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 A leitura da mensagem de Nikola Tesla para a edição comemorativa da revista Electrical 

World and Engineer em 1904 – reproduzido no livro As fantásticas invenções de Nikola Tesla,  

reunião de textos por David Hatcher Childress, publicado no Brasil pela Madras Editora – é um 

mergulho inesperado no mundo de surpresas, angústias e alegrias de um cientista, no instante 

mesmo das suas descobertas e invenções. É uma chance rara de acompanhar a mente célere do 

inventor na descrição do seu processo investigativo e exploratório, do efeito sensório provocado 

por revelações, descobertas. Tesla, de origem sérvia, imigrou ainda jovem para os Estados 

Unidos. Tornou-se cidadão americano em 1891. Antes, havia descoberto o princípio do campo 

magnético giratório e dedicava-se a encontrar uma maneira de viabilizar a distribuição irrestrita 

e gratuita da energia elétrica.  

Ainda na Europa, seus inventos chamaram a atenção de Thomas Edson, que o contratou 

para trabalhar em Paris e, em seguida, em Nova York. Em 1885 desligou-se dessa atividade para 

fundar dois anos depois o seu próprio laboratório – a Tesla Electric Company. Em 1888, depois 

de ouvir a conferência do cientista  “Um novo sistema de corrente alternada para motores e 

transformadores” no American Institute of Electrical Engineers (AIEE), George Westinghouse  

contratou Tesla como consultor da sua empresa, a Westinghouse Electric Co, fabricante de 

equipamentos elétricos fundada três anos antes. Essas experiências mantiveram o interesse de 

Tesla sobre correntes alternadas e o conduziram a fazer, em maio de 1891, a primeira 

demonstração pública das suas pesquisas com alta freqüência. 

Em 1892, depois de trocar informações com Heinrich Hertz sobre a transmissão sem fio, 

foi o primeiro a patentear a amplificação de voltagem através de ondas terrestres estacionárias. 

Em meio aos experimentos com geradores elétricos, inventou o controle remoto. A descoberta 

levou-o a aprofundar suas pesquisas sobre formas de comunicação sem fio . Em 1900 iria sugerir 

o conceito moderno de radar. Esses avanços em período tão curto de tempo compõem um 

personagem intrigante e fascinante da ciência ocidental. Além de abordar as circunstâncias em 

que Tesla realiza suas experiências com ondas terrestres, aqui interessa considerar um aspecto 

particular no seu trajeto de descobertas científicas: o dos estudos sobre a transmissão wireless. 



Também é ocasião para fazer o seu nome e as suas experiências circularem no campo da 

comunicação e, nesta, da radiodifusão. 

Nikola Tesla está entre os pioneiros nas tentativas de transmissão sem fio à distância 

porque as experiências realizadas com as ondas terrestres estacionárias levaram-no a vislumbrar 

que nelas estava o caminho capaz de conduzir a um sistema mundial integrado para a 

distribuição centralizada de recursos eletrônicos, muitos dos quais a serem inventados. A 

pergunta com a qual Nikola Tesla se deparou foi: se a Terra funciona como condutor de 

eletricidade e a eletricidade vibra na forma de ondas ao redor do planeta, quanta eletricidade a 

Terra pode sustentar? É em torno de experimentos para aperfeiçoar “um método de transmissão 

de energia elétrica por meio natural” que o cientista faz considerações no texto selecionado.  

No período mais fértil das suas invenções, Tesla foi considerado um excêntrico. Talvez 

pela devoção à ciência, o inventor se dedicou mais a tentar materializar o que induziam seus 

estudos do que em definir como os experimentos, de alto custo na execução, poderiam avançar 

sem comprometer o ritmo planejado, motivo de incerteza entre possíveis patrocinadores e de 

interrupção no processo de invenção do cientista. A materialização das suas descobertas 

científicas também foi prejudicada por um incêndio no laboratório em Nova York e, mais tarde, 

pela falta de apoio  para concluir a mais ousada das propostas – um sistema mundial de 

transmissão de energia e dados, sem fio e sem custos. São acontecimentos que contribuíram 

para a retirada do nome de Nikola Tesla, e dos seus achados, da cronologia habitualmente usada 

como a oficial da radiodifusão.1  

Mas a freqüente omissão do cientista dos registros históricos da radiodifusão também 

está relacionada à nascente indústria do setor e às formas de relacionamento com os então 

incipientes órgãos reguladores americanos. Apesar de ter conseguido as primeiras patentes de 

rádio em 1900, três anos depois de encaminhar o pedido inicial, o cientista teve os seus direitos 

retirados em 1904 pelo Departamento de Patentes dos Estados Unidos, que reviu decisões 

anteriores e transferiu para Guglielmo Marconi a autoria da invenção do rádio. Na época, o 

cientista italiano presidia a Marconi Wireless Telegraph Company, Ltd. que, com ações nas 

Bolsas de Nova York e Londres, foi a primeira multinacional a operar no setor de comunicação 

sem fio. Ao redor da companhia juntaram-se empresas de equipamentos de eletricidade, como a 

Westinghouse, e instituições financeiras, como o Banco Morgan, interessadas em explorar 

                                                 
1 Estudos e considerações sobre as descobertas do cientista são comuns na área de engenharia elétrica e seus inventos são objeto 
da curiosidade de pesquisadores em campos distintos, como ufologia e estudos racionalistas.  



novos segmentos de consumo geral suscitados pelo uso diversificado da energia elétrica. 

Formava-se assim um aglomerado de negócios que envolvia eletricidade e comunicação em 

larga escala.  

A opção industrial deixou de lado as experiências com os transformadores (as bobinas 

Tesla – Tesla’s coils) inventados pelo cientista, que conseguiam transmitir e receber sinais 

claros de rádio quando sintonizados na mesma freqüência, amplificando a eletricidade captada 

através da ressonância. Foram desconsideradas experiências iniciadas em 1885, um ano antes de 

Marconi registrar a primeira patente do telégrafo em Londres. Naquela data, Tesla, em Nova 

York, estava em condições de transmitir e captar um sinal de rádio a quase 100 quilômetros de 

distância.  Esta era a concepção de transmissão de rádio nos primórdios da sua existência.  

“Durante cerca de uma ou duas décadas depois de o rádio ser fato consumado os 
sinais trafegavam mais ou menos como em Código Morse – pontos e traços –, 
ligado ou desligado. Um conjunto de pulsos separados por intervalos compunha a 
mensagem. Para saber se um sinal estava disponível ou não, os primeiros 
receptores geralmente dependiam de dispositivos que funcionavam como 
interruptores, ligando quando um pulso chegava à antena e assim se mantendo à 
espera da seqüência de vibrações”2.   
 

As experiências com a eletricidade conduziram Nikola Tesla às ondas de rádio. Suas 

invenções no campo de correntes de alta freqüência e alta voltagem, testadas por meio de 

osciladores, chegavam a produzir vários milhões de volts. Durante uma conferência na National 

Eletric Light Association em St. Louis, Missouri, em 1893, o cientista apresentou um aparato 

rudimentar para transmissão de sinais e energia elétrica sem fio. Com base nessa experiência, 

em 1899 o cientista recebeu do governo americano o pedido de construção de um sistema de 

comunicação sem fio. Tesla montou um laboratório em Colorado Springs, nas Montanhas 

Rochosas, onde construiu uma enorme estação de rádio experimental para estudar as leis da 

propagação de correntes através da Terra e da atmosfera.  

As revistas científicas mensais ou quinzenais publicadas nos Estados Unidos entre as 

décadas finais do século XIX e as iniciais do século XX, como Popular Science, The 

Manufacturer and Builder e Scientific America, registram as experiências de Tesla em textos 

próprios ou de comentaristas. O cientista indica alguns títulos: 

“Desde que comecei a construção da primeira usina elétrica em 1899 tenho me 
expressado repetidamente sobre o assunto e os projetos em que eu havia 
trabalhado anteriormente por meio da Electrical Review, Electrical World, 
Electrical Experimenter, Science and Invention  e outros periódicos, notadamente a 

                                                 
2 Tesla – Master of Lightning: Life and Legacy. Documentário da PBS (Public Broadcasting System) transmitido em 12 de 
dezembro de 2000. Disponível em maio de 2005 em http://www.pbs.org/tesla/ll/index.html.  



Century Magazine, de junho de 1900, para a qual contribuí com um longo artigo 
sobre ‘The Problem of Increasing Human Energy”.3 
 

 Um século depois, os periódicos daquele período constituem a fonte por excelência para 

estar em contato com depoimentos de Nikola Tesla ou de terceiros, em artigos publicados sobre 

o homem e seus inventos. A consulta a essas publicações pode ser feita pela internet, no 

endereço da Biblioteca da Cornell University, nos Estados Unidos, onde está armazenada parte 

do projeto Making of America4, biblioteca digital que reúne fontes primárias nas áreas de 

educação, psicologia, história americana, sociologia, religião, ciência e tecnologia. Estão 

catalogados e abertos para consulta mais de 100 mil artigos de journals, alguns com 

reproduções de impressão do século XIX. 

 Nikola Tesla teria aprovado o recurso e o expediente empregados para guardar e coletar 

informações sobre suas atividades científicas: aberto e sem custos. A possibilidade de criar um 

meio de comunicação mundial de livre acesso era a sua intenção, o seu sonho, ao desenhar o 

Sistema Mundial Sem Fio (Wireless World System ), também conhecido como o Projeto 

Wardenclyffe – referência à área rural em Long Island, NY, hoje Shoreham, escolhida para 

construir o transmissor de alta potência (magnifying transmitter) que havia enxergado nos 

experimentos com eletricidade conduzidos em Colorado Springs. Ali, diz o cientista, “constatei 

em um segundo que com equipamentos apropriados, organizados como estações emissoras e 

receptoras, poderia fazer circular energia e sinais em qualquer quantidade e a qualquer distância 

ao redor da Terra, com uma eficiência de 99,5%”.5  

O instante visionário de Tesla foi entender, na construção do primeiro transmissor sem 

fio, que um conjunto confuso de sinais logo estaria cobrindo o mundo. Ao inventar o 

transmissor de alta potência, Tesla criou também uma forma de canalizar, ou “individualizar” 

nas suas palavras, a energia transmitida. Inúmeros experimentos nessa direção permitiram que o 

cientista compreendesse a forma de propagação das ondas de rádio e a ressonância da Terra. Isto 

o convenceu de que a comunicação sem fio para qualquer ponto do planeta era possível com o 

sistema que estava aperfeiçoando. Nikola Tesla descreveria assim os usos futuros daquele 

empreendimento: 

“Assim que a torre de Wardenclyffe estiver pronta será possível para um 
empresário em Nova York ditar instruções e tê-las imediatamente disponíveis no 
seu escritório de Londres ou em qualquer outro lugar. Ele poderá ligar da sua 

                                                 
3 TESLA, Nikola. World System of Wireless Transmission of Energy. Telegraph and Telegraph Age , October 16, 1927.  
4 Making of America. Em http://cdl.library.cornell.edu/moa/ 
5 TESLA, Nikola. Citado, 1927. 



mesa para qualquer assinante de telefone em qualquer lugar do globo, sem 
nenhuma mudança de equipamento. Um instrumento barato, do tamanho de um 
relógio de pulso, irá permitir ao seu usuário ouvir em qualquer lugar, no mar ou na 
terra, músicas, discursos de líderes políticos, conferências de cientistas, o sermão 
de sacerdotes, todos originados em outros lugares, ainda que distantes. Da mesma 
maneira, qualquer imagem, desenho ou material impresso poderá ser transmitido 
de um lugar a outro...”6 

 
A concepção de Tesla para o laboratório e a torre para emissões de alcance mundial 

tornou-se possível graças ao investimento do banqueiro J. Pierpont Morgan. O projeto foi 

executado pelo arquiteto Stanford White, proprietário de um dos escritórios de arquitetura mais 

conhecidos nos Estados Unidos no final do século XIX. Trabalhando em equipe ou sozinho, 

White foi o arquiteto de projetos incorporados à história da cidade de Nova York, como o arco 

do Washington Square, o prédio original do Madison Square Garden, o edifício do jornal New 

York Herald e a residência da família Vanderbilt.  

O projeto das construções para Tesla em Wardenclyffe, entre 1901 e 1905, resultou de 

muitas conversas entre o arquiteto e o cientista, num momento em que o público estava 

particularmente encantado com as possibilidades apresentadas pelo cientista no longo artigo 

para a revista Century em 1900, no qual descrevia a sua proposta para um sistema mundial de 

transmissão sem fio. A Torre de Wardenclyffe seria o último trabalho do arquiteto White, 

assassinado em junho de 1906 durante uma apresentação no prédio do Madison Square Garden 

que ele havia projetado.7 A morte do arquiteto e a suspensão dos investimentos por J. P. Morgan 

terminaram por inviabilizar a concretização do projeto mais audacioso de Nikola Tesla.  

O elemento principal do conjunto arquitetônico (que pode ser descrito como uma 

enorme estação de rádio) era a torre de 57 metros construída em madeira e encimada por uma 

esfera de aço de 55 toneladas projetada com barras removíveis, que podiam ser retiradas e 

recolocadas com facilidade. A tecnologia descrita por Tesla e construída em Wardenclyffe 

baseava-se em um alternador Westinghouse de 200kw alimentado por vapor e canalizado em 

uma estrutura circular de dutos de ferro instalados a 37 metros de profundidade, abaixo da base 

da Torre. Acreditava-se que a corrente resultante da instalação no solo permitiria a formação de 

ondas e a sua propagação a qualquer distância na superfície da Terra, com a perda de apenas 

cerca de 5% devido à radiação. 

Texto do New York Times de 1904 informava que  

                                                 
6 TESLA, Nikola. The Future of Wireless Art. Wireless Telegraphy & Telephony , 1908, p. 67-71.  
7 “Nikola Tesla – The Wardenclyffe Project”. Em http://www.teslascience.org/pages/tower.htm 



“Nenhum instrumento foi instalado ainda no transmissor, nem o Sr. Tesla fez 
alguma descrição de como estes serão. No seu artigo [na revista Century] ele 
anuncia que será possível transmitir da torre uma onda elétrica com capacidade 
total de 10 milhões de HP. Isto, diz ele, será possível pelo uso de um transmissor 
de alta potência inventado por ele e alguns recursos que ele dará conhecimento no 
momento apropriado”.8 
 

No final da década de 1920, ao descrever o seu sistema mundial de transmissão sem fios, 

já em meio ao desenvolvimento do sistema de radiodifusão em uso nos Estados Unidos, Tesla 

argumentava que 

“(...) alguns fatos ainda devem ser considerados. Em primeiro lugar, a diferença 
entre o sistema de radiodifusão praticado agora e aquele que eu espero inaugurar é 
que, no sistema atual, o transmissor emite energia em todas as direções, enquanto 
no sistema que eu estou trabalhando, apenas a força  é enviada a todos os pontos 
da Terra, com a energia trafegando em caminhos pré-determinados. Talvez o 
resultado mais maravilhoso é que a energia circula na menor distância entre dois 
pontos sobre a superfície do globo e chega ao receptor sem a menor dispersão”.9 

 
A linha de transmissão terrestre seria a base de um sistema com as seguintes capacidades 

técnicas:  

- o estabelecimento de um sistema de radiodifusão global por múltiplos canais, com 

programação que inclua música e notícias; 

- a interconexão das ligações mundiais de telefone e telégrafo; 

- a transmissão de dados e material impresso e escrito; 

- a reprodução mundial de imagens fotográficas; 

- a criação de um sistema universal de localização e navegação marítima; 

- a implementação de serviços de comunicação sem fio com segurança.10  

Admiradores do trabalho científico de Tesla valem-se da experiência incompleta da 

Torre de Wardenclyffe para criticar o status atual das transmissões de rádio e televisão. Segundo 

os defensores das descobertas do cientista sérvio nos Estados Unidos, por ignorar Tesla as 

telecomunicações ainda vivem na idade da pedra, pois no esforço para atingir audiências os 

profissionais modernos da radiodifusão transformaram os estúdios de produção em meros 

pontos repetidores ligados por satélite ou cabo.  

O principal ponto a considerar na recuperação das experiências do cientista com 

transmissão a distância sem fio é o fato de as mesmas sugerirem a possibilidade de transmissão 

                                                 
8 Nikola Tesla. The New York Times, 27 March, 1904. 
9 TESLA, Nikola. Citado, 1927. 
10 Ljiljana Trajkovic, Simon Fraser University, January 17, 2005. 
 



de energia elétrica, som e dados sem custos. Este talvez tenha sido o “pecado” maior de Tesla 

naquele período em que as descobertas, ao apontar para novas formas de comunicação, se 

apresentavam como uma rica fração a ser explorada pelas companhias agregadas em torno das 

invenções do setor elétrico e das comunicações. Caso tivesse conseguido levar até o fim, e 

provado ser exeqüível, o projeto para um pioneiro sistema mundial de comunicação Tesla teria 

alterado o curso da evolução eletrônica do século XX.   

No campo particular da radiodifusão apresentava a seguinte perspectiva do sistema de 

comunicação sem fio: 

  “Não tenho dúvida de que se mostrará eficiente no esclarecimento das massas, 
particularmente em países não-civilizados e nas regiões pouco acessíveis; e 
também que irá agregar valor à segurança geral, conforto e comodidade, além da 
manutenção de relações pacíficas. Envolve o emprego de inúmeras usinas, todas 
capazes de transmitir sinais individualizados para os confins da Terra. Cada uma 
dessas usinas deverá estar preferencialmente localizada perto de centros de 
civilização importantes e as notícias que receber através de qualquer canal irá se 
distribuir em segundo para todas as partes do globo. Um dispositivo barato e 
simples, que poderá ser carregado no bolso, poderá então ser instalado em 
qualquer ponto do mar ou da terra para receber as notícias mundiais ou mensagens 
especiais quando necessárias”.11 

 

 O exame das idéias, experiências e propostas de Nikola Tesla – para além de recuperar 

alternativas do desenvolvimento científico na área das telecomunicações – confirma a maioria 

das suas previsões. A energia elétrica, o rádio, a eletro-terapêutica, a iluminação fluorescente e 

néon, os relógios elétricos sincronizados, o radar, o fax e a radiodifusão estavam todos presentes 

nas experiências empreendidas pelo cientista. Por isso a recuperação das suas contribuições é  

necessária, para dizer menos, neste momento da tecnologia em que as transmissões de banda 

larga em wi-fi (abreviação para wireless fidelity) se apresentam como a tendência mais evidente 

da comunicação sem fio. 

Documentos e registros dos trabalhos do cientista estão reunidos no Museu Nikola Tesla 

em Belgrado. O primeiro passo para a reinserção do seu nome do nome na cronologia das 

telecomunicações foi dado em 1943 pelo Departamento de Patentes dos Estados Unidos ao 

devolver para o cientista a autoria da invenção do rádio. O reconhecimento oficial foi motivado 

por questões político-econômicas: Marconi tentava, na época, receber direitos pela utilização da 

sua invenção no país. Com a devolução da autoria de 12 patentes de rádio  a Nikola Tesla, os 

Estados Unidos livraram-se de uma demanda incômoda e cara.  

                                                 
11 SWEZEY, Kenneth M. Nikola Tesla. Science, May 16, 1948, p. 1147-1159.  



A memória de Tesla e das suas contribuições para a ciência moderna mobiliza uma 

massa de pesquisadores interessados em recuperar seus inventos e propostas para equipamentos  

elétricos e de comunicação a distância. Nos Estados Unidos, um dos movimentos em atividade é 

o Tesla Wardenclyffe Project, criado na década de 1980 pela Tesla Memorial Society. Possui, 

entre outros materiais históricos, arquivo com cerca de 750 fotos ilustrativas da vida e do 

trabalho de Nikola Tesla. Junto com a organização Friends of Science East, o grupo eclético de 

admiradores do cientista tenta transformar o local de construção da torre inacabada do Sistema 

Mundial de Transmissão sem Fio (demolida em 1915) em espaço reconhecido pelo Registro 

Nacional de Locais Históricos, parte de um programa federal que coordena iniciativas públicas e 

privadas com interesse em identificar, avaliar e proteger fontes históricas e arqueológicas. Para 

os mantenedores do Tesla Wardenclyffe Project,  

“A importância de Wardenclyffe está nem tanto relacionada à tecnologia que 
representa ou às pistas de engenharia que podem estar ali enterradas, mas pelo fato 
de Wardenclyffe ser o último local de trabalho do Dr. Tesla que existe até hoje. A 
saga da história da sua construção, desde o projeto de Stanford White até a sua 
construção como protótipo do que seria uma base de comunicação mundial e a sua 
adaptação para outros usos comerciais, ainda é uma história inacabada”.12 

 
O movimento civil trabalha para reaver o local, propriedade da fabricante de 

equipamentos fotográficos Agfa, e destiná-lo à recuperação histórica completa das invenções de 

Nikola Tesla. A instalação do Tesla Center at Wardenclyffe como centro regional científico 

prevê a criação de museu, biblioteca e arquivo histórico com as experiências de uma vida inteira 

dedicada à pesquisa e aos experimentos com a comunicação a distância sem fio. A recuperação 

da memória de Nikola Tesla também é a possibilidade de reavaliar ou, pelo menos, sugerir uma 

nova leitura dos estudos desenvolvidos até agora em área que se mantém aberta para inovações.  
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