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Este artigo resgata a experiência pioneira de um inventor nordestino, Argemiro Augusto da Silva, cuja origi-
nalidade estava no uso de materiais locais e por estar longe do centro da concentração do conhecimento cient́ıfico
e tecnológico do Império brasileiro e das redes de discussão e produção internacionais sobre eletricidade. O
momento da apresentação da lâmpada alagoana coincide com o aumento da pressão pelo emprego da iluminação
pública elétrica no Brasil.
Palavras-chave: lâmpadas incandescentes, história da ciência.

This article analyzes the trajectory of Argemiro Augusto da Silva, a 19th century inventor who was born
in the state of Alagoas, in the Northeast of Brazil. The originality of Argemiro’s research was the fact that he
aimed at the use of local fibers to produce the filaments of his electric lamps and also because he was away
from both, the centers of concentration of scientific and technological knowledge of the Brazilian Empire and
also the networks of international discussion and electricity production. The official presentation of his electric
lamp coincides in time with the increase of public opinion pressure in Brazil for the use of electricity for artificial
lighting in public spaces.
Keywords: incandescent lamps, history of science.

1. Introdução

Em 1887, o jornal A Gazeta de Not́ıcias do Rio de Ja-
neiro foi o véıculo onde se travou uma batalha epistolar
entre o prestigiado Aarão Reis, professor catedrático da
Escola Politécnica, e um jovem acadêmico sobre a vali-
dade da lâmpada elétrica desenvolvida por um inventor
da Prov́ıncia das Alagoas.

Argemiro Augusto da Silva, o criador da lâmpada,
nasceu na pequena cidade de Pão de Açúcar e morava
em Maceió, quando, naquele ano, veio ao Rio de Janeiro
registrar a patente de sua lâmpada elétrica e aprovei-
tou a ocasião para apresentar sua invenção ao público
no Lyceu de Artes e Of́ıcios.

Este artigo resgata a experiência pioneira de um in-
ventor nordestino, cuja originalidade estava no uso de
materiais locais e por estar longe do centro da con-
centração do conhecimento cient́ıfico e tecnológico do
Império brasileiro e das redes de discussão e produção
internacionais sobre eletricidade. O momento da apre-
sentação da lâmpada alagoana coincide com o aumento

da pressão pelo emprego da iluminação pública elétrica
no Brasil.

2. O inventor

Argemiro Augusto da Silva era mecânico e considerado
em Alagoas como um prod́ıgio em matéria de eletrici-
dade, tanto assim, que o memorialista Moreno Brandão,
conterrâneo de Argemiro, afirmou que este “já conhe-
cia os segredos da iluminação elétrica, antes de Edi-
son” [1]. Da mesma forma outro alagoano, Félix Lima
Júnior, descreveu Argemiro como “um esṕırito inteli-
gente, observador, esforçado e [que] dedicou-se ao es-
tudo da utilização da eletricidade para vários fins” [2,
3]. Mais recentemente, um leitor do portal noticioso
de Alagoas, “Tudo na Hora”, reiterou essa condição de
pioneiro na invenção da lâmpada elétrica [4]. Argemiro
expôs sua invenção na própria casa em Maceió, loca-
lizada na Rua do Comércio, número 299 (Fig. 1), em
17 de abril de 1887, na presença das maiores autorida-
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des da Prov́ıncia, incluindo o seu Presidente, o chefe da
Poĺıcia, entre outras [2]. O entusiasmo das autoridades
foi tão grande que o Presidente da Prov́ıncia relatou à
Assembléia Provincial das Alagoas:

A ocasião se mostra a mais oportuna
posśıvel, pois acha-se atualmente nesta Ca-
pital o vosso conterrâneo Argemiro Augusto
da Silva, talvez no presente o maior aper-
feiçoador da intensidade e estabilidade da
luz elétrica.

Consta-me que pretende ele apresentar-vos
uma proposta bastante vantajosa para a
Prov́ıncia.

Convém que não deixeis de tomar em con-
sideração tão importante assunto, autori-
zando o respectivo contrato, com que do-
tareis esta Cidade com um dos mais úteis
melhoramentos que ela presentemente ne-
cessita [5].

De fato, Argemiro apresentou uma proposta
de iluminação pública para Maceió, que foi
aprovada pela Lei 1018 de 11 de dezembro
1888, pela qual o presidente da Prov́ıncia
José Cesário de Miranda de Monteiro de
Barros sancionava o contrato que “exigia
que a iluminação fosse feita, (...) pelos pro-
cessos mais aperfeiçoados de luz elétrica.
Teria que iluminar ruas e praças (...) por
meio de duzentas lâmpadas de intensidade
equivalente a dezesseis velas esteáricas cada
uma (...). O contratante teria o prazo de
dois anos para efetuar o serviço” [5]. Não
obstante, por razões pouco claras, a con-
cessão feita a Argemiro foi revogada pouco
depois.

Figura 1 - Rua do Comércio, Maceió, na Belle Époque,
onde Argemiro expôs uma de suas primeiras lâmpadas.
Fonte: http://fotosantigasdealagoas.blogspot.com/2009/11/
rua-do-comercio-de-maceio.html

O interesse de Argemiro pela eletricidade não se
esgotou com o fracasso do seu empreendimento. Há

not́ıcias de que, cerca de 10 anos depois, Argemiro Au-
gusto estava no Recife na condição de “hábil eletri-
cista” para instalar dois aparelhos de RX, que eram
uma grande novidade na época [6].

Argemiro morreu no ińıcio do século XX e até os
nossos dias é lembrado pelos alagoanos como um pi-
oneiro da eletricidade. A questão do pioneirismo do
uso da eletricidade em Alagoas é, até hoje, um aspecto
importante da memória coletiva daquele estado, pois,
existem vários autores que reivindicam que Maceió foi a
primeira capital brasileira a possuir iluminação elétrica
pública, fato que é contestado por gaúchos e paraen-
ses. Obviamente, que a primeira cidade a possuir ilu-
minação pública elétrica no Brasil foi Campos, no Rio
de Janeiro, mas, como ela nunca foi capital de estado,
a polêmica da primazia continua, embora a mesma seja
uma discussão irrelevante, já que todas as experiências
pioneiras datam da década de 1880 [7].

3. A lâmpada incandescente de Arge-
miro Augusto da Silva

Poucos meses depois de apresentar sua lâmpada elétrica
com grande sucesso em Maceió, Argemiro Augusto da
Silva aventurou-se na capital do Império para garantir
a propriedade intelectual do seu invento e, ao mesmo
tempo, divulgá-lo. Assim, em 4 de julho de 1887, deu
entrada no pedido de patente da lâmpada elétrica bra-
sileira de sua invenção.

A tecnologia que possibilitou a criação das moder-
nas lâmpadas incandescentes começou a ser desenvol-
vida no ińıcio do século XIX. Os primeiros passos nesse
sentido foram dados por volta de 1802, pelo qúımico
britânico Humphry Davy, da Royal Institution da Grã-
Bretanha. Davy realizou experimentos sobre os efeitos
qúımicos da eletricidade usando uma poderosa bateria
elétrica para decompor substâncias e descobrir vários
elementos qúımicos como o Potássio, Boro e Sódio. Em
um desses experimentos ele passou corrente elétrica, ob-
tida a partir de um banco de baterias, por uma fina tira
de platina até que ela se aquecesse a altas temperatu-
ras e ficasse incandescente. A platina foi escolhida por
causa de seu alto ponto de fusão (1.768,4 ◦C), o que
possibilitaria a obtenção da elevada temperatura ne-
cessária para o fenômeno da incandescência, sem que o
material se fundisse.

O uso da platina como filamento foi abandonado
devido a uma série de limitações, dentre elas o alto
custo do metal, sua oxidação quando em contato com
o ar, tornando-se quebradiça, e o fato da luz obtida
pelo processo não ser suficientemente brilhante e nem
durar muito tempo devido ao consumo de energia.
Davy também testou em 1809 uma configuração dife-
rente, conectando dois fios condutores a uma bateria
e ligando as outras extremidades através de uma tira
de carvão vegetal, que apresenta alto ponto de fusão
(3.527 ◦C). Como acontecia com a platina, quando a
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corrente flúıa no sistema, a tira de carvão esquentava
até a incandescência, sendo que, devido à maior re-
sistência elétrica, a corrente necessária para produzir
radiação luminosa viśıvel era menor. Em 1820, Warren
de La Rue colocou um filamento de platina dentro de
uma ampola de vidro transparente, na qual foi feito o
vácuo, criando, deste modo, uma lâmpada cuja estru-
tura lembrava a das lâmpadas elétricas incandescentes
posteriormente comercializadas. Nos anos seguintes,
inúmeros experimentos foram realizados na busca de
uma melhor combinação de filamentos (metálicos ou de
fibras de carbono) e encapsulamentos (a vácuo ou semi-
vácuo). Em 1854, o mecânico alemão Johann Heinrich
Göebel (1818-1893) usou fibras de bambu carbonizadas
encapsuladas em uma ampola de vidro transparente (na
realidade um vidro vazio de água de colônia), na qual
foi feito vácuo e produziu uma lâmpada que chegou a
ficar acesa por cerca de 200 horas [8, 9].

Em 1860, o f́ısico inglês Joseph Wilson Swan (1828-
1914) desenvolveu uma lâmpada elétrica incandescente
que utilizava filamento de papel carbonizado dentro de
uma ampola a vácuo. Essa lâmpada apresentou vida
curta e luz ineficiente devido ao precário vácuo e a fonte
elétrica inadequada. Por volta de 1875 Swan retornou
a pesquisa sobre o tema tendo obtido, em 1878, a pa-
tente, por parte do governo britânico, de uma lâmpada
elétrica com bulbo de vidro e filamentos de fios de car-
bono (Fig. 2). Essa lâmpada tinha eficiência luminosa
melhor devido ao fato de o vácuo no bulbo de vidro ser
mais perfeito.

Figura 2 - Desenho da Lâmpada de Swan, 1878. Fonte: http:

//www.archive.org/details/historyofincande00howe.

Em 1878, Tomas Alva Edison construiu uma
lâmpada incandescente usando filamento de papel car-
bonizado (Fig. 3). Há uma disputa a respeito da
paternidade do invento da primeira lâmpada elétrica
entre Swan e Edison [10]. Alguns creditam a Edison
apenas o mérito de transformar a lâmpada incandes-

cente num produto de consumo de uso comercial, com
o projeto de motores, d́ınamos, distribuidores, linhas
de distribuição, registros de consumo, fuśıveis, materi-
ais isolantes, interruptores e bocais [10]. Há ainda um
grupo de pesquisadores que credita ao mecânico alemão
Johann Heinrich Göbell (1818-1893) a invenção de uma
lâmpada elétrica de filamento de bambú [9]. Göbell não
teria conseguido, entretanto, o apoio financeiro para o
desenvolvimento de suas idéias àquela altura.

Figura 3 - Lâmpada de Edison com filamento de papel carboni-
zado, 1878. Fonte: http://etc.usf.edu/clipart/12800/12897/

carb-lamp_12897.htm.

No Brasil, as informações sobre pesquisas volta-
das para o uso da eletricidade e do fenômeno da in-
candescência na iluminação já circulavam por volta
de 1880. Como citado na introdução deste artigo, o
mecânico e eletricista Argemiro Augusto da Silva apre-
sentou ao Ministério da Viação e Obras Públicas o pe-
dido de concessão do privilégio industrial do que deno-
minou “A Lâmpada Elétrica Brasileira” (Fig. 4).

De acordo com o texto do pedido de patente, essa
lâmpada tinha uma base circular de madeira que era
atravessada por dois parafusos de pressão. De um lado
eram colocados os fios condutores que alimentariam a
lâmpada e do outro os fios de platina que serviriam de
suporte à matéria incandescente. Um tubo ciĺındrico
de metal era preso à base por parafusos dentro do qual
passavam os fios de platina mencionados. Esse tubo era
preenchido com gesso calcinado para fazer o isolamento
elétrico entre os fios de platina e também para o suporte
mecânico destes na posição vertical [11]. Essa base, as-
sim preparada, servia de tampa para um globo esférico
de porcelana ou vidro com uma só abertura onde era
feito o vácuo. A preparação dos fios de platina que fa-
riam a conexão com o filamento da lâmpada é descrita
no texto do pedido de patente:

Tomam-se dois fios de platina e achata-se-
lhes em forma de lâmina uma das extre-
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midades. Depois curva-se cada uma des-
tas lâminas dando-se-lhes a conformação de
um cilindro de diâmetro igual ao da fibra
incandescente, cujas extremidades são neles
introduzidas, afim de se fazer a solda [11].

Figura 4 - Concepção art́ıstica da lâmpada incandescente de Ar-
gemiro Augusto da Silva de acordo com a descrição de um pedido
de privilégio industrial guardado no Arquivo Nacional no Rio de
Janeiro.

A fibra que originou a matéria incandescente era
extráıda de uma planta conhecida pelo nome vulgar de
alfavaca, encontrada nos sertões de Alagoas e Pernam-
buco. Ela era preparada de acordo com a descrição
apresentada por Argemiro:

...lasca-se a madeira, tira-se-lhe a fibra
que passada numa fieira pelo lado avesso
desta, toma a grossura que se lhe quizer
dar, conforme a intensidade da lâmpada.
Imerge-se esta fibra assim preparada em
uma dissolução de duas partes d’água e
uma de ácido sulfúrico, deixando o tempo
necessário para que fique completamente
húmida depois do que retira-se desta dis-
solução e expõe-se ao ar livre até secar.
Uma vez seca friccionam-se as suas extremi-
dades com plombagina em pó até que esta
lhes fique bem aderente [11].

Ainda segundo o texto da patente:

Estando a fibra assim preparada intro-
duzem-se as duas extremidades nos peque-
nos tubos ciĺındricos, como se disse acima
e pratica-se a solda por meio do banho
galvano-plástico de sulfato de cobre. Depois
de feita a solda fricciona-se a plombagina em
pó em toda a fibra e deste modo é que se
conclui a fabricação da Lâmpada Elétrica

Brasileira, que foi inventada nos primeiros
dias de janeiro do corrente ano [11].

4. A polêmica

Animado com a repercussão da sua lâmpada elétrica em
Maceió, Argemiro Augusto, provavelmente buscando
uma maior aprovação de seu trabalho, fez uma de-
monstração no Lyceu de Artes e Of́ıcios do Rio de
Janeiro, em 11 de julho de 1887. Durante a mesma,
houve um incidente entre Argemiro e Aarão Reis, por-
que este último fez uma série de questionamentos sobre
a eficiência da Lâmpada Brasileira. Durante a apre-
sentação da Lâmpada Brasileira, Argemiro afirmou que
sua invenção era superior às lâmpadas de Swan e de
Edison, que eram as mais usadas na época.

As restrições de Reis sobre a lâmpada de Arge-
miro foram que a mesma não demonstrou-se superior
às lâmpadas de Edison e de Swan, como afirmara seu
inventor em sua demonstração no Lyceu, além da falta
de informações sobre:

1. A fibra usada como filamento da lâmpada e como
ela era exatamente empregada;

2. O tempo médio de resistência da fibra à incan-
descência;

3. O número de velas a que correspondia a sua luz;

4. O número máximo de lâmpadas que corresponde-
ria a cada cavalo-vapor; e,

5. O custo do seu fabrico, considerando a qualidade
e quantidade dos materiais empregados, dificul-
dade maior ou menor da mão-de-obra, o trabalho
elétrico total absorvido pela lâmpada, o número
de lâmpadas correspondente a cada cavalo elétrico
e o rendimento elétrico do foco luminoso [12].

As ponderações de Reis, segundo o próprio, foram re-
cebidas “com descortesia”, de modo que este viu-se
forçado a deixar o recinto e, no dia seguinte, buscar
esclarecer seu ponto de vista pela imprensa. Em carta
dirigida ao Redator da Gazeta de Not́ıcias, expôs os ar-
gumentos citados acima. Não obstante, para surpresa
de Aarão Reis, cinco dias depois, sua carta foi respon-
dida por Adolpho Aschoff, amigo e conterrâneo do in-
ventor.

Aschoff defendeu a lâmpada de Argemiro afirmando
que sua superioridade estava no fato da fibra usada por
seu amigo ser menos resistente e mais senśıvel que as
fibras utilizadas por Swan e Edison. Lembrava a Aarão
Reis “que o nosso compatriota já construiu lâmpadas
de pequeńıssimas dimensões, denominadas Lamparinas
Elétricas, que funcionam mui regularmente, alimenta-
das por meio de pequenas pilhas por ele mesmo fa-
bricadas”; que “a Lâmpada Brasileira, ainda no es-
tado rudimentar oferece estas vantagens, elas serão
forçosamente muito maiores, logo que puder ser fabri-
cada com a perfeição e cuidados com que são feitas
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as de Edison e Swan”. Argumentava ainda que a fa-
bricação das lâmpadas dos dois últimos era feita em
“oficinas apropriadas e com instrumentos os mais per-
feitos, sendo o vácuo obtido quase absolutamente; ao
passo que a Lâmpada Brasileira [era] fabricada de um
modo grosseiro sendo o vácuo imperfeitamente produ-
zido por meio do calor, que, dilatando o ar, não o ra-
refaz de um modo tão completo como o faria uma boa
máquina pneumática”. Finalmente, conclúıa que a du-
rabilidade da lâmpada brasileira estava demonstrada
já que Argemiro, além de ter constrúıdo lâmpadas de
vários tamanhos, mantinha acesa em sua casa, em Ma-
ceió, há sete meses, uma lâmpada semelhante à da de-
monstração [13].

Dois dias depois, em 19 de julho, Aarão
Reis fez a tréplica invocando um argumento
de autoridade, ao lembrar que Adolpho As-
choff, era um aluno da Escola Politécnica,
“onde tive a dupla fortuna de aprender e
de ensinar por alguns anos, ao lado de mes-
tres e camaradas de que só tenho em ge-
ral as mais gratas recordações”. Ressal-
tando que se recusava a reconhecer “a su-
perioridade da lâmpada de Argemiro sobre
as de Swan e de Edison” e que persistia
na “opinião de que só o fato isolado da
fraca resistência da substância a incandes-
cer não é bastante para habilitar-me, ou a
quem quer que seja, a afirmar semelhante
superioridade, antes de longas, pacientes e
cuidadosas experiências comparativas, que
abranjam o conjunto completo de qualida-
des práticas a que deve corresponder qual-
quer lâmpada incandescente” [14, 15].

5. Os contendores

Aarão Leal de Carvalho Reis foi um dos mais brilhan-
tes representantes da engenharia brasileira, além de ho-
mem público de grande expressão no cenário nacional
no decorrer da Belle Époque. Ocupou diversos cargos
importantes no serviço público, atuando ainda como
empresário, poĺıtico e professor. Escreveu uma série
de livros e de artigos nos jornais do Rio de Janeiro,
sobre ciência e indústria, incluindo o tema da eletrici-
dade. Prestou diversas consultorias na área de energia
elétrica, tanto para empresas privadas, como em parece-
res do Clube de Engenharia. Sua trajetória acadêmica e
profissional transcorreu paralelamente à construção do
“Brasil moderno” e da engenharia como um campo do
saber capaz de interferir e alterar esse processo. A ele-
tricidade foi um tema recorrente nos estudos e na vida
profissional de Reis, embora não fosse um engenheiro
eletricista de formação, como todos os engenheiros for-
mados no Brasil, até o final do século XIX, que atua-
vam naquela área. Entre as experiências profissionais

de Aarão Reis com eletricidade estão, por exemplo, sua
atuação na Estrada de Ferro da Tijuca onde substituiu
o sistema de tração a vapor pelo elétrico e na chefia
geral do projeto da reforma do Palácio do Catete, onde
houve a instalação de uma central elétrica constrúıda
especialmente para iluminar o interior e os jardins do
mesmo. Na condição de empresário, em 1899, criou
a Empresa Industrial Serra do Mar, que fabricava os
fósforos Bandeirinhas, da qual foi diretor até 1906. Si-
tuada no atual Munićıpio de Mendes, a fábrica foi con-
siderada uma das mais bem instaladas do páıs. Ocu-
pava um amplo terreno na região, era dotada de energia
elétrica, gerada por uma turbina de 200 hp e acionada
por uma das várias quedas d’água existentes no local.
Seus salões, amplos e arejados, eram iluminados por 20
lâmpadas de arco elétrico e 73 incandescentes. A em-
presa era também concessionária da iluminação elétrica
das cidades de Barra do Piráı e Vassouras [16, 17].

Adolpho Aschoff nasceu em 1864, na juventude par-
ticipou ativamente da vida cultural e poĺıtica de seu es-
tado natal, escrevendo nos jornais, participando de gru-
pos literários e da campanha abolicionista. No Rio de
Janeiro, estudou e formou-se em Engenharia na Escola
Politécnica. Ao longo da vida tornou-se um especialista
em eletricidade, atuando em projetos pioneiros, inclu-
sive juntamente com seu contendor na polêmica des-
crita neste trabalho, como por exemplo, os da Estrada
de Ferro da Tijuca e da reforma do Palácio do Catete
citados acima. Além disso, foi um próspero empresário
associado a Eduardo Guinle no ramo da eletricidade.
Aschoff morreu precocemente em 1904 e é bastante con-
fundido com o homônimo norte-americano, que atuou
no Brasil por volta daquela época [4, 18].

A polêmica foi um episódio furtivo na relação entre
o aluno Aschoff e o renomado professor Reis. Passado
o calor da disputa epistolar, prevaleceram os v́ınculos
acadêmicos e profissionais, que permitiram que ambos
trabalhassem juntos em várias oportunidades. As redes
sociais do conhecimento foram muito mais fortes que os
v́ınculos de identidade regional e local. Ambos foram
figuras proeminentes na capital do páıs, enquanto a Ar-
gemiro, o objeto da polêmica, restou voltar ao Nordeste,
onde manteve certo prest́ıgio.

O debate envolvendo Argemiro, Reis e Ascoff re-
vela que havia espaço para o desenvolvimento de inici-
ativas individuais, no momento onde se afirmavam as
inovações práticas do uso da eletricidade. Os fatos aqui
apresentados não corroboram com uma visão, segundo
a qual, em páıses da periferia do capitalismo eram li-
mitadas as condições gerais para o desenvolvimento de
projetos ou atividades cient́ıficas independentes. Ao
contrário, essa posição periférica configurava uma si-
tuação de “vantagem do atraso” na perspectiva de A.
Gerschenkron [19], uma vez que o páıs atrasado poderia
dispor, nesse momento de mudança, de uma bagagem
de inovações tecnológicas desenvolvidas e dispońıveis
nos páıses centrais. Além do que, Argemiro não teve
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problemas em registrar sua invenção, pois, o sistema de
patentes brasileiro estava preparado para absorver as
inovações provenientes do setor elétrico, uma vez que
acompanhava a regulamentação internacional [20]. O
fato é que a fibra proposta por Argemiro em sua pa-
tente não demonstrou vantagem comparativa sobre as
utilizadas por Thomas Edison.

6. Considerações finais

A polêmica sobre a Lâmpada Brasileira de Argemiro
Augusto da Silva revelou diversas caracteŕısticas do
desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil da
Belle Époque. Em primeiro lugar, a discussão sobre
lâmpadas elétricas era um assunto recorrente na socie-
dade brasileira de então, pois a disseminação do uso de
iluminação pública elétrica era um anseio prioritário.

Em segundo lugar, Argemiro tentou oferecer uma
alternativa de lâmpada cuja originalidade era o uso de
uma fibra nacional. A tecnologia da Lâmpada Brasi-
leira era semelhante à empregada na Europa e nos Es-
tados Unidos, tanto assim que a descrição da patente
feita pelo próprio autor envolvia procedimentos e pes-
quisas similares àqueles utilizados por Swan, Edison e
Göbell, os maiores especialistas no tema. A partir da
década de 1870, o objeto de pesquisa sobre lâmpadas
era obter o filamento que produzisse a maior luminosi-
dade, por meio de fibras vegetais carbonizadas. Outras
opções eram estudadas simultaneamente à busca de fi-
bras vegetais, como o uso de filamentos metálicos e de
lâmpadas de arco elétrico. Argemiro estava, portanto,
sintonizado com os pesquisadores ĺıderes na busca de
eficiência das lâmpadas incandescentes. Certamente
pensava em introduzir uma alternativa nacional de me-
nor custo e maior eficiência.

Em terceiro lugar, o jovem alagoano, diante do su-
cesso de sua lâmpada em sua terra natal, não pode-
ria imaginar ao apresentar o seu invento na capital do
Império, que viesse a sofrer ferrenha oposição de um
dos maiores especialistas em eletricidade do páıs. Aarão
Reis discorda da superioridade da Lâmpada Brasileira
sobre as lâmpadas de Swan e Edison, ao considerar
questões de viabilidade econômica e técnica do invento.
Reis, além de engenheiro que atuava no ramo da eletri-
cidade, era especialista em economia poĺıtica. Um dos
argumentos de Aarão Reis contra a lâmpada de Arge-
miro, no momento da discussão no Lyceu de Artes e
Of́ıcios, foi de fato um mal entendido, pois, Argemiro
naquele momento não poderia ter dado detalhes sobre
a fibra usada em sua lâmpada, uma vez que, o pedido
de patente ainda estava sob análise.

Em quarto lugar, embora a lâmpada de Argemiro
funcionasse, seu próprio defensor, Adolpho Aschoff, ad-
mitia as limitações do processo de produção. Provavel-
mente, a vinda de Argemiro à Corte, além do registro
da patente, inclúıa a busca de suporte financeiro para
a produção industrial de sua lâmpada.

Argemiro pagou o preço de ser um inventor da pe-
riferia da periferia econômica, pois, o Brasil era um
páıs essencialmente agŕıcola, não possúıa indústria de
ponta, nem muito menos indústria de material elétrico e
nem iluminação elétrica pública. As lâmpadas elétricas
na época eram usadas basicamente na iluminação de
prédios, ruas e praças, tanto assim que, Campos e Porto
Alegre eram as únicas cidades do páıs que possúıam um
sistema restrito de iluminação elétrica pública. Sem
contar que Argemiro era um autodidata que construiu
sua lâmpada de modo artesanal, quando os concorren-
tes estrangeiros eram dotados de uma infraestrutura
mais adequada.

Adolpho Aschoff, o defensor de Argemiro, embora
fosse seu conterrâneo, fez um caminho diferente para
o uso comercial da energia elétrica. Sua trajetória em
direção ao sucesso começou pela sua transferência para
o centro dinâmico do páıs, obtendo formação univer-
sitária na Escola Politécnica e ingressando nas redes
sociais do conhecimento em eletricidade mais impor-
tantes do Brasil. Tanto assim, que estabeleceu uma
sólida relação profissional com Aarão Reis e tornou-se,
ao fim e ao cabo, um empresário de sucesso no ramo da
eletricidade.

Argemiro, embora não tenha tido sucesso comercial
com sua lâmpada, até os nossos dias é reconhecido em
Alagoas como o “inventor da lâmpada elétrica”. Este,
como muitos outros, é um mito criado para reforçar a
identidade regional diante de uma situação de desigual-
dade econômica e social.
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http://www.technikatlas.de/~ta1/Daten_engl.htm
http://www.technikatlas.de/~ta1/Daten_engl.htm
http://debook.com/Bulbs/LB03ediswan.htm
http://debook.com/Bulbs/LB03ediswan.htm

