
 
 

RADIOAMADORISMO 
 
 Evolvendo vasto campo de pesquisa, aproximando pessoas de 

todas as idades e atividades, ligando municípios, estados e países, o 

rádio gera um superamadorismo sob três aspectos: 
- Pesquisa 

- Telecomunicações 

- Serviço 
Reunindo vários ramos do conhecimento humano, a 

radioeletricidade é imprescindível na pesquisa de outras técnicas. 

Não só pelos contatos recíprocos de seus praticantes, mas entre 
estes e as pessoas às quais prestam inestimáveis serviços, o 

radioamadorismo provoca um infinito números de relações humanas, 

constituindo uma fraternidade aberta. 
Só o Radioamadorismo, ainda que inconsciente, exerce dominante 

papel municipalista, levando a voz de uma vida pelo país, difundindo 

suas atividades, evidenciando seus valores, lembrando sua participação 
na vida nacional, atraindo simpatias, fomentando o turismo, fazendo 

cadeia de elos variadíssimos e disseminados por todo o mundo. 

O Radioamadorismo é mais que um “hobby”, um passatempo. É, 
também, um relevante serviço de utilidade pública. É praticado em todo 

o mundo e, dessa maneira, está sujeito a normas e regulamentos, que 

são discutidos e aprovados em convenções internacionais, que, por sua 
vez, são ratificados pelos países que dela participam, inclusive o Brasil.  

 Oficialmente é difundido como um serviço, cuja modalidade de 

radiocomunicações é destinada ao treinamento próprio, que não visam 
qualquer objetivo pecuniário ou comercial. 

 O Radioamador é a pessoa habilitada a exercer as atividades 

previstas para o Serviço de Radioamador, como este é definido pela 
legislação brasileira. NÃO CONFUNDIR estação ou equipamento de 

radioamador com o executante do serviço. Assim, está incorreto dizer: 
“vou instalar um radioamador” ou “vou comprar um radioamador”. O 

correto é: “vou instalar ou vou comprar uma estação de radioamador”. 

 Existem vários tipos de serviços de telecomunicações, além do 
Serviço de Radioamador. Eis alguns exemplos: Serviço Limitado Privado 

(para comunicações entre empresas, fazendas, etc.); Serviço de 

Radiodifusão Sonora (emissoras comerciais que operam em AM 
(Amplitude Modulada – ondas médias, curtas e tropicais), FM 

(Freqüência Modulada); Serviço Rádio do Cidadão (também conhecido 

pelo termo “PX”); Serviço de Rádio Taxi, etc.  



 Cada um desses serviços possui finalidades e regulamentos 
próprios. Desta forma, se você está interessado em um meio de 

comunicar-se com os empregados de sua fazenda ou empresa, por 

exemplo, para tratar de negócios comerciais ou agropecuários, o mais 
indicado, neste caso, é o Serviço Limitado Privado. Ou se você está 

interessado em fazer amigos em todo o mundo, ou colocar em prática o 

seu desejo de solidariedade humana, ou simplesmente como um 
passatempo sadio, indicamos-lhe o Serviço de Radioamador. 

No entanto, para ingressar nesse mundo fascinante do 

RADIOAMADORISMO, faz-se necessário a realização de testes e 
avaliação da capacidade operacional e técnica junto à ANATEL - Agência 

Nacional de Telecomunicações em um de seus Escritórios ou Unidades 

Operacionais, e, na maioria dos estados os candidatos são preparados 

pela LABRE. 

 
 

O SURGIMENTO DO RADIOAMADORISMO 

 
A necessidade inerente aos seres humanos de se comunicar o mais 

rápido possível levou, em 1835, Samuel Morse a criar um código, que 

através da interrupção da corrente elétrica com intervalos curtos 
(pontos) e longos (traços) tornaria possível a comunicação remota entre 

indivíduos, nascendo a telegrafia, em inglês CW. Este código em 

homenagem ao seu criador é denominado Código Morse. 
A comunicação através da palavra humana utilizando as ondas 

eletromagnéticas de rádio foi inventada pelo brasileiro Padre Roberto 

Landell de Moura. Convém citar que o rádio inventado pelo italiano 
Gulielmo Marconi só transmitia e recebia sinais de telegrafia, aqueles 

criados por Morse. 

 Entretanto, durante a primeira década da comunicação sem-fio, 
havia pouco interesse em comunicações pessoais com outras estações; 

mais propriamente, a concentração era no desenvolvimento técnico, 

tanto no interesse da ciência pura, ou com os olhos postos no dinheiro 
neste meio de comunicação. Experimentadores não eram organizados e, 

com a exceção daqueles com estações próximas com quem faziam os 

seus testes, não tinham conhecimento ou interesse nas outras estações 
pioneiras. 

Em 1908, no entanto, a face das comunicações sem-fio começou a 

mudar. Desenvolvimentos técnicos alcançavam a sua primeira fase, e 
um número dos maiores concorrentes formava o primeiro "monopólio 

das comunicações sem-fio": a United Wireless. Com uma temporária 

trégua, os equipamentos não estavam mais ao alcance do público. Ao 
mesmo tempo, novas revistas, tal como "Modern Electrics," formavam 

com as comunicações sem-fio os primeiros monopólios. A circulação da 

"Modern Electrics" saltou de 2.000 para mais de 30.000 em apenas dois 
anos. No ano de 1908 também apareceu o primeiro "handbook", o 

"Wireless Telegragh Construction" para Radioamadores. 



É difícil saber exatamente quantas estações trabalhavam sem 
qualquer regulamentação nesta época, mas as estimativas dizem que as 

"maiores" estações (isto é, aquelas capazes de comunicar acima de 10 

milhas) eram cerca de 600, enquanto as "menores" estações que 
conseguiam alcançar uma ou duas milhas eram provavelmente uma 

3.000 ou mais. Assim, se um ano tiver que ser escolhido arbitrariamente 

como o começo do Radioamadorismo, será provavelmente o ano de 
1908.  

Para saber quem foi o primeiro radioamador, é um trabalho árduo. 

Sem licenciamento, regulamentação, ou registros, nunca haverá uma 
definitiva resposta para responder a essa questão. No entanto, "A 

Máquina do Tempo" apresentou o nome de W.E.D. Stokes Jr.! Ele foi 

um membro fundador e seu primeiro Presidente do primeiro clube de 

radioamadores – O Junior Wireless Club Limited, da cidade de Nova 

York. Esta organização foi formada em 2 de Janeiro de 1909. Outros 
membros fundadores que podem reclamar pelo titulo de "primeiro 

radioamador" foram George Eltz, Frank King, e Fred Seymour. Mais 

tarde no mesmo ano, a Wireless Association of America, e o Radio Club 
of Salt Lake City foram criados. 

No ano de 1910, os clubes de comunicação sem-fio espalharam-se por 

todo os Estados Unidos da América, e o primeiro "callbook" "The 
Wireless Blue Book" foi publicado. Como nesse período não havia 

qualquer regulamentação, os indicativos de chamada listados no "Blue 

Book" eram escolhidos pelos próprios interessados. 
O Radioamadorismo continuou crescendo. No ano de 1911, 

"Modern Electrics" tinha uma circulação de 52.000, e havia 10.000 

radioamadores no país. Com milhares de estações transmitindo, 
radioamadores e comerciais, as interferências tornaram-se um problema 

sério, especialmente nas comunicações marítimas. Os navios, devido ao 

comprimento restrito das suas antenas, estavam limitados às 
freqüências entre 450 e 600 metros (666 a 500 kHz). Estimulado pela 

Marinha (a qual usava ineficientes e antigos equipamentos e assim 

sofrendo de excessiva interferência), o Congresso começava a preparar 
regulamentação para as comunicações sem-fio. Nesse ínterim, 

aconteceu um incidente que rápida e dramaticamente alterou o espectro 

das comunicações sem-fio. 
Em 15 de Abril de 1912, o R.M.S. Titanic bateu num "iceberg" no 

Atlântico Norte e afundou. Foi graças às comunicações via rádio, e ao 

primeiro SOS da história, que 713 vidas foram salvas. No entanto, foi 
argumentado que o número de sobreviventes poderia ter sido bem 

maior, se já estivesse aprovada uma forte regulamentação nas 

comunicações sem-fio. 
 

 



 
 

OS PRIMÓRDIOS DO RADIOAMADORISMO NO BRASIL 

 
São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros Estados  do Brasil a 

possuírem radioamadores, seguidos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Pernambuco e Pará. 
Pesquisas nos indicam que o primeiro radioamador brasileiro foi 

Livio Moreira, em 1909. Ele era telegrafista profissional do 

Departamento de Correios e Telégrafos. Usava o indicativo SB-3IG. 
Mais tarde, em 1922, surgiu Demócrito Seabra que usava o 

indicativo SB-2AJ, Seu cartão ostentava as letras WS, abreviatura 

“wireless station”, nome pelo qual eram denominadas as estações que 

operavam a bordo de navios. Pouco antes de Demócrito surgiu José 

Jonotskoff de Almeida Gomes, que operou a estação de “broadcasting” 
da Westinhouse, instalada no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, de 

onde transmitiu, em 1922, numa demonstração, para o recinto da 

Exposição do Centenário da Independência do Brasil. 
Verificamos que o Radioamadorismo existia no Brasil desde 1909, 

mas não era regulamentado, naquela época eram perseguidos pelas 

autoridades, por serem considerados clandestinos em uma atividade que 
era considerada privativa do Estado, particularmente das Forças 

Armadas. 

Em 5 de novembro de 1924, o Governo Brasileiro pelo Decreto n° 
16.657, que passou a legislar sobre o Serviço de Radioamador, 

reconhece o Radioamadorismo, tirando da clandestinidade os seus 

praticantes e obrigando-os a submeter-se a exames para obter a sua 
licença. 

Os primeiros exames foram realizados pelo antigo DCT em janeiro 

de 1925, no Rio de Janeiro, e em fevereiro de 1926, em São Paulo.  
Entre os contemplados figuravam Severino Justai (SB-2AB); 

Leonardo Jones (SB-2SP); João Ramos Bacaratt (SB-2AJ); César Yazbek 

(SB-2AG); João Levy da Silva (SB-2AL); Georges Corbisier (SB-2AD); e 
Luiz Amaral César (SB-2AC), todos de São Paulo; Demócrito L. Seabra 

(SB-1AT); Pedro Chermont (BZ-1AD), do Rio de Janeiro, e muitos outros 

cariocas. 
Observação: Após o ano de 1968, o dia 5 de Novembro foi escolhido 

para ser comemorado o Dia do Radioamador Brasileiro, por uma 

decisão unânime do antigo Conselho Federal da LABRE, como preito de 
gratidão ao Presidente Arthur Bernardes pelo seu Decreto de 1924. 

 

 
Obs.: extraído e adaptado do Livro "RADIOAMADORISMO — O 

Mundo em Seu Lar", de Roberto M. Rodrigues-PY8JS 


