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Participe do Boletim Contato DX. 
Nos informe sobre suas atividades, notícias, DX-expedições, contestes, concursos, encontros, etc.; 
colabore com o Boletim Contato DX  para que o radioamadorismo e o radioescuta esteja sempre 
informado e preparado para as atividades relacionadas a este hobby.Os leitores (as) também poderão 
encontrar outras informações acessando o blog: http://repetidoralabreguara.blogspot.com. 
 
 

 
 
 

06/08/2010 - DIPLOMA PP5ASN 90 ANOS – PP5ASN 90 YEARS AWARD 

DIPLOMA PP5ASN 90 ANOS – PP5ASN 90 YEARS AWARD  

Objetivo do DIPLOMA:  Comemorar a passagem dos 90 anos de idade de Alda Schlemm 
Niemeyer PP5ASN, exemplo de pessoa dedicada ao Radioamadorismo, a Educação e ao Bem Estar 
Social. O diploma será outorgado todo o radioamador independente de nacionalidade, devidamente 
habilitado e operando dentro das faixas permitidas de acordo com sua licença, que comprovar 
contato com membros do CRB (Clube de Radioamadores de Blumenau) ou do DIG (DIPLOM 
INTERESSEN GRUPPE) devidamente autorizados a distribuir o Diploma. No contato deverá ser 
mencionada a frase "DIPLOMA PP5ASN 90 Anos" ou "PP5ASN 90 Years AWARD".  

Período do DIPLOMA: Os contatos deverão ser feitos entre 02/09/2010 e 31/03/2011. Os cartões 
QSL deverão ser postados até 30/04/2011. 

Faixas e Modos de Operação: Todas as faixas e modos podem ser utilizados, sempre respeitando 
a classe do operador. 

O CRB publicará na internet através do site www.crb.org.br um cronograma de previsão de 
frequencia e modo de operação de membros do clube na distribuição do Diploma. 

CARTÕES QSL -QSL MANAGER PP5BLU  

Enviar cartão QSL com a frase "DIPLOMA PP5ASN 90 Anos" ou "PP5ASN 90 Years AWARD", 
devidamente preenchido e endereçado a PP5BLU, Clube de Radioamadores de Blumenau, caixa 
postal 675, CEP 89010-971 , Blumenau, SC, Brasil. 

Blumenau, 1º de agosto de 2010.  

Guilherme Diegoli Jr. – PP5DIG Presidente do CRB 
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RADIOAMADORES MOTOCICLISTAS – ROUTE 73 

 
Já está no ar o site do Route 73, Radioamadores motociclistas que tiveram a interessante idéia de juntar suas duas paixões, 
radioamadorismo e motociclismo. Para conferir as viagens desse grupo com suas possantes máquinas, ver fotos e vídeos dos 
encontros ou para saber um pouco mais do Route 73 acesse www.route73.com.br   
 

 “O RADIOAMADORISMO É UM HOBBY CIENTÍFICO COM DIVERSAS MODALIDADES. O RADIOAMADOR É A 
PESSOA QUE PROCURA MANTER FUNCIOANDO UMA ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, ORA PARA 
COMUNICADOS E CONVERSAS INFORMAIS BEM COMO PARA CONCURSOS E COMPETIÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. ALÉM DOS “BATE-PAPOS” E CONTESTES, O RADIOAMDOR PODE AUXILIAR AS 
AUTORIDADES DE DEFESA CIVIL NAS SITUAÇÕES DE RISCO E CALAMIDADES PÚBLICAS, LEVANDO AS 
COMUNICAÇÕES AOS MAIS LONGÍNQUOS RINCÕES” 

RADIOAMADORISMO DESPORTIVO E COMPETÊNCIAS TECNOLÓGI CAS 
 

 Há 100 anos atrás, até aos anos de 1970, os amadores da Rádio ou radioamadores seniores e jovens estudavam em conjunto, 
construíam e integravam os seus próprios equipamentos e sistemas de rádio. Só depois da massiva industrialização dos 
equipamentos de electrónica e telecomunicações, que ocorre por voltas dos anos de 1980 é que os rádios para o serviço de 
amador se tornam acessíveis, facilitando o acesso individual às Radiocomunicações como nunca antes tinha ocorrido, outrora 
limitado pelos aspectos cognitivos e elevados graus de competência técnica e científica que lhes eram individualmente 
exigidos. Assim, o radioamadorismo tornou-se cada vez mais pluridisciplinar, e uma parte do radioamadorismo comunicativo, 
evolui mesmo para o lado desportivo, dando origem ao rádio-desporto que é hoje uma prática recorrente, executada pela 
maioria dos titulares, por centenas de milhar de cidadãos, que mesmo não possuindo maiores qualificações técnicas e 
científicas, facilmente podem explorar as virtudes da radioelectricidade. O rádio-desporto é uma actividade simples, facilmente 
praticada por uma criança a partir dos 10 ou 12 anos de idade, para tanto basta que dominem uma língua mais internacional. O  
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objectivo é obter elevadas pontuações, contactando ao segundo o maior número de indicativos dessas estações 
correspondentes, imediatamente registadas num computador com uma numeração de série que lhe é atribuída e trocada entre 
os correspondentes, conseguindo obter numa simples hora, num dia ou fim de semana, centenas ou dezenas de milhares de 
contactos efémeros, de apenas alguns segundos cada um deles. Não falam, não trocam ideais ou sequer sentimentos, nem 
conhecimentos ou experiências científicas, muitos não se sujeitam a exames técnicos e graus de qualificação, apenas 
comunicam entre si, deixando um rasto de numerais, na ânsia de competir, em busca de uma vitória, apenas desejam vencer e 
alcançar um número de topo, num qualquer primeiro lugar.O acesso às máquinas de computação permitem que muitos 
operadores amadores de rádio, façam concursos competitivos em radiotelegrafia sem para tanto estarem treinados e 
qualificados, ao invés dos adestrados e bem treinados radiotelegrafistas civis e militares de outrora, que o faziam manualmente 
e com apurado ouvido telegráfico.Mais rápida e eficaz que o SMS, a telegrafia manual foi legalmente retirada como uma 
disciplina mandatória das radiocomunicações telegráficas. Sendo um património da civilização humana, a telegrafia é hoje 
mantida por milhares de radioamadores e radiotelegrafistas das antigas gerações. As modernas tecnologias tornam-se cada dia 
mais elaboradas e complexas sobretudo para os seus investigadores, os engenheiros e técnicos que as produzem. 
O uso da tecnologia foi banalizado aos olhos do vulgar consumidor dos produtos electrónicos, basta dispor de poder 
económico e motivação para a empregar, muitas vezes despidos de conhecimentos técnicos e até de cultura científica, variando 
apenas no consumo e diversidade dos produtos usados pelos comunicativos, facilitado pelo emprego da comunicação pela 
Internet. Motivos pelos quais tem diminuído o radioamadorismo desportivo, que crescia exponencialmente há 30 anos. Em 
termos educativos e sociais, nada disso torna um país e um povo, competitivo, apenas consumidor. Nada disso torna um povo 
capaz, mais dotado de competências, apenas um utilizador havido de comprar e usar. Neste contexto, Portugal nem sequer 
possui industria neste sector, apenas comércio de importação de rádios e produtos electrónicos geralmente asiáticos. Um 
assunto para se reflectir. Um cuidado a ter em conta no futuro das sociedades que se devem assumir como mais competitivas e 
tecnologicamente avançadas, dotadas de saber e competências, tendo por fim, o interminável concurso do desenvolvimento 
sustentável e do bem-estar social de todos. A questão será, qual o modelo ocupacional e educativo a prosseguir, certamente que 
através do pluralismo e da interdisciplinaridade, mas mais focados na Cultura de Conhecimento que no recreio e lazer. 
 
Fonte: AMRAD - Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para a Investigação Educação Desenvolvimento. 
Resumo noticioso eletrônico ARLA 
Notícia  gentilmente cedida por: João Gonçalves Costa – e-mail: João.a.costa@ctt.pt 
 
 
 
 

Palestra Rádio-transmissão em 1.2 GHz e reflexão lunar 
 

  

 

  

Dia 25/09/2010 realizada por PY2BS - Bruce 

Não perca!! Vagas limitadas 

Maiores informações em nossa secretaria. 

Fonte: www.labre-sp.org.br 
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REGULAMENTO DO CONCURSO 50 ANOS DA ELECTRIL  

  

FINALIDADE E OBJETIVO 

 
Promover o Congraçamento entre os Radioamadores Brasileiros. 
O Concurso 50 Anos da Electril é uma competição de CARÁTER NACIONAL, 
promovido e oganizado pela Electril em comemoração dos seus 50 anos de fundação. 
 
DATA E HORÁRIO DE DURAÇÃO DO CONCURSO  
No primeiro final de semana do mês de Novembro de 2010  
Inicio as 0:00horas de Sábado dia 6 e Término às 24:00horas de Domingo dia 7 
 
TIPO DE EMISSÃO E FAIXAS  
 
FONIA E TELEGRAFIA 
 
 80 - 60 - 40 - 30 - 20 - 18 - 15 - 12 e 10 Metros. 
 
CHAMADAS  
TELEGRAFIA = CQ TEST 50 - FONIA = CQ 50 ANOS 
Não serão válidos contatos cruzados 
 
MENSAGENS TROCADAS 
NÚMERO ENVIADO + INDICATIVO + NÚMERO RECEBIDO + QTR  + RS/RST (DEMAIS FACULTATIVOS)  
Anexo modelo de Log mande imprimir para rascunho,  
preencher no computador e enviar como anexo do email para - antenaselectril@globo.com -  
até dia 30 de dezembro de 2010 
 
PONTUAÇÃO 
Cada contato corretamente anotado e confirmado valerá UM ponto  
A apuração será por meio de computador com cruzamento de dados 
 
VENCEDORES 
SERÃO CONSIDERADOS VENCEDORES AQUELES COM MAIOR NÚM ERO DE PONTOS: 
1)CLASSE A EM FONIA 2)CLASSE A EM TELEGRAFIA  
3)CLASSE B EM FONIA 4)CLASSE B EM TELEGRAFIA  
5)CLASSE C EM FONIA 6)CLASSE C EM TELEGRAFIA  
 
AOS 6 VENCEDORES SERÃO OFERECIDOS PREMIOS DE PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO  
os premios serão divulgados durante a realização do concurso 
 
A todos os participantes do concurso será oferecido um QSL dourado  
como lembrança, com seu indicativo e nome gravados 
 
Fonte: www.electril.com 
 
Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA – PY2021SWL (SWARL) 
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SELO LANDELL DE MOURA  

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) v ai emitir um selo para comemorar os 150 anos do nas cimento de 
Roberto Landell de Moura. O lançamento será em 21 d e janeiro de 2011 e fará uma merecida homenagem ao (ainda) 
injustiçado padre-cientista. Esse evento soma-se às iniciativas do MLM e do senador Sérgio Zambiasi, que  solicita a 
inscrição do nome de Landell no Livro dos Heróis da  Pátria. 

Fonte: http://www.mlm.landelldemoura.qsl.br 

Contribuição de: Faustino Prado – PY2VOA – PY2021SWL (SWA RL) 

 

 
 
 

BRASILEIRO É O VERDADEIRO PIONEIRO DA RADIODIFUSÃO MUNDIAL  

 Por Ronaldo Reis (Rony), indicativo PS7AB. 

O dia 30 de junho de 2010 marca os 82 anos da morte do cientista e inventor brasileiro Roberto Landell de Moura, o pioneiro 
mundial na transmissão da voz utilizando equipamentos sem fio (rádio), ou seja, ele é o precursor da radiodifusão. Landell de 
Moura desenvolveu seus estudos e experiências a partir de 1893, e, comprovadamente, efetuou pelo menos uma demonstração 
pública em S. Paulo capital, no dia 03 de junho de 1900, além de possuir patentes registradas no Brasil (1901) e USA (1904). 
A sua vitoriosa experiência foi assim noticiada pelo Jornal do Comércio de 10 de junho de 1900: “No domingo próximo 
passado, no alto de Santana, cidade de São Paulo, o Padre Landell de Moura fez uma experiência particular com vários 
aparelhos de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas no estudo da propagação do som, da luz 
e da eletricidade através do espaço (...), as quais foram coroadas de brilhante êxito. (...) Assistiram a esta prova, entre outras 
pessoas, o Sr P.C.P. Lupton, representante do Governo Britânico, e sua família”. E Marconi? O grande cientista italiano, em 
1895, conforme se verifica em suas patentes e na biografia oficial, foi o primeiro a conseguir transmitir somente sinais em 
telegrafia (código Morse ou CW), utilizando o rádio, não tendo na época se interessado (ou conseguido?) experimentos com a 
voz humana. Certa confusão entre os trabalhos desenvolvidos no final do século passado pelos 02 cientistas, certamente tem 
levado as autoridades e a comunidade científica brasileira a não reconhecer, e, conseqüentemente, divulgar a obra do nosso 
ilustre cientista. Landell de Moura utilizou circuitos inéditos para a época, (e patenteou parte deles no Brasil e USA) para a 
propagação do som e da voz humana pelas ondas eletromagnéticas e luminosas (sistema fotônico - eletrônico), que, em última 
análise, é o início da radiodifusão, que só foi consagrada principalmente após a invenção, em 1906, da válvula tríodo por De 
Forest, que substituiu a bobina de Ruhmkorff utilizada por Landell de Moura em seus aparelhos patenteados em 1901/4. O 
princípio de funcionamento da fibra ótica também se baseia nas invenções de Landell de Moura. Numa época em que para a 
maioria da população era incomum se conciliar ciência e religião, é perfeitamente viável que Landell de Moura, mesmo sem 
restrições pela Igreja aos seus experimentos, só anos depois de seus primeiros êxitos tenha se animado a demonstrar em  
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público suas invenções. Já em 1903, Arthur Dias, em seu livro “Brazil Actual” faz referência a Landell de Moura, 
descrevendo, entre outras coisas, o seguinte: “... logo que chegou a S. Paulo, em 1893, começou a fazer experiências 
preliminares, no intuito de conseguir o seu intento - transmitir a voz humana a uma distância de 8, 10 ou 12 km, sem 
necessidade de fios metálicos. Após alguns meses de penosos trabalhos, obteve excelente resultados com um dos aparelhos 
construídos...”. Observem que o livro foi escrito apenas 10 anos após o início das experiências de Landell de Moura, estando o 
mesmo na época nos USA registrando a patente de seus inventos. Marconi desenvolveu suas experiências em Bolognha, Itália, 
divulgando seu feito em setembro de 1895, mas só patenteou seu invento no ano seguinte, na Inglaterra, não se sabendo ao 
certo a razão de não ter concedido (ou conseguido) o registro de tal glória ao seu País. Além de estar próximo da comunidade 
científica internacional, Marconi pertencia a família abastada, e dispôs de todos os recursos financeiros necessários para 
desenvolver seus experimentos, tendo a eles se dedicado exclusivamente. Também procurou de imediato a utilização comercial 
de seu trabalho, fundando uma empresa logo após registrar sua patente na Inglaterra. Com Landell de Moura ocorreu o inverso, 
pois além de não dispor de recursos financeiros, dividia o tempo entre os afazeres do sacerdócio e suas experiências, efetuado 
em improvisados laboratórios que ele montava nos fundos das paróquias em que trabalhava. Dilentatista, desenvolveu seus 
trabalhos com a colaboração financeira de amigos, e somente com uma visão científica. A Igreja Católica, em vida, promoveu 
Landell de Moura merecidamente até atingir o importante grau de Monsenhor, bem como concedeu, inclusive, permissão 
especial de Roma para viajar aos USA, o que era difícil na época, lá permanecendo 4 anos para patentear seus inventos. 
Obviamente a Igreja aceitava e apoiava o seu trabalho como cientista. Independente da polêmica que essas afirmações possam 
causar é interessante observar que os dois maiores inventores internacionais brasileiros, Santos Dumont e Landell de Moura, 
não se interessaram em explorar comercialmente seus inventos. Santos Dumont, talvez por ter vivido na França, já está com 
seu lugar registrado na história desde aquela época. Landell de Moura, um inventor e cientista que desenvolveu suas 
experiências em nosso País, com poucos recursos técnicos e financeiros, estranhamente, até hoje, é um ilustre desconhecido da 
maioria absoluta do povo, governo e comunidade científica, inclusive no Brasil. As anotações deixadas por Landell de Moura, 
foram alvo de minucioso estudo realizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS (que diga-se de 
passagem leva o nome do Padre Landell de Moura), tendo se concluído pela validade de suas teorias. Em 07 de setembro de 
1984, em Porto Alegre, após um magnífico trabalho de reconstrução coordenados pelo Prof Otto Albuquerque, pela CIENTEC 
(Fundação de Ciência e Tecnologia do RS) e a FEPLAN (Fundação Educacional Padre Landell de Moura), foi feita uma 
demonstração pública utilizando-se um rádio montado com os mesmos matérias usados à época por Landell de Moura, tendo 
sido transmitidas algumas palavras pronunciadas pelo então Governador Jair Soares. O rádio encontra-se na FEPLAN em 
Porto Alegre. Os originais das anotações estão no Museu Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Estudiosos e cientistas 
brasileiros, como por exemplo, o Prof. Otto Albuquerque, Ruy de Paula Couto, Eng. Iwan Thomas, o falecido jornalista e 
radioamador Gilberto Afonso Penna, já tiveram oportunidade de explicar, tecnicamente e de forma inquestionável, em artigos 
publicados em revistas e jornais, além de livros, o funcionamento dos equipamentos inventados por Landell de Moura. Os 
estudos e experiências de Landell de Moura estão registrados em seus livros de anotações, demonstrando que desde 1893 ele 
vinha desenvolvendo as teses e experimentos necessários para os seus aparelhos. Nascido em Porto Alegre em janeiro de 1861, 
Landell de Moura teve formação eclesiástica em Roma. Ordenado sacerdote em 1886, voltou para o Brasil e desempenhou 
atividades religiosas até sua morte, também em Porto Alegre, já no importante cargo de Monsenhor. Em Roma iniciou seus 
estudos de física e eletricidade, nos quais se aperfeiçoou como autodidata no Brasil. É bom lembrar que aqui, Landell de 
Moura estava isolado dos grandes centros de pesquisas da época, especialmente França, Inglaterra e USA, só tomando 
conhecimento dos avanços tecnológicos que ali ocorriam meses depois, pelas poucas publicações que chegavam ao nosso país. 
A 1a experiência pública documentada realizada por Landell de Moura foi em S. Paulo, e noticiada pelo Jornal do Comércio de 
10 junho de 1900 (texto já citado no início do presente artigo). O êxito das experiências do padre Landell não tiveram o 
merecido destaque pela imprensa e pelas autoridades brasileiras da época, o que causou uma grande decepção ao ilustre 
cientista, conforme se verifica em reportagem publicada no jornal “La Voz de Espanã” (editado em S. Paulo), no dia 16 de 
dezembro de 1900 em que diz: “... quantas e que amargas decepções experimentou Padre Landell ao ver que o governo e a 
imprensa de seu país, em lugar de o alentarem com aplauso, incentivando-o a prosseguir na carreira triunfal, fez pouco ou 
nenhum caso de seus notáveis inventos...”. Tais fatos não desanimaram Landell de Moura, que em 09 de março de 1901 obteve 
para seus inventos a patente brasileira nº 3.279. Meses depois seguiu para os USA, e em 04 de outubro de 1901 deu entrada de 
requerimentos no The Patent Office of Washington pedindo privilégio para suas invenções, tendo obtido, após muito sacrifício 
pessoal, em 11 de outubro de 1904 a patente 771.917, para um transmissor de ondas; a 22 de novembro de 1904, a patente 
775.337 para um telefone sem fio e a 775.846 para um telégrafo sem fio. No período em que morou nos USA, Landell de 
Moura passou sérias dificuldades financeiras para conseguir montar seus equipamentos, e provar a viabilidade dos mesmos 
(conforme exigência do The Patent Office). Seu trabalho foi notícia em 12.10.1902, no Jornal “New York Herald”, em 
reportagem sobre experiências desenvolvidas na época, inclusive por cientistas na Alemanha e Inglaterra, na transmissão de 
sons sem uso de aparelhos com fio.  Em 1903, a revista “Brazil Actual” publica uma biografia de Landell de Moura, 
informando (...) ”O telefone sem fios é reputado a mais importante das descobertas do Padre Landell, (...) e as diversas 
experiências por ele realizadas na presença do cônsul inglês de S. Paulo, Sr. Lupton, e de outras pessoas de elevada posição 
social, foram tão brilhantes que o Dr Rodrigues Botet, ao dar notícias desses ensaios, disse não estar longe o momento da  
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sagração do Padre Landell como autor de descobertas maravilhosas (...)”. É importante ressaltar que a reportagem acima foi 
escrita na época em que ocorreram os fatos, ou seja, por pessoas que conviveram com Landell de Moura, e em condições de 
comprovar os seus feitos, o que reforça a veracidade das notícias que publicaram. Mas não paramos por aqui... O astrônomo 
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, em 27.07.1982, publicou artigo no Jornal do Brasil, e também se refere ao esquecimento 
a que foram relegadas as experiências pioneiras de Landell de Moura. O Prof. Otto Albuquerque em seu livro “No Ar a Luz 
que Fala”, faz minucioso estudo científico dos aparelhos inventados por Landell de Moura, não deixando margens a dúvidas do 
seu pioneirismo e funcionalidade. O jornalista e estudioso B. Hamilton Almeida já publicou 02 livros baseados em extensa 
pesquisa nos documentos existentes nas cidades em que Landell de Moura viveu, também demonstrando, baseado em fatos 
devidamente comprovados, o pioneirismo de Landell de Moura.  Em diversos outros livros que contam a história da 
radiodifusão no Brasil, são feitas referências a Landell de Moura.  No decorrer dos anos, dezenas de artigos foram publicados 
ressaltando os feitos de Landell de Moura, em jornais no Brasil, bem como em jornais editados em Portugal, USA, Alemanha e 
Áustria. Diante de tão vasta comprovação técnica existente sobre o pioneirismo de Landell de Moura, cabe ao Governo 
Federal, a ANATEL, e a comunidade científica, reconhecerem oficialmente a obra desenvolvida por Landell de Moura.  O 
gaúcho, tão zeloso em resguardar suas tradições culturais, feitos e personagens históricos, tem quase que por obrigação, lutar 
pelo reconhecimento de tão ilustre filho. Num país ainda tão carente em apoiar e desenvolver sua produção técnica e científica, 
deixar de prestigiar a obra de Landell de Moura, é desperdiçar a oportunidade de reconhecer para a posteridade os feitos e a 
glória de um dos grandes gênios brasileiros.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

DOMINGO, 1 DE AGOSTO DE 2010 

75.º Aniversário da Emissora Nacional  

  
A Emissora Nacional de Radiodifusão (EN) inaugurou oficialmente a sua actividade a 1 de Agosto de 1935. Este 
acontecimento deu-se uma década após as primeiras emissões regulares de rádio em Portugal e numa altura em que a rádio 
portuguesa vivia o seu primeiro período áureo. Obra do Estado Novo, a EN manter-se-ia sem desvios no seu rumo até o dia 25 
de Abril de 1974. (...) Até à revolução dos cravos, em 25 de Abril de 1974, a Emissora Nacional não sofreu grandes alterações 
organizacionais. O financiamento era garantido pelo Estado português, que por sua vez aplicava uma taxa de radiodifusão  
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sonora aos possuidores de receptores radiofónicos. Quando a 2 de Dezembro de 1975 é decretada a nacionalização das 
emissoras portuguesas, foi criada a Empresa Pública de Radiodifusão, um organismo que congregava todas as emissoras do 
continente, excepto a Rádio Renascença, a Rádio Altitude (Guarda) e a Rádio Pólo Norte (Caramulo). Em 1976, a nova 
empresa adopta o nome de RDP - Radiodifusão Portuguesa EP, estando obrigada a prestar um serviço público de rádio. A 
empresa organiza-se em 4 canais nacionais, 3 regionais para o Continente e 2 regionais para as Ilhas, além das emissões em 
Onda Curta, (...).  

 
Nova reorganização interna é efectuada em 1979, sendo criada a Rádio Comercial que, juntamente com os programas emitidos 
a partir dos centros regionais, passa a transmitir publicidade, entrando assim em concorrência directa com os operadores 
privados. Nova transformação é efectuada em 1993, tendo sido privatizada a Rádio Comercial e a publicidade deixa 
definitivamente de ser transmitida nos canais da RDP. É adquirido um novo edifício nas Amoreiras, em Lisboa, que passa a 
abrigar os sectores técnico e de produção. Em 1994, cria-se a Antena 3 e a RDP é transformada em sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos. No ano seguinte, surge a RDP África, um novo canal vocacionado para os países africanos 
de língua portuguesa. Em 1998, passa a dispor do sistema Digital Audio Broadcasting (DAB), mas que se limita a ser uma via 
alternativa para as emissões em Frequência Modulada. (...) A ultima grande reorganização é feita em 2004, quando a 
Radiodifusão Portuguesa se funde com a Radiotelevisão Portuguesa, denominando-se a nova empresa pública de "Rádio e 
Televisão de Portugal" (RTP). Ao longo da última década, e dada a penetração da Internet, são criadas webradios temáticas, 
que se juntam às emissoras radiofónicas hertzianas da RTP.  

 
 
O texto completo, sobre os 75 anos da Emissora Nacional de Radiodifusão, está na "QSP - Revista de Rádio e 
Comunicações" de Agosto.  
Publicada por Jorge Guimarães Silva 
 
Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA/PY2021SWL (SWARL) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

IRENE DE SOUZA BOEMER 5: primeira-dama do rádio ita jaiense 

Gloria Alejandra Guarnizo Luna 
Marlene de Fáveri 

O programa Suplemento Feminino fez história, foi história e é história. Através dele, iniciado em 1692, Irene se tornou 
conhecida, era ouvida pela população em geral e se dirigia às ouvintes sempre com simpatia, gentileza, tratando-as com um 
carinhoso “Alô Amigas!” estabelecendo uma relação de amizade e de vínculo afetivo, nos seus posicionamentos como uma 
mulher que também cuidava do lar, era uma igual, e assim as tratava com amizade, entrando no cotidiano, aproximando-as.  
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Passear pela vida de Irene, pela cidade onde ela transitou, pelos caminhos de sua vida, pelas inúmeras reportagens que fez, 
pelos países e culturas que conheceu, pelos lugares que passou, pelos programas de rádio e escritos no jornal que nos deixou, 
pela simpatia que sempre foi, o carisma que tinha, suas preocupações com a preservação da cultura, os desejos, sua 
religiosidade, é como entrar no tempo e ouvi-la falando, dançando e cantando as músicas de Carmen Miranda, fazendo teatro, 
enfim, é dedicar um tributo ao profissionalismo. O presente livro versa sobre a história da radialista Irene Souza Boemer, 
personagem relevante na história da cidade, presente desde os anos iniciais da Rádio Difusora Itajaí , e nela tendo atuado desde 
1947. Como locutora e como cronista nos jornais locais, esteve a frente do programa de rádio Suplemento Feminino, desde de 
1962, trabalho considerado de maior relevância durante sua carreira, destacando-se com os programas de auditório como o 
Clube Mirim, e como repórter nacional e internacional. Manteve, também, uma coluna semanal com o mesmo nome – 
Suplemento Feminino – nos jornais locais – Jornal do Povo, Folha do Povo e Diário da Cidade, de 1977 ao ano de 2003, 
quando aos 79 anos, sua voz silenciou. Por sua atuação e profissionalismo, gentileza e carisma, é considerada a primeira-dama 
do rádio itajaiense. Também é possível perceber a atuação de uma mulher num espaço público preferencialmente masculino, 
com um programa voltado ao público feminino e que permaneceu atuante até o início do século XXI, evidenciando que tinha 
aceitabilidade dentre o público ouvinte e, depois, leitor. Ao confundir-se com a história da cidade, a trajetória da radialista 
permite visualizar as mudanças e transformações ocorridas durante boa parte do século XX, quando há um aceleramento no 
ritmo de consumo, produção de bens, práticas e comportamentos, que no mundo ocidental, foram se modificando e 
influenciaram de alguma maneira a vida na cidade, levando em conta que a história local não se desconecta de uma história 
global. Esclarecemos que faremos referências às ouvintes, mulheres, porque a maior parte da documentação se refere ao 
público feminino, o que não significa que não houvesse ouvintes homens; assim faremos com respeito ao programa e sua 
preocupação sempre evidente com as mulheres, que tinha como amigas. Outro esclarecimento é importante: na documentação, 
às vezes o nome de Irene aparece como Irene Boehmer e não Boemer, explicado pelo Mário que seu nome familiar é realmente 
Boehmer, mas, durante a repressão aos estrangeiros por conta da Segunda Guerra, algumas famílias modificaram o sobrenome 
para ‘aportuguesar’ e driblar a repressão política. Isso explica as duas grafias que encontramos, porém, a documentação oficial 
diz Boemer, e é como a ela nos referimos. Nas primeiras páginas, referimo-nos à Irene de Souza, sobrenome de solteira, até 
seu casamento, quando passa a adotar o sobrenome de casada. Ainda se faz necessário explicar que esta é uma história escrita 
conforme o desejo de Irene, um pouco do que ela selecionou, portanto, com fontes documentais, e da memória, autorizadas 
para esta publicação, mais no âmbito da esfera pública. Não se afigura uma biografia nos aportes da metodologia histórica, 
sendo que muitas coisas e fatos não são abordados, respeitando a memória da personagem, nos limites éticos e de uma história 
autorizada. Isso quer dizer que, nas esferas da experiência vivida, existem muitos e recônditos acontecimentos do privado que 
escapam mesmo aos mais astutos dos biógrafos; e, outros ainda, que só existem na memória do narrador. Jacques Le Goff nos 
ensina que “a biografia histórica é uma das maneiras mais difíceis de se fazer história”, justamente porque invade o cotidiano e 
o privado, ou a individualidade difícil de captar. E aqui percebemos que, se o percurso de vida da personagem esteve 
imbricado à cidade, à radiodifusão e às relações sociais, também esteve imerso num mundo seu, que nem sempre condiz com a 
linearidade mostrada. Interpretar não é julgar, menos ainda produzir um juízo moral; deixemos que as fontes falem por si. 
Vavy P. Borges dá conta de que “os atores históricos (nós todos!) não são modelos de coerência, continuidade, racionalidade; 
as tensões entre o vivido e o imaginado e o desejado são fundamentais”, e, portanto, há que se levar em conta os movimentos 
de ocultar, silenciar ou esquecer, os quais sinalizam/organizam os limites e possibilidades quando se pretende contar uma 
história que leva em conta, e respeita, as fronteiras entre os ditos e não ditos. Ou, há que se ter clareza desses sentidos, fazer 
avaliação e reflexão sobre os limites da narrativa, do eu está exposto e recôndito,  que é possível dizer e imaginar, até onde é 
permitido ou não ir, dependendo da intenção/relação biógrafo/biografado. À Irene e ao Mário, que sempre nos receberam 
carinhosamente e nos oportunizaram abrir o baú da memória, agradecemos imensamente por estarmos agora escrevendo e 
contando esta história! Nas páginas que se seguem, convidamos as leitoras e os leitores a viajarem conosco. Autoras do livro 
Irene de Souza Boemer – Dama do Rádio, Cronista da Cidade. Itajaí: Editora Mariadocais, 2008. 

Colaboração: Ivan Dorneles Rodrigues – PY3IDR 
 
Fonte: www.carosouvintes.org.br 
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ULYSSES GALLETTI: PAIXÃO PELA ESCUTA  
 
 

Vamos recordar um pouco... 

 
 
Nos últimos anos da década de 70 comecei a me interessar por equipamentos de recepção com mais recursos. Procurava 
comprá-los lendo nos jornais no caderno de classificados. 
O primeiro receptor mais diferenciado que adquiri foi um Sony CRF5080. Agradeço ao Regis, vendedor daquele rádio, por 
minha efetiva introdução no mundo dos radioescutas. 
Tempos depois troquei aquele receptor analógico pelo meu primeiro com frequencímetro digital, o Panassonic RF3100, com 
quem me vendeu o primeiro rádio Sony e paguei a diferença. 
Com o tempo fui me interessando em conhecer receptores de boas marcas. Como não podia comprar todos, vendia um para 
comprar outro. Fiz muitas compras nas chamadas "vendas de famílias estrangeiras que deixavam o país". Fiquei conhecido nas 
empresas que organizam aquelas vendas, e assim, sempre era informado quando surgiam rádios receptores para vender. 
Uma ocasião a venda foi realizada na casa de um embaixador. O receptor estava no escritório que estava fechado. Fechei o 
negócio sem ver, no dia seguinte para minha surpresa constatei que o rádio era um Yaesu FRG7, com acoplador de antena e 
tudo, novinho. Hoje este rádio está com meu irmão, que motivado por mim, também aderiu ao hobby da radioescuta. 
Certa vez comprei um receptor que estava em uma loja empoeirado em um canto. O vendedor especializado em transceptores 
não deu muito valor para ele. Quando cheguei em casa,fiz uma boa limpeza no rádio e ele ficou como novo. Naquele dia 
descobri mais um uso para cera usada em polimentos de carros! O rádio era profissional, um Sony CRF1. 
Pesquisei muito sobre receptores em livros especializados e revistas. Cada vez que me interessava por algum novo receptor 
constatava que os seus preços eram bem elevados. 
Em uma das viagens que fiz para os Estados Unidos comprei, em uma loja de equipamentos usados, o Kenwood R1000. 
Embrulhei em um cobertor e viajei com o rádio em uma sacola de mão, tomando todo cuidado possível. 
Certa vez encontrei um anúncio de um Drake R7A. O preço era "salgado", mas na época, pelas informações que tinha era 
muito bom. Comprei o rádio e constatei que realmente era um excelente receptor, embora um pouco difícil de operar. 
O meu objetivo era possuir o receptor JRC NRD525. Foi difícil mas consegui atingir este objetivo ha alguns anos, quando 
minha filha residia nos Estados Unidos. Fui visitá-la algumas vezes e na ultima comprei o JRC. 

 
 
Para a viagem ao Brasil precisei comprar uma mala de mão só para colocar o rádio. O primeiro trecho da viagem seria 
Pittsburgh - Chicago. entrei no avião com a mala na mão, que embora grande poderia ser classificada como de mão. O avião 
era de pequeno porte, usado para vôos internos. Minha maleta com o rádio não coube no bagageiro. A aeromoça me informou  
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que eu não poderia levar aquela mala comigo. Ela tinha que ir com as bagagens. Afirmei que o conteúdo era muitíssimo 
delicado, e de tanto insistir nisto fui autorizado a ir levar a mala até o bagageiro, recomendar cuidado para o pessoal que 
acomodava tudo naquele local e pedir que fosse a primeira a ser desembarcada e entregue na minha mão. Foi um sufoco! 
Depois no segundo trecho da viagem (Chicago - São Paulo) não tive problemas em manter a mala do rádio comigo. 
No inicio dos anos 80 quando anunciei a venda de uma coleção completa da revista Seleções, apareceu um comprador que me 
ofereceu em troca um radio de aparência feia e com nome que eu não conhecia, quase que não faço negocio. Como minha 
esposa queria que eu me desfizesse daquela coleção, pelo espaço que ocupava em nossa biblioteca, insistiu para que eu fizesse 
a troca pelo radio. E assim fiz. Infelizmente não cheguei a conhecer o dono do rádio. Eu não estava em casa no dia em que ele 
foi buscar a coleção de revistas e levar o seu rádio. Ele foi atendido por minha esposa. Soube apenas que ele era um militar 
reformado. O rádio, objeto da troca pelas revistas, foi um Barlow Wadley XCR30 MARK 2. Vendi este rádio mais tarde para o 
amigo Francisco porque ele sonhava em ter este rádio e por valor que o saudoso Prof. Roberto avaliou. Foi muito gratificante 
ter atendido o amigo. Mais tarde comprei um outro Barlow Wadley igual, que ficou com meu irmão e mais recentemente 
importei mais um, 6 meses de espera, taxa de importação igual a 60% do valor da compra, revisão pelo técnico, etc. 
No inicio da década de 80 quando coloquei um anuncio no jornal um rádio quem me telefonou para obter informações foi o 
Sergio Doria Portamian, o primeiro dexista que conheci. 
Logo depois tive a felicidade de conhecer o Professor Robert Veltmeijer e poder visitá-lo com certa regularidade, e assim, 
adquirir conhecimentos sobre o hobby da radioescuta e dexismo. Também pude fazer outros amigos do DX Clube Paulista, do 
Globo DX, etc. 
Sempre gostei de participar de competições, e por este motivo não deixei de participar do primeiro concurso de escutas das 
bandas tropicais da América do Sul, promovido pelo DX Clube Paulista. 
Isto ocorreu em 1984. Eu me programei e fui a luta, como iniciante no hobby. Fui muito incentivado pelos participantes, e com 
a grande quantidade de logs que enviei fui classificado em primeiro lugar. Guardo com muito orgulho o Diploma que recebi. 
Participei do segundo concurso das bandas tropicais, em 1993. Neste concurso fiquei em segundo lugar. Estanhei um pouco as 
escutas que o vencedor fez com o seu radio Transglobe, mas ele venceu por muitos pontos na minha frente. 
Embora não tivesse muito interesse pelas escutas em ondas médias, quando surgiu em 2004 o primeiro concurso de ondas 
médias, idealizado e comandado por Adalberto Marques de Azevedo, me preparei novamente. Usei antena DZ e radio Sony 
ICF6800W. Este conjunto funciona muito bem. Procurei sintonizar freqüência por freqüência as emissoras e, 
preferencialmente, até conseguir a identificação de cada uma. Consegui o primeiro lugar. 
Participei também, em 2004, do concurso A Volta ao Mundo das Ondas Tropicais, muito bem idealizado e comandado por 
Adalberto Marques de Azevedo, fiquei com a terceira colocação e reconheci o mérito das incontestáveis primeira e segunda 
colocação. 
 

 
 
RESULTADOS DOS CONCURSOS ACIMA MENCIONADOS: 
 
 
Ano de 1984 
PRIMEIRO CONCURSO DA BANDA TROPICAL DO DX CLUBE PAULISTA 
RELAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS 
1o Ulysses Galletti - 1030 pontos (Yaesu FRG7700 - Active antena FRA7700) 
2o Gilberto A. Santos - 732 pontos (Panasonic RF4900, Sony ICF2001) 
3o Sergio D. Portamian - 572 pontos (Indeletron RC16, Philips 06 RL416) 
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Ano de 1993 
CONCURSO DX ONDA TROPICAL DO DX CLUBE PAULISTA 
RELAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS 
1o Ivanildo Gonçalves Dantas - 3913 pontos (Philco Transglobe) 
2o Ulysses Galletti - 1858 pontos ( Kenwood TS440S, Yaesu FRG7700) 
3o Marcelo Toniolo dos Anjos - 1609 pontos (Sanyo M1700F) 
 
Ano de 2004 
PRIMEIRO CONCURSO DE OMs BRASILEIRAS ORGANIZADO POR ADALBERTO MARQUES DE AZEVEDO 
RELAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS 
MEDALHA DE OURO: Ulysses Galletti - 238 pontos. 
MEDALHA DE PRATA: Rubens Ferraz Pedroso - 233 pontos. 
MEDALHA DE BRONZE: Anderson José Torquato e Cleiber Andrade Júnior de Conselheiro - 211 pontos. 
 
Ano de 2004 
CONCURSO A VOLTA AO MUNDO DAS ONDAS TROPICAIS ORGANIZADO POR ADALBERTO MARQUES DE 
AZEVEDO 
RELAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS 
1º Colocado - MARCELO VILELA BEDENE - 90 pontos 
2º Colocado - RUBENS FERRAZ PEDROSO - 73 pontos 
3º Colocado - ULYSSES ALBUQUERQUE GALLETTI - 68 pontos 
 
Há aproximadamente 15 anos construí em Itatiba – SP uma casa de campo com paredes de madeira maciça de 4,5cm de 
espessura. A madeira maçaranduba, é comumente usada em dormentes de estradas de ferro, não prejudica a prática de escutas 
de radio. Minha casa de finais de semana está em um local alto de condomínio na zona rural de Itatiba. Como o terreno é de 
bom tamanho pude instalar diversas antenas : longware, multibandas, verticais. A antena que melhor resultado me deu foi uma 
Delta Loop em posição horizontal. 
É em Itatiba que, nos fins de semana, faço as minhas escutas. Atualmente está em reforma e acredito que só voltarei a poder 
fazer escutas em Itatiba, já no meu "estudio" no final do ano, com a antena T2FD, que foi especialmente projetada para mim 
pelo meu amigo Adalberto Marques de Azevedo. 
Quando iniciei no hobby da radioescuta, na década de 70, ouvia com muito interesse os programas DX que eram transmitidos 
em espanhol. Um dos mais famosos naquela época era o chamado Encontro DX da Radio Suécia, que era transmitido todas as 
terças feiras. Eu não perdia aqueles programas que tinham apresentadores excelentes, gravava todos os programas. 
Mais recentemente, ha algumns anos, fui convidado pelo jornalista Célio Romais, produtor dos programas DX do DX Clube do 
Brasil a participar destes programas. O Célio Romais produz e apresenta o programa de radio Radio DX e tem participação nos 
programas Onda DX e DXHCJB, respectivamente das rádios CVC a Sua Voz de Miami Lakes, Flórida (Estados Unidos), A 
Voz da Rússia de Moscou, Rússia. e HCJB Global de Quito Equador. 
Portanto, de ouvinte dos programas DX, passei a, semanalmente, ter a grande satisfação de falar aos ouvintes das ondas curtas 
em alguns programas de radio. Minhas participações nos programas têm os seguintes nomes : Conversando com os 
radioescutas, Cartilha do Radioescuta, Dicas DX, É Fácil Viajar Nas Ondas Curtas, etc. 
Espero, de alguma forma, estar dando uma pequena contribuição para o desenvolvimento e divulgação do nosso hobby. 
QRV  
Ulysses Galletti  
Itatiba – SP 
 
Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA/PY2021SWL 
_____________________________________________________________________________________ 

O DESEMPENHO DE UMA AM EM FM  

Daniel Starck* 
Um dos principais assuntos em pauta nas discussões sobre o rádio é a questão de uma rádio AM passar a transmitir sua 
programação de forma simultânea através de um canal em FM. Até que ponto isso é prejudicial ou benéfico ao rádio brasileiro, 
se é rentável e se enfraquece de vez o rádio AM. Algumas pesquisas de audiência revelam algumas tendências apontadas por 
quem escolheu esse modelo de transmissão através de dois canais. Em São Paulo são duas grandes rádios que adotaram esse  
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sistema. A primeira delas foi a CBN FM 90.5, ouvida também em AM 780. No caso da emissora jornalística do Sistema Globo 
de Rádio, a audiência no canal em FM é cerca de quatro vezes maior em relação ao numero apresentado pela AM (Instituto 
Ibope). Porém a situação também aponta outros fatores que contribuíram tal situação: essa transmissão simultânea sempre 
ocorreu com a CBN em São Paulo, ou seja, os dois canais partiram do zero. Nesse caso depende muito do trabalho realizado 
pela estação para popularizar seus formatos de transmissão. A situação da Bandeirantes é oposta à da CBN. A grande força da 
rádio está no canal AM 840, frequencia que não foi enfraquecida com a adoção da transmissão via FM 90.9. Nesse caso a 
Bandeirantes passou a ter mais audiência em São Paulo, fisgando uma pequena parcela do mercado jornalístico em FM, além 
de demonstrar uma tendência de crescimento no AM. Mas é importante salientar que o sistema de transmissão da 90.9 FM está 
instalado fora da capital paulista, criando algumas áreas de sombra. Esse quadro apresentado pela Bandeirantes também é 
observado nas “novatas” nesse modelo de transmissão. Em Porto Alegre a Gaúcha AM 600 tem mantido um índice de 
audiência semelhante ao número apresentado nos últimos anos (também sem a FM), enquanto a FM 93.7 tem crescido nos 
últimos meses, registrando sua maior média de audiência desde sua estréia em 2008. A Gaúcha segue com a mesma força no 
AM enquanto ganha mais ouvintes em FM. Tendência também apontada na Super Rádio Tupi AM 1280 que desde o ano 
passado transmite em 96.5 FM no Rio de Janeiro. Já em Belo Horizonte a Itatiaia AM 610, uma das pioneiras nesse formato de 
transmissão, mantém uma audiência significativa no mercado AM, dominando boa parte da fatia presente nesse formato de 
transmissão, enquanto não vê limites no mercado de rádio em FM, passando a ocupar as primeiras colocações gerais na capital 
mineira (brigando inclusive com as chamadas rádios populares/ecléticas). Outra que está conquistando novos ouvintes é a 
Rádio Globo AM 1220 do Rio de Janeiro, rádio que iniciou suas transmissões em 89.3 FM no primeiro semestre desse ano. Na 
última pesquisa de audiência a Rádio Globo já apareceu dividindo a audiência com várias FMs tradicionais da capital 
fluminense, conforme observado pelo Tudo Radio no inicio do mês. Por enquanto, através dos números apresentados pelas 
pesquisas de audiência do Instituto Ibope, as rádios que estão transmitindo de forma simultânea em dois canais não tiveram 
suas estações em AM enfraquecidas e ganharam espaços importantes no mercado de rádio em FM. Nos próximos dias será a 
vez da Guaíba AM 720 de Porto Alegre passar a utilizar um canal em FM para realizar transmissão simultânea (a FM 101.3). 
A principal critica feita, principalmente pelos sindicatos de radialistas, é o fato de ter duas rádios transmitindo uma única 
programação, independente da faixa de frequência, diminuindo o mercado para os profissionais atuarem. Por outro lado é 
defendida o fortalecimento dessas estações, situação que acarretará investimentos técnicos e no quadro profissional. 
Recentemente relatamos que uma rádio tradicional do Brasil realizou o caminho contrário do quadro apresentado acima. Em 
vez da AM migrar para o FM, foi a FM que passou a ter sua programação retransmitida em uma faixa AM. Isso acontece em 
Curitiba, através das estações da tradicional Rádio Clube. A “B2″ foi transformada numa espécie de repetidora na popular 
Clube FM 101.5. *Empresário, jornalista e proprietário do Tudo Rádio.com. Teve passagens como produtor/editor da Rádio 
PUCPR, Clube AM, Paraná AM, Rádio CBN. Também realiza trabalhos como assessor de imprensa durante o Festival de 
Curitiba. Dirige as emissoras Rádio Trânsito e Rádio Brasil. 
 
Colaboração: Ivan Dorneles Rodrigues – PY3IDR 
 
 
 

 
 
 

ESTAÇÃO ESPACIAL CHINESA  
 

A China completou o primeiro modulo para construção de sua Estação Espacial Internacional e segundo a Agencia Espacial 
Chinesa os preparativos para o lançamento acontecerão em 2011. O modulo, de nome Tiangong-1, pesa oito mil e quinhentos 
quilos e será levado ao espaço pelo foguete de lançamentos March 2F provavelmente no inicio de 2011 disseram os 
correspondentes do jornal Xinhua hoje quarta-feira dia 18 de agosto de 2010. Com nome ainda não definido o veiculo 
Shenzhou 8 será lançado logo após o modulo Tiangong-1 para demonstração e testes de acoplamento. Os testes continuarão até 
o final do ano de 2010 no modulo Tiangong-1. Testes nos componentes eletrônicos, checagem das prioridades de 
sobrevivência interna da tripulação e vários testes nos equipamentos militares que já estão instalados no modulo. Os planos de 
instalação de uma Estação Espacial Chinesa fazem parte do programa espacial Chinês que iniciou-se em 2003 com a missão 
Shenzhou 5. A China será o terceiro pais no mundo a possuir uma estação Espacial no espaço com tripulantes a bordo. 
Eventualmente a China tem planos de enviar naves espaciais para se acoplarem ao modulo Tiangong-1 onde astronautas 
permaneceram a bordo realizando experimentos científicos. As missões Shenzhou 8, 9 e 10 serão realizadas até o ano de 2012 
com astronautas Chineses a bordo e esses astronautas serão conhecidos como Taikonautas. A China tem planos de aumentar o 
modulo Tiangong-1 incluindo mais salas de habitação para os astronautas. O segundo modulo de nome Tiangong-2 esta  
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agendado para acoplar-se ao modulo Tiangong-1 em 2013 e no ano seguinte em 2014 o modulo Tiangong-3 seguidos de vários 
módulos até 2016. Com a instalação de todos os módulos de habitação, provavelmente até 2022, os Chineses estarão com seu 
laboratório completo no espaço. Vamos torcer aqui na Terra para que os Chineses Taikonautas incluam equipamentos de radio 
para manter contato conosco.   
MAURICIO BERALDO PY4MABPy4mab@amsat.orghttp://br.groups.yahoo.com/group/ISSFANCLUBEBRASIL/  
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
  

PRIMEIRO NOVEL BRASILEIRO?  
Redação do Site Inovação Tecnológica - 25/08/2010 

 
 
Fernando Galembeck, da Unicamp apresentou suas descobertas históricas hoje (25) durante a reunião da American Chemical 
Society (ACS), em Boston, nos Estados Unidos. [Imagem: Unicamp] 
Eletricidade do ar 
Alimentar casas e fábricas com eletricidade coletada diretamente do ar pode ser possível: cientistas brasileiros resolveram um 
enigma científico que durava séculos sobre como a umidade na atmosfera torna-se eletricamente carregada, abrindo caminho 
para seu aproveitamento. Imagine dispositivos capazes de capturar a eletricidade do ar e usá-la para abastecer residências ou 
recarregar veículos elétricos, por exemplo.Da mesma forma que painéis solares transformam a luz do Sol em energia, esses 
painéis futurísticos poderão coletar a eletricidade do ar - a mesma eletricidade que forma os relâmpagos - e direcioná-la de 
forma controlada para alimentar qualquer equipamento elétrico, nas casas e nas indústrias. 
Se isso parece revolucionário demais, mais entusiasmante ainda é saber que a descoberta que poderá tornar esses sonhos uma 
realidade foi feita por um cientista brasileiro.O professor Fernando Galembeck, da Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas) apresentou suas descobertas históricas hoje (25) durante a reunião da American Chemical Society (ACS), em 
Boston, nos Estados Unidos. "Nossa pesquisa pode abrir o caminho para transformar a eletricidade da atmosfera em uma fonte 
de energia alternativa para o futuro," disse Galembeck. "Assim como a energia solar está liberando algumas residências de 
pagar contas de energia elétrica, esta nova e promissora fonte de energia poderá ter um efeito semelhante." 
Eletricidade atmosférica 
A descoberta do professor Galembeck parece resolver um enigma científico que já dura séculos: como a eletricidade é 
produzida e descarregada na atmosfera. No início da Revolução Industrial, os cientistas perceberam que o vapor que saía das 
caldeiras gerava faíscas de eletricidade estática - trabalhadores que se aproximavam dos vapores eram frequentemente 
atingidos pelos choques elétricos. Mas essa eletricidade se forma também em locais mais amenos, quando o vapor de água se 
junta a partículas microscópicas no ar, o mesmo processo que leva à formação das nuvens - é aí que começam a nascer os 
relâmpagos.  
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Nikola Tesla ficou famoso pelas suas tentativas de capturar e utilizar essa eletricidade do ar, tentativas infelizmente nem 
sempre bem-sucedidas.  Mas, até agora, os cientistas não tinham um conhecimento suficiente sobre os processos envolvidos na 
formação e na liberação de eletricidade a partir da água dispersa pela atmosfera. "Se nós soubermos como a eletricidade se 
acumula e se espalha na atmosfera, nós também poderemos evitar as mortes e os danos provocados pelos raios," estima 
Galembeck.  
Higroeletricidade  
Os cientistas sempre consideraram que as gotas de água na atmosfera são eletricamente neutras, e permanecem assim mesmo 
depois de entrar em contato com as cargas elétricas nas partículas de poeira e em gotículas de outros líquidos.  
Mas o professor Fernando Galembeck e sua equipe descobriram que a água na atmosfera adquire sim uma carga elétrica.  
O grupo brasileiro confirmou essa ideia por meio de experimentos de laboratório que simulam o contato da água com as 
partículas de poeira no ar. Eles usaram minúsculas partículas de sílica e fosfato de alumínio - ambas substâncias comumente 
dispersas no ar - para demonstrar que a sílica se torna mais negativamente carregada na presença de alta umidade, enquanto o 
fosfato de alumínio se torna mais positivamente carregado. "Esta é uma evidência clara de que a água na atmosfera pode 
acumular cargas elétricas e transferi-las para outros materiais que entrem em contato com ela," explicou Galembeck. "Nós a 
chamamos de higroeletricidade, ou seja, a eletricidade da umidade."  
 
Coletores de energia do ar  

 
 
Painéis para capturar a energia higroelétrica poderão ser colocados no topo dos prédios para drenar a energia do ar e impedir o 
acúmulo das cargas elétricas que são liberadas na forma de raios. [Imagem: Martin Fischer] No futuro, segundo Galembeck, 
poderá ser possível desenvolver coletores - similares às células solares que coletam a luz solar para produzir eletricidade - para 
capturar a higroeletricidade e permitir seu uso em residências e empresas. Assim como as células solares funcionam melhor 
nas regiões mais ensolaradas do mundo, os painéis higroelétricos vão funcionar de forma mais eficiente em áreas com alta 
umidade, uma característica das regiões tropicais, Brasil incluído. Alta umidade significa altos níveis de vapor de água no ar - 
um vapor que se torna visível ao se condensar e embaçar os vidros do carro, por exemplo, e cuja baixa intensidade incomoda 
tanto nos dias secos de inverno. Galembeck afirmou em sua apresentação que uma abordagem semelhante poderia ajudar a 
prevenir a formação de raios. Ele vislumbra a colocação de painéis higroelétricos no topo de prédios em regiões onde ocorrem 
muitas tempestades. Os painéis drenariam a energia do ar, impedindo o acúmulo das cargas elétricas que são liberadas na 
forma de raios. Seu grupo de pesquisa já está testando metais para identificar aqueles com maior potencial para utilização na 
captura da eletricidade atmosférica e prevenção dos raios. "São ideias fascinantes que novos estudos, nossos e de outras 
equipes de cientistas, poderão tornar realidade," disse Galembeck. "Nós certamente temos um longo caminho a percorrer. Mas 
os benefícios no longo prazo do aproveitamento da higroeletricidade podem ser substanciais."  
Fenômenos eletrostáticos  
Durante o século 19, houve vários relatos experimentais associando a interface ar-água e os fenômenos eletrostáticos da 
chamada "eletricidade do vapor". O famoso Lord Kelvin idealizou um equipamento, que ele chamou de condensador de gotas 
de água, para reproduzir experimentalmente o fenômeno. Contudo, até hoje ninguém havia conseguido descrever os 
mecanismos do acúmulo e da dissipação das cargas elétricas na interface ar-água.  
Isso pode dar a dimensão dos resultados agora obtidos pelos cientistas brasileiros. O trabalho do professor Fernando 
Galembeck e sua equipe demonstra que a adsorção do vapor de água sobre superfícies de materiais isolantes (dielétricos) ou de 
de metais isolados - devidamente protegidas dentro de um ambiente blindado e aterrado - leva à acumulação de cargas elétricas 
sobre o sólido, em um intensidade que depende da umidade relativa do ar, da natureza da superfície usada e do tempo de 
exposição.  
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A pesquisa verificou ainda um aumento acentuado nas cargas elétricas acumuladas quando são usados substratos líquidos ou 
isolantes sólidos, sob a ação de campos externos, quando a umidade relativa do ar se aproxima de 100%.  
Fonte: Redação do site Inovação Tecnológica – 25/08/2010 
Notícia cedida gentilmente por: PY3IDR – Ivan Dorneles Rodrigues 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
4º MINI ENCONTRO EM CRUZEIRO – SP 

Venha rever e conhecer novos Amigos 

Data: 25 de setembro de 2010 

RESTAURANTE ACONCHEGO 

A partir das 10h 
Estrada Municipal Várzea Alegre, 220 

Fone (12) 3143-2019 
Como Chegar: (acesso asfaltado) 

Para quem vem de São Paulo e Vale do Paraíba: seguir pela Rodovia 
Presidente Dutra até a cidade de Cachoeira Paulista, entrar e seguir em 

direção à cidade de Cruzeiro; em frente o Posto da Polícia Militar 
Rodoviária do Estado de São Paulo, virar a esquerda e seguir até o 

restaurante. 
Para quem vem do Rio de Janeiro: seguir pela Rodovia Presidente Dutra e 

após o Posto da Polícia Rodoviária Federal (após a cidade de Queluz), 
entrar no trevo que dá acesso às cidades de Lavrinhas e Cruzeiro; 

atravessar a cidade de Cruzeiro com sentido ao Sul de Minas (seguir as 
placas de sinalização). *** No trevo que dá acesso ao Sul de Minas Gerais, 
seguir sentido a cidade de Cachoeira Paulista; no Posto da Polícia Militar 

Rodoviária do Estado de São Paulo, virar à direita e seguir até o 
restaurante. 

Para quem vem do Sul de Minas Gerais, seguir o caminho descrito acima 
após o ***. 

FRITARROZCHEIRSOLINGUA RECHEADABANANA A MILANEZA 
LINGUIÇABATATA COM ERVAMACARRÃO AO ALHO E OCARNE-DE -PANELA 

SOBREMESAS INCLUIDAS NO PREÇO 
*** PREÇO POR PESSOA R$ 20,00 *** 

*** CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS R$ 11,00 *** 
NÃO COBRA OS 10% 
BEBIDAS A PARTE 

Sua presença é muito importante, por isso 
venha devagar, passeando com sua família e 
seus amigos, estaremos esperando por vocês! 

Espaço para ELETROCA 
Organização: 

Radioamadores de Cruzeiro 
 
 
 
 
 
 
 


