento 
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do verdadeiro inventor do rádio, pois estes fatos representam marcos do início das 

telecomunicações mundiais por rádio transmissão. 

De acordo com o mesmo Albuquerque (2000), as diferenças técnicas entre as 

invenções dos dois cientistas são: Marconi patenteou na Inglaterra, sob o n. 12.039-1, em 

12/09/1896, somente a transmissão-recepção eletrônica por centelhamento dos sinais 

telegráficos em código Morse. Landell de Moura, já em 1894, em São Paulo, fazia 

experiências públicas em telegrafia e rádio transmissão, pelo mesmo sistema de Marconi, 

acrescido do sistema que usava luz como portadora (emissão de feixes de luz ou fótons) em 

telegrafia e rádio. 

Landell de Moura patenteou, no Brasil, em 09/03/1901, sob n. 3.279, esse seu sistema 

foto eletrônico. Desta forma, “o cientista brasileiro inovou, em relação à patente de Marconi, 

a prioridade na transmissão-recepção mundial da palavra e em emissão foto eletrônica, até 

então sem patentes mundiais” [Albuquerque, 2000] 

A posição de Albuquerque lança uma nova luz sobre a polêmica de quem, na verdade, foi o 

pioneiro na radio difusão. Genericamente a discussão do pioneirismo se trava a partir do pressuposto 

de que Landell e Marconi desenvolveram experiências idênticas e que o fato de o cientista italiano 

ter patenteado primeiro seu invento lhe daria, então, a primazia. 

Entretanto, verifica-se que se trata de invenções apenas semelhantes, uma vez que 

“Marconi é o iniciador da emissão-recepção eletrônica telegráfica. Landell de Moura é o 

pioneiro da emissão-recepção foto eletrônica em rádio, sendo o precursor da radiodifusão” 

[Albuquerque, 1993, p. 50].  

A observação está baseada nos estudos das patentes internacionais de Marconi e 

Landell de Moura. Ao fazer suas transmissões, publicamente, em São Paulo, o padre-cientista 

é o primeiro radioamador em telegrafia fonia e o primeiro comunicador da radiodifusão com a 

continuação dos contatos no País e no Exterior. 
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6 UM RECEPTOR DIDÁTICO 

 

Atualmente, deixamos de perceber como pode ser extremamente interessante 

aplicarmos diretamente os conhecimentos que adquirimos. Um rádio um televisor ou mesmo 

um computador são alguns elementos que podem despertar, em sala de aula, a magia que está 

por trás de um ato banal como ligar uma simples lâmpada. Desprezamos estas ferramentas 

devido a ação mecanizada e instintiva que nos faz julgar que foi sempre assim. Isto ocorre 

porque ignoramos o recurso da correta aplicação da história da ciência e contamos apenas 

com o tempo da nossa existência. 

Esta mecanização diária de desligar,  ligar,  rodar botões, apertar teclas etc...  tiranos a 

capacidade de nos espantarmos com a tecnologia, o espírito criativo e toda a Física que está 

por detrás desses eventos, os quais, curiosamente, tiveram origem no espanto e curiosidade de 

alguém.  Foram gerações de homens e mulheres, como James Joule, Charles de Coulomb, 

Madame Curie, Ohm, Hertz, Faraday, Edison e tantos outros que dedicaram a sua vida à 

busca do saber, e cuja curiosidade cientifica e engenho produziu a tecnologia de ponta que 

usamos hoje no dia a dia. 

Quando apertamos o botão do nosso rádio, do micro ondas, da televisão ou 

simplesmente pressionamos a tecla do nosso computador, pomos em ação sonhos de gerações 

anteriores que não viveram o suficiente para usufruírem deles, no entanto contribuíram 

ativamente com a sua sabedoria, inteligência engenho e dedicação para que nós e as futuras 

gerações pudéssemos ter uma vida melhor numa sociedade mais humana. 

 Aqui será tratado da descrição de um receptor de rádio básico chamado nos velhos 

tempos da rádio de "receptor de Galena". É um esquema que acompanha a eletrônica desde os 

seus primórdios. Publicações sobre eletrônica, que datam de tempos tão remotos em 

eletrônica como os anos 20  descrevem quase sempre para iniciando um receptor de galena. E 

perguntam vocês, mas que raio de importância tem afinal a descrição da construção de um 

receptor de rádio simples, básico que praticamente de nada nos serve nos dias de hoje em que 

o acesso a um receptor de rádio barato, minúsculo e de grande qualidade está ao acesso de 

qualquer pessoa? Isto já para nem falar no acesso on-line a várias estações de rádio em FM 

que o nosso PC com ligação à Internet via ADSL pode nos proporcionar.  A resposta é 

simples, este corriqueiro antigo e básico receptor de rádio, mais antigo que a própria 

eletrônica é mágico! Isso mesmo! Tem o poder de despertar em mentes muito jovens o 

interesse pela descoberta da tecnologia que afinal é o mundo do conhecimento, da eletrônica e 
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da ciência, e por outro lado é um esquema didático que mostra os princípios básicos que estão 

por trás da Física da emissão e recepção da comunicação a distancia. Só quem já 

experimentou o prazer de construir, entender e funcionar algo com as suas próprias mãos pode 

perceber isto.  

 Pensar na magia que existe em ouvir  uma voz, uma musica ou uma imagem num 

receptor de rádio ou televisão que viajou dezenas, centenas ou mesmo milhares de 

quilômetros no espaço a uma velocidade estonteante de trezentos mil quilômetros por 

segundo, é interessante não é? Com uma velocidade destas é possível dar sete vezes a volta ao 

nosso planeta num segundo, ou ir da Terra à Lua num segundo apenas! Incrível não? 

 Conforme é possível perceber pela experiência do cotidiano, a voz não consegue 

atingir grandes distâncias no espaço. O som viajando vagarosamente a 340 metros por 

segundo (comparado com os 300.000 km por segundo da luz e das ondas de rádio) deixa de 

ser audível a poucos metros da fonte devido aos choques e dispersão nas moléculas de ar. 

Para que a voz,  imagem ou uma comunicação de dados se possam propagar no espaço 

e percorrer grandes distancias é necessário um meio de transporte que a leve à velocidade da 

luz pela imensidão do espaço; uma nave espacial por assim dizer. Esse meio de transporte 

existe, é conhecido há cerca de um século e meio e utilizado a muito menos tempo. Chama-se 

onda de rádio frequência ou portadora, ou ainda "carrier" em Inglês. Esta onda tem a forma da 

Fig.6.1. É muito fácil produzir uma portadora por meios eletrônicos e os circuitos que a 

produzem chamam-se osciladores de rádio frequência. O emissor só tem de "colar" o som 

proveniente, por exemplo, de um microfone (áudio frequência que tem a forma da Fig.6.2) a 

uma portadora que a transportará no espaço. Chama-se a este processo "modular a portadora" 

e a nova onda obtida chama-se uma onda de amplitude modulada (AM), ver fig. 6.3. A 

operação realizada pelo receptor deverá ser o inverso, ou seja, o receptor capta a onda de 

rádio frequência modulada através da antena, retira-lhe a informação que foi "colada" à 

portadora, amplificando-a posteriormente, e elimina a portadora que agora de nada serve 

(apenas serviu como meio de transporte através do espaço à nossa informação). Uma 

portadora pode ser modulada de várias maneiras, como por exemplo, em modulação de 

amplitude (AM), em modulação de frequência (FM) em modulação de banda lateral única 

etc...o principio é sempre o mesmo, ou seja colar a informação a uma portadora que a 

transporte no espaço. 
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 Fig. 6.1    Fig. 6.2    Fig. 6.3 

 Onda de rádio frequência Onda de baixa frequência Portadora modulada 

 ou portadora   (voz, música, etc...) 

 

Um receptor de rádio é basicamente constituído por: 

1)  Um circuito sintonizador (circuito receptor de alta frequência) que recebe e separa os 

sinais das diversas estações captadas pela antena. 

2) Um circuito demodulador, que é um circuito que recupera a informação que modulou a 

portadora (no caso da voz ou musica são sinais de baixa frequência que os nossos ouvidos 

captam).  A portadora é uma espécie de veiculo que apenas serviu para transportar a nossa voz 

através do espaço, sendo eliminada no processo de demodulação. 

3) Um circuito amplificador de baixa frequência, destinado a amplificar os sinais de voz ou 

musica já demodulados e que chegam bastante fracos. 

4) Um elemento reprodutor de som  (alto-falante ou fones de ouvidos) ou imagem (ecrãs, ou 

monitores) 

5) Uma fonte de alimentação destinada a alimentar os circuitos dos itens 3 e 4. 

 

Os primeiros receptores de rádio (anteriores mesmo ás válvulas eletrônicas) utilizaram 

como detectores o cristal de galena (antepassado do diodo). A galena é um cristal de óxido de 

chumbo que tem propriedades retificadoras, ou seja  de deixar passar a corrente eléctrica 

apenas num sentido (tal como os atuais diodos de germânio ou silício ) este cristal foi, durante 

os primeiros anos, a base das comunicações à distancia. A sua utilização era difícil, pois era 

necessário procurar através de um fio condutor o ponto sensível do cristal. Por isso neste 

esquema é utilizado com vantagem (até porque este cristal não deve ser fácil de encontrar) um 

diodo comum. 

Podemos construir um receptor de rádio ultra simples experimental apenas com as 

etapas 1,2 e 4, É um receptor de rádio que não utiliza qualquer alimentação, isto porque a 

energia de que necessita é retirada da própria onda de rádio que se propagou no espaço. O 

esquema básico completo é dado na figura abaixo, onde também se mostra a forma de onda 
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que chega à nossa antena (Fig.6.3). Este é sem duvida o receptor de rádio mais simples e mais 

fácil que se pode construir...e funciona mesmo!. 

 

 

   Fig. 6.3 

   Portadora modulada 

 

O Circuito sintonizador é constituído por L e C1, e a forma de onda nas extremidades 

deste circuito será parecida com a da Fig.6.3. Os resultados de um receptor deste tipo 

dependem essencialmente da qualidade da construção de L que aqui (para a gama de ondas 

médias) é realizada por 75 espiras de fio fino de 0,2mm enroladas num pedaço de ferrite 

proveniente de um velho receptor podendo tratar-se de um modelo plano de 18 mm de largura 

e 50mm de comprimento, ou ainda um modelo redondo normal de 10 a 12 mm de diâmetro. 

As espiras são enroladas sobre uma base de cartão que deslizará na ferrite a fim de poder 

facilitar a sintonização das estações, uma maneira de realizar a bobina será colar uma faixa de 

fita isoladora sobre a ferrite com a cola virada para cima e depois enrolar sobre essa cola as 

espiras de fio juntas. O circuito demodulador está a cargo de D1, este diodo apenas deixa 

passar os semiciclos positivos da onda, ou seja, só deixa passar corrente quando o semiciclo 

positivo é aplicado ao Cátodo do diodo e a forma da onda obtida no ânodo do diodo será 

parecida com a da Fig. 6.4 (cortou-se, por assim dizer,  a parte de baixo da onda). 

 

 

     Fig. 6.4 
 

Nas figuras abaixo estão descritos os pormenores de construção da bobine L1 com 

tomada intermédia ou com um comutador para optar entre ondas médias ou longas. 
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O capacitor C1 carrega-se quando a energia aplicada tem o pico máximo e descarrega-

se quando o pico de corrente tende para zero, o capacitor é calculado para não se descarregar 

completamente entre dois picos de tensão aplanando assim a curva de onda obtida, tal com 

mostra a Fig. 6.2 abaixo descrita. Deste modo recuperou-se a modulação inicial do som que 

foi feita no emissor e eliminou-se a portadora, agora é só aplicar aos terminais de C2 um par 

de autofalantes de alta impedância do tipo "cristal" ou então um fone com uma impedância de 

4 a 5KΩ, constituindo assim a etapa reprodutora de som. 

 

 

     Fig. 6.2 

     Onda de baixa frequência 

     (voz, música, etc.) 

 

O circuito sintonizador (L e C1), é a parte essencial deste receptor, e não é mais que 

um circuito ressonante paralelo este circuito tem a vantagem de apresentar o máximo de 

sensibilidade (intensidade máxima do sinal captado) e a desvantagem de apresentar o mínimo 

de seletividade (poder de separação das estações sintonizadas), isto porque este tipo de 

circuito, chamado de acoplamento direto, está ligado entre a antena e a terra, e a antena/ terra 

apresenta uma grande capacidade em paralelo com C1, aumentando-lhe portanto a 

capacitância. 

Para resolver este problema, ou seja, aumentar a seletividade, comprometendo um 

pouco a sensibilidade podemos optar pelo circuito abaixo descrito em que C3 pode ou não ser 

variável, e ficando em série com C1 tende a baixar a capacidade do sistema. Chama-se este 

circuito de acoplamento eletrostático. 
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Outra variante ao sistema acima referido é optar por uma tomada intermediária em L, 

(Fig. 6.5) constituindo assim a chamada montagem de "Oudin". Neste caso faz-se em L uma 

tomada intermediária para a antena a 30 espiras da ligação à terra. 

 

     Fig. 6.5  Fig. 6.6 

Caso preferir que o nosso  receptor oscile na gama das ondas longas, e possa assim captar este 

tipo de ondas, é necessário enrolar uma bobina com 140 espiras de fio de 0,2mm enroladas 

juntas e sobre uma ferrite um pouco maior que a anterior, ou então nada nos impede de 

fazermos dois enrolamentos, um com 65 espiras e outro com 75 espiras (totalizando 140 

espiras) e um interruptor que comute ora um ora outro, como mostra a figura 6.6, com o 

interruptor na posição OL todo o enrolamento esta a funcionar (140 espiras) e o nosso 

receptor oscila na gama das ondas longas, se comutarmos para OM o interruptor faz um curto 

circuito ás 65 espiras passando só a funcionar as 75 espiras e o nosso receptor passará a 

oscilar na gama de ondas médias. 

Neste tipo de receptores (os primeiros de que há memória) é necessário uma antena 

constituída por um fio de cobre estendido com um comprimento de 10 a 20m num local onde 

não haja muros ou massas de vegetação (a utilização de isoladores especiais de porcelana 

melhora a eficácia da antena). Quanto à tomada de terra pode ser feita diretamente na 

canalização da água, ligando um fio à torneira, ou em alternativa, a massa pode ser constituída 

por uma placa metálica de 1m/1m enterrada a uma profundidade de 1m em solo húmido de 

preferência. 
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Neste trabalho optou-se produzir um receptor de galena que possibilitasse o máximo 

de recepção, com isso a qualidade da seleção fica um pouco prejudicada conforme já 

mencionado. Entretanto, vejamos uma construção de um receptor de galena que também é 

mais uma variação do esquema apresentado e ainda mais simples em sua construção, mas 

altamente capaz para demonstrações dos princípios físicos envolvidos.  

Conforme o esquema apresentado na figura abaixo, aplicar-se-á as seguintes 

alterações: 

  

a) A bobina L é constituída por 120 voltas fio de cobre número 28, próprio para 

enrolamento de bobinas, em torno de um cano de plástico de ¾ de polegada de 

diâmetro. O enrolamento da bobina pode ser feito manualmente, mas fixando as 

extremidades do fio para evitar que se soltem.  

 

 

 

b) O capacitor de placas paralelas variável C1 é pode ser extraído de rádios antigos. O 

capacitor C2 não será utilizado, mas fones deverão ser de alta impedância. 
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c) Os fones podem ser extraídos de telefones convencionais. Esses aparelhos possuem 

auto falantes com impedância suficiente para o funcionamento do experimento, mas a 

utilização de abafadores é bem eficaz, pois a potência da radiação captada é baixa e 

não permite uma detecção de som muito alta. 

 

d) O diodo que substitui a galena pode ser facilmente encontrado nas lojas de artigos 

eletrônicos, ou também pode ser extraído de algum rádio. 

 

e) O aterramento pode ser feito num vergalhão, ou outro material metálico, que esteja 

conectado ao solo; 

f) A antena é constituída por fio de cobre, com no mínimo 2 m de comprimento, que 

deverá ser esticado preferencialmente na vertical devido a construção da bobina 

propiciar a recepção de sinais eletromagnéticos de amplitude modulada (AM). 

 

Após a aquisição e construção dos itens mencionados, estes podem ser fixados sobre 

uma pequena placa de madeira conforme a figura: 
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MELHORANDO O RECEPTOR DE GALENA 

 

Ainda dentro do espírito puramente didático deste receptor podemos melhorá-lo 

acrescentando-lhe um estágio amplificador (ou melhor pré-amplificador) que permite uma 

recepção mais confortável num fone de ouvido (Fig.6.7). Os sinais demodulados provenientes 

do diodo D1 (notar que aqui o diodo está ao contrário devido ao transistor ser um NPN ) são 

aplicados à base de um transistor NPN que os amplifica. Estes sinais de áudio frequência 

débeis que são aplicados à base do transístor estão presentes no coletor do transistor já 

amplificados sendo entregues aos fones para reproduzi-los. A resistência de 1MΩ colocada 

entre a base e o coletor do transistor serve para polarizá-lo e C2 não permite que os sinais de 

áudio frequência aplicados à base "fujam" para a terra permitindo ainda que sinais 

indesejáveis de rádio frequência presentes na base escoem para terra (a resistência que os 

capacitores oferecem as altas frequências diminuem com a frequência do sinal, por isso os 

sinais de som, que são de baixa frequência não passam para a massa  sendo entregues ao 

transistor para amplificá-los enquanto que os sinais indesejáveis de alta frequência são 

mandados para terra pelo capacitor que constitui para estes sinais praticamente um curto 

circuito. Quanto aos autofalantes cujos enrolamentos aqui constituem a carga do coletor do 

transistor, devem ser de alta impedância (4 Kohm de impedância). Caso queira usar um fone 

de ouvido miniatura de cristal, temos de colocar entre o coletor do transistor e o negativo da 

alimentação uma resistência de 4,7Kohm e em paralelo com esta resistência do fone. Com 

esta etapa amplificadora já podemos prescindir da ligação à terra e reduzir a antena para um 

fio com dois ou três metros de comprimento. Quanto ao circuito ressonante L1/ C1 podemos 

experimentar as variantes acima e verificar qual a de melhor desempenho. 
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PILHA ARTESANAL A ÁGUA SALGADA PARA ALIMENTAR O RECEPTOR DA 

FIG. 6.7 

 

Quanto à alimentação do receptor de galena a um transistor  podemos recorrer a uma 

pilha artesanal construída por nós mesmos (Fig.6.8) feita numa caixa ou copo de material 

isolante como plástico. O eletrodo positivo é constituído por uma vareta de cobre com 1,5 de 

largura por 4 cm de altura ao qual se solda o fio positivo, enquanto o eletrodo negativo é 

constituído por uma vareta de alumínio com a mesma área ao qual se aparafusa o fio negativo 

(o alumínio é de difícil soldadura ao contrário do cobre) os eletrodos são mergulhados numa 

solução ácida que pode por exemplo ser água salgada e são mantidos na posição correta por 

duas escoras coladas no fundo do copo afastadas cerca de 2 cm. Nada nos impede de 

construirmos várias unidades destas ligadas em série (como nas pilhas normais, positivo de 

uma liga ao negativo da outra (Fig.6.9) constituindo assim uma verdadeira bateria artesanal a 

água salgada. 

 
           Fig. 6.8                Fig. 6.9 
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