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O NUPLAR é um Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, 

Ensino e Extensão em Economia Solidária e Educação Popular. 

Volta-se à educação de pessoal de nível superior para 

assessorias da educação popular em seus variados campos de 

aplicação da economia solidária envolvendo ações voltadas à 

autogestão e temas afins, bem como do observatório de políticas 

culturais. Está composto de Incubes (incubadora), do Extelar 

(grupo de pesquisa) e do Observatório de Políticas Culturais. 

Procura contribuir ao desenvolvimento local e à geração de 

tecnologias sociais, promovendo novas perspectivas conceituais 

e práticas para o papel social da universidade, e o 

aprofundamento de questões epistemológicas quanto ao 

exercício da pesquisa, ensino e extensão. 

 O núcleo socializa a sua produção acadêmica de dois 

campos teóricos, criando duas séries: A primeira série é voltada 

à temática da economia solidária e sociedade; e a segunda, à 

educação popular. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta publicação é produto de reflexões realizadas 

dentro da vivência nas Rádios Comunitárias da Cidade de 

João Pessoa e do Estado da Paraíba durante a 

caminhada como comunicador comunitário e membro da 

RÁDIO COMUNITÁRIA VOZ POPULAR e da 

ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA 

PARAÍBA (ABRAÇO-PB). 

É, não somente, um conjunto de orientações 

básicas para aqueles que se interessarem pela parte 

prática da montagem de uma rádio comunitária. 

Neste contexto, precisamos entender que a 

comunicação no mundo e no Brasil vem evoluindo com o 

passar dos tempos. Novos meios de comunicação 

surgem e ganham cada vez mais espaço. O rádio como 

primeiro meio de comunicação de massa, continua sendo 

um dos maiores e mais importantes. Suas ramificações 

evoluem juntos. Mais e mais pessoas, querem ter o direito 
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de vez e voz, sendo o rádio um papel fundamental nesta 

reivindicação. 

Por isso, temos que cada dia mais, buscar a 

democratização da comunicação na perspectiva de que a 

população tenha mais direito e principalmente a voz. 

 

João Pessoa 
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1. MODELOS DE RÁDIO 

 

 

Neste texto, veremos como se diferencia uma 

emissora de outra, quais os equipamentos necessários 

para cada uma, principalmente os equipamentos para 

rádio a cabo, como fazer um cabo de áudio e quais sãos 

plugs, tipos de equipamentos e vários esquemas práticos 

de montagem dos equipamentos, além de saber um 

pouco mais sobre convergência digital, software para as 

emissoras e a lei 9.612/98.  

Tudo isso foi feito levando em consideração a 

necessidade das companheiras e companheiros do 

movimento de rádios comunitárias que com tanto 

sacrifício lutam e mantém viva a luta pela democratização 

da comunicação em cada rádio comunitária espalhada 

por esse Brasil à fora. Tudo que está escrito neste 

material foi posto em prática, vivenciado em cada 

emissora pela qual passamos. 

Então, vamos ver a frente cada modelo e suas 

características. 
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2. RÁDIO FM 

 

 

FM é a abreviatura para modulação em frequência 

ou frequência modulada, (frequency modulation, em 

inglês). Iniciada nos Estados Unidos no início Século XX, 

FM é uma modalidade de radiodifusão que usa a faixa 

87,5 MHz a 108 MHz com modulação em frequência. 

 

 
Figura 1: Formato das Ondas de AM e FM 

Fonte: Google imagens 
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Uma rádio em FM apresenta uma ótima qualidade 

sonora, mas, com limitado alcance, chegando à média de 

100 quilômetros de raio de alcance. Em condições 

esporádicas de propagação, é possível sintonizar 

emissores a centenas de quilômetros. A potência dos 

sistemas de emissão pode variar entre poucos watts 

(rádios locais) até centenas de quilowatts, no caso de 

retransmissores de grande cobertura. 

O FM dispõe de um sistema de envio de 

informação digital, o RDS (Radio Data System) que 

permite apresentar informações sobre a emissora 

sintonizada. A boa qualidade de som desta gama de 

frequências de radiodifusão é adequada ao uso da 

estereofonia. 

A qualidade da transmissão por modulação em 

frequência fez com que esta fosse adotada para a 

transmissão do áudio da TV aberta (canais 2 a 13). Uma 

das desvantagens dos receptores FM é de apresentarem 

uma característica conhecida como efeito de captura. 

Esse efeito ocorre da seguinte maneira: se 

existirem dois ou mais sinais de FM emitidos na mesma 

frequência, o receptor de FM irá responder ao sinal de 
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maior potência e ignorar os menores (os restantes). Seu 

radio só vai ouvir a maior frequência. 
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3. SEQUÊNCIA DO SOM DA RÁDIO FM 

 

 

Toda transmissão de áudio começa com a geração 

do som e segue uma sequência lógica e comum a todas 

as rádios que veremos abaixo.  

O som é gerado por microfone, tape-deck/CD 

player, mp3/mp4, DVD, computador ou outro 

equipamento. 

Daí ele vai até a Mesa de Som (Mixer/Misturador), 

onde o som será separado, isto irá permitir, por exemplo, 

que se possa falar enquanto uma musica toca ao fundo. 

Da Mesa o Som, segue para o Gerador de Estéreo 

onde será transformado de mono para estéreo. Isso faz 

com que se possa ouvir o som nas duas caixas do seu 

aparelho de som. 

No passo seguinte, o som já estéreo vai para o 

Transmissor, onde se transforma em ondas de FM, numa 

frequência determinada que no caso das rádios 

comunitárias são quase todas emissoras 104,9 FM. 
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Por último, as ondas de rádio FM são transmitidas 

pela antena (que pode ser direcional ou multidirecional) 

para a região de abrangência do sinal onde irão ser 

captadas pelos receptores (rádios, mp3, mp4, celulares 

ou outros aparelhos). 

Veja abaixo dois quadros que mostram uma rádio 

FM básica e uma com mais equipamentos: 

 

 

Figura 2: Rádio FM básica 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 3: Rádio FM com mais equipamentos 
Fonte: Arquivo do autor 
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4. SISTEMA DE SOM AMBIENTE 

(RÁDIO A CABO) 

 

 

O Sistema de Som Ambiente, também conhecida 

como Rádio Difusora, Rádio a Cabo, Rádio de Caixinhas 

ou de poste é o serviço de transmissão de áudio via cabo, 

geralmente utilizada em comunidades pequenas ou por 

empresários do meio de comunicação em locais de 

comércio. 

Basicamente é constituída de uma mesa de som 

ou Mixer que joga o som para um amplificador, que o 

repassou para os cabos até as caixas espalhadas pelo 

ambiente. Utiliza-se fio bicolor flexível ou fio de telefone 

para montar a rede de distribuição do som. 

Deve-se sempre tomar cuidado para que as 

numerações dos postes não fiquem obstruídas, pois, 

poderá atrapalhar o trabalho da concessionária que 

fornece energia elétrica, sem contar, com uma possível 

advertência judicial. Este tipo de emissora tem um baixo 

custo e é de fácil manutenção. 
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Como não há uma legislação especifica, não 

podemos chamar este tipo de sistema, de Rádio 

Comunitária, pois, a lei 9.612/98 não reconhece a mesma 

com RADCOM. 

O Estado da Paraíba já possui uma lei que 

regulamenta este sistema. A LEI em vigor é a 7.928/06 

que regulamenta na Paraíba o uso e montagem deste tipo 

de veiculo de comunicação. A Cidade de João Pessoa 

está discutindo em sua Câmara Municipal uma lei para 

regulamentar o serviço na Cidade, baseada na lei 

estadual. 
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5. SEQUÊNCIA DO SOM DA RÁDIO A CABO 

 

 

Na montagem de uma emissora de rádio a cabo, o 

procedimento é praticamente igual aos anteriores. A 

diferença está na substituição do transmissor por um 

amplificador e dos receptores que na AM e FM são 

rádios. Nela são caixas de som geralmente com fones 

que variam entre 5” e 8” polegadas. 

O som é gerado por microfone, tape-deck/CD 

player, mp3/mp4, DVD, computador ou outro 

equipamento. 

Daí ele vai até a Mesa de Som (Mixer/Misturador), 

onde o som será separado, isto irá permitir, por exemplo, 

que você possa falar enquanto uma música toca ao 

fundo. 

No passo seguinte, o som vai para o Amplificador 

para ser distribuído para as caixas. 

Por último, o som passa pelo cabo que pode ser 

(Fio Plastchumbo (2,5 Mm) ou de Telefone Rígido) até 
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chegar às caixas onde o som será emitido para os 

ouvintes nos postes no meio da rua. 

 

 Figura 4: Rádio A Cabo básica 
Fonte: Arquivo do autor 
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CD Player, Mp3, 
Computador, 

Rádio ou outros 
equipamentos

Chave 
Híbrida/Telefone

Esquema de uma Rádio a Cabo

Cabo de 
Telefone / Fio 

Bicolor

Transformador de 
Tronco

Transformador 
de linha

Mesa de Som/ Misturador/Mixer DANIEL PEREIRA DOS 

SANTOS
Distribuidor de áudio

Amplificador/ Módulo

Auto falantes 
apartir de 5” ou 6’’

Figura 5: Rádio A Cabo com mais equipamentos 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 6: Sequência para saída do som para as caixas nos postes 

Fonte: Arquivo do autor 
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6. CAIXAS PARA RADIODIFUSÃO A CABO 

 

 

Para uma boa qualidade do sistema de 

radiodifusão a cabo é importante que tenhamos boas 

caixas acústicas para instalação nos postes. É importante 

lembrar que cada emissora vai escolher baseado nas 

suas necessidades e realidade financeira, qual a melhor 

caixa, tamanho (dimensões), alto falante, transformador 

de linha, potenciômetro e outros equipamentos que se 

venha precisar. 

Neste texto, temos um modelo que pode ser 

seguido, mas cada um, a partir deste modelo, pode 

adequar a sua realidade local. 
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Figura 7: Dimensões da caixa de som de compensado 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 8: Dimensões da caixa de som de compensado 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 9: Caixa de som com Potenciômetro 
Fonte: Arquivo do autor  
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Figura 10: Esquema de ligação entre transformador de linha, 
potenciômetro e autofalante. 
Fonte: KELETRON/FONTAT 

 

 

Esta caixa é a mais fácil de ser confeccionar. Basta 

ter uma furadeira, uma serra tico-tico, uma maquita, um 

martelo e pregos, seguir as medidas, cortar o 

compensando. A caixa está pronta para ser colocada nos 

postes. 

Um problema que encontramos ao utilizar este tipo 

de caixa é a baixa durabilidade, pois, geralmente ela dura 

de doze a quinze meses. Devido ao grande volume de sol 
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e chuva que a mesma irá está exposta durante sua vida 

útil. 

Uma das soluções é cobri-las com uma mistura 

chamada (Batida de Pedra), encontrada nos depósitos de 

material de construção ou cobri-las com alumínio, para 

evitar seu desgaste precoce. 

O correto é que a emissora tente confeccionar suas 

caixas de som com fibra de vidro ou outro material que 

seja mais durável que o compensado. 

O custo é um pouco maior, mas o custo benefício 

não tem comparação. A de compensado dura em torno de 

doze a quinze meses, mesmo que esteja coberta com 

batida de pedra ou alumínio, uma caixa de fibra dura em 

torno cinco anos. 

Mas lembramos de que a caixa feita de 

compensado irá servir se a emissora não tiver recursos. 

Neste sentido faça o que está ao seu alcance e conforme 

a rádio for angariando recursos, melhore sua estrutura. 

 
 

 

 



RADCOM  O que é? Como montar? 

 
 

34 

7. FIAÇÃO DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE 

 

 

Um problema muito encontrado neste tipo de 

emissora é o cabeamento das linhas de som nos postes. 

Por serem muito longas, em alguns casos chegando a 

quilômetros, o uso de fios finos, a exemplo dos telefônicos 

(FE80 ou FE-100), acabam provocando quedas de 

volume que pode chegar até a 90%, no final de cada 

linha. 

Um cabo não aconselhável neste tipo de sistema é 

o cabo tipo flexível, pois, com o tempo se estira, criando o 

famoso “bucho entre postes”, e irá se romper facilmente. 

Um fio que pode ser utilizado é o (FE-160 Fio 

telefônico Externo). Este fio é composto por condutores 

de bronze com  1,60mm de diâmetro. Diâmetro nominal 

do condutor: 1,6mm Área do condutor (seção) 2,00mm². 

É importante saber que em telefonia, as bitolas dos 

condutores são especificadas pelo diâmetro em mm, já 

em eletricidade, eles são especificados pela área 

em mm². Sendo assim, o FE-160 tem diâmetro de cada 
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condutor de 1,6mm que é igual a um fio de eletricidade 

de 2,00mm². 

Caso não encontre os cabos adequados para a 

instalação use fios comuns, RÍGIDOS de 2,5mm, usados 

em instalações elétricas ou o fio denominado fio 

Plastchumbo de 2,5mm². Este fio é muito bom e irá 

responder às necessidades. 

Lembre-se: o cabeamento do sistema é uma das 

partes mais importantes para um bom funcionamento da 

emissora. Neste caso, a economia pode ser responsável 

pelo sucesso ou fracasso do sistema. 
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8. SEQUÊNCIA DO SOM DA RÁDIO A CABO E 

FM 

 

 

Veja abaixo um quadro que mostra a sequência de 

uma radio que funciona em duas modalidades, a Cabo e 

FM. Logo após, veja a disposição dos equipamentos 

dentro de um estúdio conectado em sequência. 

O som é gerado por microfone, tape-deck/CD 

player, mp3/mp4, DVD, computador ou outro 

equipamento. 

Após, ele vai até a Mesa de Som 

(Mixer/Misturador), onde o som será separado, isto irá 

permitir, por exemplo, que você possa falar enquanto uma 

música toca ao fundo. 

No passo seguinte, o som vai para o Distribuidor de 

Áudio que irá distribuir o mesmo para o amplificador e 

para o transmissor de FM. 
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Figura 11: Rádio básica A Cabo, FM e Web básica. 

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 12: Rádio A Cabo, FM e WEB com mais equipamentos. 

Fonte: Arquivo do autor 
 

 

Veja agora como seria a disposição dos 

equipamentos dentro do estúdio em sua sequência 

normal. Este modelo pode lhe ajudar bastante para 

entender o funcionamento dos equipamentos e para que 

você não esqueça a sequência dos mesmos. 
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Figura 13: Sequência dos equipamentos dentro do estúdio 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 14: Disposição dos equipamentos dentro do estúdio 

Fonte: Apostilha radcom MINC 
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9. EQUIPAMENTOS EXTRAS PARA 

FUNCIONAMENTO DAS VÁRIAS EMISSORAS 

 

 

Devemos prestar atenção nos diferentes 

equipamentos de cada emissora, pois, muitos 

equipamentos são iguais a todas as emissoras. Há alguns 

que são específicos. 

Veja abaixo quantos equipamentos podem ser 

agregados às rádios e para que sirva cada um deles. 

Um equipamento bem utilizado é o Equalizador 

que serve para equalizar a voz dos locutores. Como se os 

outros equipamentos sejam profissionais, eles suprem 

essa necessidade e o equalizador não é necessário. Ele é 

mais utilizado durante shows e gravação de CD. 

A Chave Híbrida é um equipamento que serve 

para fazer com que o ouvinte possa entrar ao vivo na 

programação da emissora por meio de telefone, seja fixo 

ou celular, em alguns casos este equipamento já vem 

acoplado a mesa de som. 
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O Módulo de Potência serve para ligar algumas 

mesas de som que precisam deste aparelho para 

funcionar. Ele tem o mesmo efeito das fontes para TV 

portátil e também serve para alimentar as caixas 

acústicas que servem de retorno dentro do estúdio. 

O Transformador serve para manter a altura igual 

das caixas de som do sistema de rádio a cabo. Existem 

dois tipos: o primeiro é o Transformador Tronco que é 

responsável por elevar as baixas tensões da saída dos 

amplificadores, para uma tensão mais alta, impulsionando 

os sinais para que possam percorrer ao longo das linhas, 

muitas vezes quilométricas sem que ajam perdas 

significativas.  

O outro é o Transformador de Linha, colocado 

dentro das caixas de som instaladas nos postes. Ele será 

responsável por rebaixar os sinais da rede, ajustando 

corretamente a  potência para cada caixa. 

É importante salientar que o transformador tronco 

tem que ser compatível com o transformador de linha. Ex: 

transformador tronco de 210V / Transformador de linha de 

210V. 
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Outro equipamento muito utilizado é o Distribuidor 

de Áudio que serve, como o próprio nome já diz, para 

distribuir o áudio para vários ambientes, com este 

equipamento você pode da mesa de som enviar o áudio 

para um amplificador, transmissor e computador ao 

mesmo tempo com regulagens de altura diferentes para 

cada um deles. 

O D-Link é um equipamento muito utilizado 

quando se trata de transmissão externa Ele proporciona 

que a emissora possa transmitir qualquer evento fora de 

seus estúdios, a exemplo de uma passeata, entrevista, 

show ou um jogo de futebol, diretamente do estádio, e 

retransmiti-lo dentro do estúdio para seus ouvintes. 

É importante lembrar que as rádios comunitárias, 

podem, hoje, com o avanço da tecnologia, usar a 

transmissão de internet para fazer esta função. Isto pode 

ser feito com o SKYPE que faz ligação em tempo real. 

 

 

 

 

 



RADCOM  O que é? Como montar? 

 
 

44 

10. GRAVADORES DE ÁUDIO 

 

 

Outro equipamento importante em uma emissora é 

o gravador. Instrumento indispensável para repórteres 

que vão às ruas, na busca das mais interessantes e 

inesperadas notícias para colocar no ar, durante a 

programação da rádio. 

Vejamos abaixo modelos de gravador digital e 

outros aparelhos que podem ser utilizados para substituir 

o mesmo, quando não houver condições de se adquirir 

um gravador profissional. 

 

 
Figura 15: Gravadores de Audi Digital Profissionais 

Fonte: Arquivo Google imagens 
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Quem não tem gravador digital para fazer as 

entrevistas, seja por conta dos valores altos, seja por 

outro motivo, não se preocupe: pode-se usar um MP3, 

MP4, Celular ou IPOD, para fazer suas gravações de 

entrevistas e sons externos. Só não esqueça de que a 

qualidade não será a mesma. Ela também não será tão 

ruim, pois, estes equipamentos, hoje, tem uma boa 

qualidade de gravação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADCOM  O que é? Como montar? 

 
 

46 

11. O TEMIDO MICROFONE 

 

 

O microfone é o grande amigo do comunicador, 

mas pode se tornar um grande problema se não for bem 

utilizado. 

Por isso vamos ver algumas “manhas” simples que 

podem ser de fundamental importância para um bom uso 

deste instrumento. 

É um equipamento frágil. Precisa ser manuseado 

com cuidado e com algumas técnicas que comumente 

chamamos de “macetes” ou “manhas”. 

Vamos ver abaixo alguns microfones e seus 

respectivos valores e, após isso, iremos saber como 

utilizá-los melhor em nossa emissora. 
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Figura 16: Tipos de microfones e preços 

Fonte: Google imagens 
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12. AS “MANHAS” DO MICROFONE 

 

 

MANHA 1: BATE, BATE! 

 
Ao segurar um microfone para utilizá-lo é comum 

que agente comece a dar algumas “batidinhas” com o 

objetivo de verificar se ele está funcionando. O Mic possui 

um diafragma e é ele o elemento gerador do som. Com o 

tempo, de tanto levar pancadas, eles vão se danificando, 

podendo partir-se. 

O Mic que apanha tanto, após certo período, 

começa a apresentar um som diferente, parecido com um 

som “choco e rachado”. Por isso, não espanque seu Mic, 

ele não é saco de pancadas. 

 

MANHA 2: ASSOPRAR 

 

Outro costume ou manha bem conhecido no uso 

do Mic é o hábito de assoprar o microfone: o famoso fu, 

fu, fu ou som, som, som. 
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Neste simples gesto, nós acabamos assoprando no 

Mic. Alguns mililitros de saliva que vão acabar gerando 

um mau cheiro no mesmo. 

Por isso, quando for testar o microfone para saber 

se ele está funcionando, pegue um texto e leia, esta é a 

melhor forma de testá-lo, falando. 

 

MANHA 3: TÁ SURDO 

 

Essa é uma coisa que se faz com o microfone e 

irrita muita gente. Vamos pensar? Qual a finalidade de um 

sistema de sonorização? Sua finalidade é amplificar o 

som que se está produzindo. 

Neste sentido, pra que gritar quando se está 

falando no Mic? Você não precisa usar voz extremamente 

alta, até porque, dependendo da confecção deste Mic, se 

ele for um capacitivo, o sinal será distorcido. 

Uma coisa que vai acontecer com a voz: quando 

ela sair na caixa de som, após você ter gritado, será que 

ela vai ser ouvida com um som conhecido como “taquara 

rachada”. 
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Sem considerar que quem está ouvindo vai 

detestar o volume alto. 

 

MANHA 4: DANÇARINO DANÇA, LOCUTOR FALA 

 

Quem nunca viu pessoas com o hábito de falar 

movendo-se, prá-lá e prá-cá, em frente ao microfone? Os 

mics têm uma capacidade conhecida como “auditiva” que 

é limitada. 

Os mesmos não são capazes de “ouvir” se você 

estiver falando ou cantando muito afastado dele ou em 

suas laterais. Neste sentido, fale ou cante diretamente em 

frente ao Mic. 

Será assim que se perceberá toda a tonalidade de 

sua voz. 

 

MANHA 5: A TIMIDEZ  

 

Praticamente todas as pessoas que já entraram em 

um estúdio de rádio, quando ficaram em frente ao Mic 

pela primeira vez, devem ter tremido de medo. Isso 
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geralmente faz com que se afastam dele 

demasiadamente. 

Sendo assim, quanto mais você se afasta dele, ele 

vai ter dificuldades de lhe “ouvir”. Um dos problemas que 

vai aparecer com isso é o excesso de agudos e sem peso 

(graves), gerando a conhecida “voz de taquara rachada”. 

Por isso, para obter um bom desempenho, 

aproxime-se do microfone até cerca de 5 cm. Uma técnica 

pra isso é colocar os quatro dedos de sua mão entre a 

boca e o Mic. Geralmente, a mão está distante 5 cm. 

Pronto comece a perder o medo e a timidez, lendo textos 

simples. 

 

MANHA 6: CALMA GULOSO! 

 

Algumas pessoas parecem que vão engolir o Mic. 

Com uma distância tão pequena, aqueles mililitros de 

saliva que falamos antes, vão ser lançados sobre ele, 

depositando na cabeça do microfone os perdigotos 

(gotículas de saliva), o que deixa o Mic sem condições de 

uso, além de ser anti-higiênico. 
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Como na maioria das emissoras são utilizados os 

microfones direcionais que possuem o conhecido “efeito 

proximidade”. Este é o efeito que encorpa os graves. À 

medida que o microfone se aproxima da fonte sonora, o 

som será prejudicado. 

Este efeito vai fazer o som da sua voz ficar cheio 

de graves e é quase certo, sem clareza. Lembre-se da 

distância de captação que falamos antes “5 cm”, afastado 

da boca e em frente ao Mic. 

 

MANHA 7: VOCÊ É MC? 

 

Eu achava bacana quando ia assistir um show de 

rap e funk, quando os Mcs e raperes ao segurar o Mic, 

enrolavam o cabo na mão.  

Este hábito de enrolar o cabo na mão pode até ser 

“estiloso”, como dizem, mas não enrole o cabo do Mic, 

apenas cante ou fale. 

Ao enrolar o cabo, provoca-se uma alteração nas 

propriedades elétricas e ao passar do tempo, isso irá 

danificar as soldagens de união dos plugs. Também irá 

provocar aqueles chiados e barulhos diversos. Quando 
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estiver segurando um microfone, procure deixar o cabo 

completamente livre e solto.  

Após vermos estas manhas, percebemos que 

vários hábitos que temos perante o Mic, ao invés de 

ajudar prejudica o Mic. 

Um microfone pode ser comparado a uma lanterna 

que ilumina aquilo que está à sua frente com uma 

intensidade e vai diminuindo conforme você se afasta do 

eixo central. Os mics direcionais captam mais sons à sua 

frente e menos os que vêm dos lados. E praticamente, 

não captam os que vêm da parte posterior. 

Uma forma de evitar encher o microfone com saliva 

e diminuir o efeito “puf” é comprar espumas de proteção. 

Elas podem ser encontradas em qualquer loja de 

equipamentos de som. 

Não se pode esquecer que para a voz ficar mais 

grave ou aguda apenas se afaste ou aproxime-se do 

microfone. Lembra-se do efeito proximidade? Ele deve 

ser usado a seu favor. 

Outra dica para usar bem seu Mic é sempre 

procurar não passar em frente às caixas acústicas com o 
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microfone apontado para elas. Dessa maneira, provoca-

se a famosa microfonia. 
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13. TRANSMISSÃO AO VIVO 

 

 

Uma coisa muito bacana para fazer com que a 

emissora interaja, ainda mais, com a comunidade onde 

está inserida é a transmissão ao vivo.  

O equipamento utilizado para este tipo de 

transmissão é o D-Link, equipamento adequado quando 

se trata de transmissão externa. Ele proporciona que a 

emissora possa transmitir qualquer evento fora de seus 

estúdios, a exemplo de uma passeata, o desfile das 

escolas de samba, entrevista, show ou um jogo de 

futebol, diretamente do estádio e retransmiti-lo dentro do 

estúdio para seus ouvintes. 

Devemos lembrar que quando não temos este 

equipamento, podemos substituí-lo por outro. Podemos 

nesse caso usar outro caminho, como é o caso do D-

LINK, onde quem não tem um pode usar aparelhos 

celulares ou internet. 

O detalhe é que para isso, a emissora tem que ter 

dois celulares no estúdio e dois com o repórter na rua. 
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Um aparelho serve para o repórter falar e o outro para se 

escutar como no estúdio. 

Se a emissora tiver telefone fixo, não precisará dos 

dois aparelhos celulares dentro do estúdio. 

E se a transmissão for por meio da internet, basta 

utilizar a ferramenta Skype que faz ligações em tempo 

real. Neste caso, a rádio precisa disponibilizar um 

aparelho de celular, tablete ou notebook com internet para 

a equipe externa e ter internet no estúdio. Pronto: está 

feita a transmissão ao vivo. 
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14. CONVERGÊNCIA DIGITAL 

 

 

Convergência Tecnológica é um termo que de 

uma maneira geral, é utilizado para designar a tendência 

de utilização de uma única infraestrutura de tecnologia 

para prover serviços que, anteriormente, requeriam 

equipamentos, canais de comunicação, protocolos e 

padrões independentes. 

Faz-se para permitir que o utilizador acesse as 

informações de qualquer lugar e através de qualquer meio 

de comunicação por uma interface única. Suas evidências 

revelam-se em muitos setores, como na economia, na 

comunicação, na produção e outros a fora. 

O “Deutsche Bank Research” é responsável pela 

analise macroeconômica no Grupo Deustche Bank e atua 

como consultor para o banco, seus clientes e 

stakeholders, realizando analises tendenciais relevantes 

para o banco nos mercados financeiros, a economia e a 

sociedade e destacar riscos e oportunidades. O DBR, 

define convergência como "um processo de mudança 
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qualitativa que liga dois ou mais mercados existentes e 

anteriormente distintos”. 

As tecnologias envolvidas no processo de 

convergência são, de forma geral, tecnologias modernas 

de telecomunicações tais como rádio, televisão, redes de 

computadores e de telefonia. 

Embora todos os horizontes apontem agora para 

outro tipo de convergência, mais alargada e cujas 

oportunidades de aplicação são ainda mais abrangentes 

do que as da Web, o encontro entre a nanotecnologia, 

biotecnologia e tecnologia da informação, promete 

revolucionar ainda mais os meios de comunicação e sua 

forma de se comunicarem e interagirem. Mas vamos nos 

deter apenas a convergência em telecomunicações. 

Provavelmente, o histórico das tecnologias em 

convergência inicia-se com o desenvolvimento da rede 

telefônica tradicional, comutada por circuitos, que serviu 

de base para a prestação dos primeiros serviços de 

maneira convergente. 

Na década de 1980, as redes de telefonia deixaram 

de exercer exclusivamente sua função tradicional de 

transmissão por sinais analógicos de voz para incorporar 
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também a possibilidade de transmissão de dados digitais, 

através da tecnologia RDSI que é um serviço de dados 

digital de alta velocidade. Isso faz com que se possa 

transmitir grandes volumes dados, sinais de vídeo e áudio 

sobre uma única linha telefônica a alta velocidade e baixo 

custo. Fora do Brasil, o serviço é conhecido como ISDN 

(Integrated Services Digital Networks) e sofre algumas 

alterações de acordo com o país ou continente. O RDSI 

começou a ser implantado na Europa. 

Naturalmente, não se fará rádio, a partir de agora, 

como se fazia antigamente. O rádio terá interação total 

com a rede mundial de computadores e 

consequentemente com os outros meios de comunicação. 

O futuro é incerto. Sabemos, todavia que se 

apresenta uma nova forma de fazer rádio antes 

inimaginável. É por isso, que quanto mais usarmos e 

aprendermos sobre esta nova forma, iremos nos manter 

atualizados e em condições de melhorar cada vez mais 

nossas emissoras e a qualidade da transmissão e 

programação. 
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15. SOFTWARES DE COMPUTADOR PARA 

RÁDIOS COMUNITÁRIAS E LIVRES 

 

 

Nas rádios comunitárias e outros meios de 

comunicação, o uso de programas de computador para 

automação dos mesmos é frequente. Na maioria das 

vezes, esses programas travam ou não executam de 

forma correta as ações pedidas, pois, são privados e têm 

que ser clonados (pirateados), para poderem ser 

utilizados corretamente. 

Por isso, resolvemos mostrar alguns softwares 

livres e outros gratuitos que podem ser úteis para as 

emissoras: como programas de automação, edição, 

ripadores de áudio e conversores de vídeo para áudio, 

entre outros. 

Veja a lista abaixo que mostra os programas e 

suas principais características: 

 
 

Zararadio: é um programa de automação para 

rádio que foi desenvolvido a partir da plataforma de outro 
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programa de automação o Raduga. O Zararadio é um 

programa gratuito, isto significa que qualquer pessoa 

pode utiliza-lo, sem os problemas de travamento nas 

máquinas. Ele roda tanto em Windows quanto em Linux, o 

que permite uma boa utilização para qualquer emissora. 

O zara tem várias funcionalidades como: 

proporcionar ao operador falar enquanto uma música fica 

de fundo, através do pisador (tecla T) colocar vinhetas 

sobre as músicas através dos botões de atalho que ficam 

numa barra na parte inferior do programa (a barra contem 

nove botões que totalizam 90 botões, clicando nas outras 

barras), conta, com a pré-escuta que serve para ouvir 

uma música antes dela ir para o ar sem interromper a que 

esta sendo reproduzida, precisando para isso ter duas 

placas de som no seu computador. 

Outro recurso interessante é a pré-programação 

que serve para deixar um programa ativado para que em 

um determinado horário ele vá para o ar. Isto serve para 

colocar a Ave Maria as 18:00 horas. Se alguma música 

estiver tocando, ela para e a Ave Maria começa. 
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O Zara pode ser baixado gratuitamente no seu 

próprio site ou em sites de downloads. Veja o programa 

abaixo: 

 

 
Figura 17: Layout do Software Zararadio 

Fonte: Arquivo Google imagens 

 
Audacity: o Audacity é um editor de áudio 

freeware, ou seja, assim como o zara um software 

gratuito. Ele tem vários recursos e é muito intuitivo e de 

fácil acesso e manuseio tanto para iniciantes quanto para 

os avançados. 

Ele tem recursos como o fade in, fade out, 

equalização, tremolo, normalizar, delay, já encontrados 
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em outros programas como o Sound Forge, Free Áudio 

Editor, entre outros. 

O programa oferece algumas vantagens sobre 

seus irmãos, entre elas, a função que se assemelha ao do 

Samplitude, onde pode se utilizar várias trilhas e modificá-

las separadamente, montando um programa com várias 

partes juntas, uma abaixo da outra. Veja a interface do 

programa: 

 

 
Figura 18: Layout do Software Audacity 

Fonte: Arquivo Google imagens 
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Freerip: é um Ripador de Áudio que converte áudio de 

forma simples e eficaz. Com ele, se pode extrair as 

músicas dos seus CDs e convertê-las para os formatos 

MP3, Ogg Vorbis, WMA, FLAC e WAV. Os mais 

populares formatos de áudio são suportados. 

Além, claro, de converter WAV para WMA,/MP3 e 

OGG e vice-versa.  Veja o programa abaixo: 

 

Figura 19: Layout do Software Freerip 
Fonte: Arquivo Google imagens 

 

Any Vídeo Convert: Any Vídeo Converter é um programa 

de conversão de áudio e vídeos para os formatos mais 

populares conhecidos hoje. 
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Além de extrair, ele também pode converter o 

áudio facilmente, seguindo o mesmo processo da 

extração. Um ponto diferente desse programa, algo que o 

torna único, é a capacidade de escolher o trecho do vídeo 

que você deseja extrair, evitando assim o trabalho de ter 

que extrair o áudio de todo o vídeo e depois utilizar outro 

programa para cortar o pedaço de áudio que se deseja. 

Para extrair, basta adicionar os arquivos que se 

desejar extrair/converter, clicando em “Add Media Files”. 

Em “Output Profile”, é possível escolher o formato de 

saída do áudio. Caso o arquivo de origem seja um vídeo, 

o Any Audio Converter extrairá o áudio, caso seja áudio, 

ele converterá para o formato que você escolher. 

Após a seleção dos arquivos, é só clicar em “Start 

Encoding” e aguardar a finalização do processo. Quanto 

maior for o arquivo extraído/convertido, mais tempo levará 

esta tarefa. Veja o programa abaixo: 
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Figura 20: Layout do Software Any Video Convert 
Fonte: Arquivo Google imagens 

 

MP3 Gain: é um programa que permite deixar todos os 

arquivos em MP3 com o mesmo volume, evitando que 

eles tenham uma diferença muito grande quando 

estiverem sendo reproduzidos, um mais baixo que outro. 

MP3 Gain funciona basicamente de duas maneiras: 

com nivelamento de trilhas e com nivelamento de álbuns. 

No modo trilha, o programa calcula o nível de volume de 

cada canção individualmente e, então, a corrige para 

alcançar o nível de volume requisitado. 

Às vezes, as músicas de um mesmo álbum são 

mais baixas ou altas que outras. Para resolver este 
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problema há a modalidade álbum, onde o volume de 

todas as Mp3s são ajustadas simultaneamente, deixando 

todas suas faixas com o mesmo volume. Veja o programa 

abaixo: 

 

 
Figura 21: Layout do Software MP3 Gain 

Fonte: Arquivo Google imagens 

 

Express Burn: é um programa responsável por gravar 

CDs de músicas, DVDs de vídeo, MP3, Blu-Ray, 

CDs/DVDs de dados, além de fazer copias de CDs e 

DVDs de uma forma simples e rápida. Veja abaixo o 

programa: 
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Figura 22: Layout do Software Express Burn 

Fonte: Arquivo Google imagens 

 
 

Estes são alguns dos principais programas 

utilizados para descascar os abacaxis das emissoras 

comunitárias. Eles são programas de distribuição gratuita 

e alguns softwares livres e que qualquer pessoa, por mais 

iniciante que seja, no ramo da informática, consegue 

manusear. 

Há outros programas que podem ser utilizados 

como é o caso do: Kristal Áudio, Free Áudio Editor, Sound 

Forge, Pro Tools, que são editores de áudio, Raduga, 

Play List, DJ Mixer, 2710 DJ, que são programas de 

automação para as rádios, entre vários outros softwares 
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que sempre aparecem no mundo da informática na área 

de multimídia e que podem suprir as necessidades do dia 

a dia.  

Lembre-se que já existem vários programas 

gratuitos ou softwares livres para automação e edição de 

áudio. Podem ser utilizados em sua emissora. Neste 

sentido, procure os mais fáceis e úteis para sua realidade. 
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16. CABOS E CONECTORES 

 

 

Cabos e conectores são muito utilizados e exigidos 

em qualquer emissora, por isso não podem faltar no 

almoxarifado ou no quadro de reservas da rádio. Tais 

componentes por, mais simples que sejam, fazem a maior 

diferença na hora da programação ir ao ar. 

Muitas pessoas acham difícil a confecção de um 

cabo, seja este cabo qual for, mas sua montagem não é 

assim tão complicado. Lógico que existem pessoas que 

se dedicam a trabalhar, única e exclusivamente, fazendo 

cabos. Isso não quer dizer que vai ter que ser um deles 

ou que precisa ser um mestre na confecção de cabos. 

Todavia ter noção de como se faz um é importante. 

Imaginemos a seguinte situação: alguém está no 

meio de uma gravação e por um descuido um cabo está 

quebrado. É quase onze da noite e o que você faz? 

Chama um especialista? Espera até amanhã para 

terminar a gravação quando comprar outro cabo? Ou 

tenta montar o cabo? 
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A terceira opção quase nunca é feita. No entanto 

esperamos que com o pouco de conhecimento seja 

possível tentar montar um cabo para testes em casa. 

Primeiro, precisamos saber quais são os cabos 

mais utilizados na nossa emissora. A partir daí, 

saberemos quais precisamos ter em estoque e quais os 

que podemos produzir. 

Vejamos o TRS (tip, ring e sleeve (terra)) que é o 

famoso P10 estéreo com sinal balanceado. Geralmente, 

usamos este cabo para fazer a conexão entre um 

periférico (computador, mp3, rádio entre outros) e a mesa 

de som ou vice-versa. Ele é composto da seguinte forma: 

Um cabo blindado estéreo, composto por dois condutores 

internos onde cada um é feito com vários fios finos 

encapados separadamente por isolante e envoltos numa 

blindagem que pode ser uma malha ou trança envolta em 

outro isolante, veja a figura abaixo: 
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Figura 23: Parte interna de um cabo blindado 

Fonte: Arquivo Google imagens 

 

 Como foi visto, este cabo pode ser utilizado na 

confecção de cabos para violão, microfone, entre outros. 

Uma marca bem conhecida é a Santo Ângelo. 

Vejamos agora a estrutura do plug P10 e o plug 

XLR fêmea nas figuras abaixo: 
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Figura 24: Parte interna de um plug p10 estéreo 

Fonte: Arquivo Google imagens 

 

 

 

Figura 25: Parte interna de um plug RLX 
Fonte: Arquivo Google imagens 
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Sabendo da estrutura do cabo e do plug, vamos 

agora fazer a conexão entre ele e o plug. Iremos utilizar 

um XLR fêmea e um P10 Estéreo. O primeiro passo é 

esquentar o ferro de solda. Na sequência, abriremos o 

cabo conforme a figura acima. Abriremos os plugs e 

utilizaremos solda para aparelhos eletrônicos. 

Geralmente compramos em tubinho, no formato de 

fio, a famosa solda de estanho. Importante é não soldar o 

negativo no positivo e vice-versa para não provocar um 

curto. Aí, é só testar seu cabo. 

Abaixo, temos uma imagem que mostra vários 

tipos de plugs que provavelmente iremos encontrar em 

algum momento em nossa emissora. 
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Figura 26: Tipos de Plugs 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Não esqueçamos plugs e cabos bem conservados. 

Estes significam uma qualidade no som de sua 

emissora. Nunca deixemos que eles se desgastem e 

quando apresentarem problemas precisam ser 

imediatamente consertados ou trocados. 
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17. LEI 9.612/98 

 

 

Abaixo, podemos ver partes da Lei 9.612/1998, de 

autoria do Deputado Federal do PT de Pernambuco 

Fernando Ferro, onde constam alguns pontos importantes 

para quem está discutindo rádio comunitária e quer 

entender as controvérsias existentes. 

 

Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária 

a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada 

em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a 

fundações e associações comunitárias, sem fins 

lucrativos, com sede na localidade de prestação do 

serviço. 

§ 1º Entende-se por baixa potência o serviço de 

radiodifusão prestado a comunidade, com potência 

limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do 

sistema irradiante não superior a trinta metros. 
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§ 2º Entende-se por cobertura restrita aquela destinada 

ao atendimento de determinada comunidade de um bairro 

e/ou vila 

Art. 4º As emissoras do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária atenderão, em sua programação, aos 

seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas em benefício do desenvolvimento 

geral da comunidade; 

II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na 

comunidade e da integração dos membros da 

comunidade atendida; 

III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, favorecendo a integração dos membros da 

comunidade atendida; 

IV - não discriminação de raça, religião, sexo, 

preferências sexuais, convicções político-ideológico-

partidárias e condição social nas relações comunitárias. 

§ 3º Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá 

direito a emitir opiniões sobre quaisquer assuntos 

abordados na programação da emissora, bem como 

manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou 
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reivindicações, devendo observar apenas o momento 

adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido 

encaminhado à Direção responsável pela Rádio 

Comunitária. 

Art. 7º São competentes para explorar o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária as fundações e associações 

comunitárias, sem fins lucrativos, desde que legalmente 

instituídas e devidamente registradas, sediadas na área 

da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço, 

e cujos dirigentes sejam brasileiros natos ou naturalizados 

há mais de 10 anos. 

Art. 8º A entidade autorizada a explorar o Serviço deverá 

instituir um Conselho Comunitário, composto por no 

mínimo cinco pessoas representantes de entidades da 

comunidade local, tais como associações de classe, 

beneméritas, religiosas ou de moradores, desde que 

legalmente instituídas, com o objetivo de acompanhar a 

programação da emissora, com vista ao atendimento do 

interesse exclusivo da comunidade e dos princípios 

estabelecidos no art. 4º desta Lei. 

Art. 18. As prestadoras do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária poderão admitir patrocínio, sob a forma de 
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apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, 

desde que restritos aos estabelecimentos situados na 

área da comunidade atendida. 

Art. 19. É vedada a cessão ou arrendamento da emissora 

do Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários 

de sua programação. 

Art. 22. As emissoras do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária operarão sem direito a proteção contra 

eventuais interferências causadas por emissoras de 

quaisquer Serviços de Telecomunicações e Radiodifusão 

regularmente instaladas, condições estas que constarão 

do seu certificado de licença de funcionamento. 

Art. 23. Estando em funcionamento a emissora do 

Serviço de Radiodifusão Comunitária, em conformidade 

com as prescrições desta Lei, e constatando-se 

interferências indesejáveis nos demais Serviços regulares 

de Telecomunicações e Radiodifusão, o Poder 

Concedente determinará a correção da operação e, se a 

interferência não for eliminada, no prazo estipulado, 

determinará a interrupção do serviço. 

Art. 24. A outorga de autorização para execução do 

Serviço de Radiodifusão Comunitária fica sujeita a 
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pagamento de taxa simbólica, para efeito de 

cadastramento, cujo valor e condições serão 

estabelecidos pelo Poder Concedente. 

 

Como podemos analisar, a lei 9.612/98 tem 

algumas falhas e é por estes e outros motivos que as 

rádios comunitárias de todo o Brasil estão juntas na luta 

por uma reformulação. Luta está, por mais agilidade tanto 

nos processos de concessão quanto na maior facilidade 

de operação de suas emissoras. 
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18. ROTEIRO 

 

 

Quando falamos de roteiro, falamos de um dos 

grandes problemas enfrentados pelos comunicadores 

comunitários em todas as partes. Este instrumento, 

muitas vezes, parece um bicho de sete cabeças mas 

quando aprendemos a fazê-lo, vemos que não é esse 

monstro. 

Por isso, estes dois modelos mostram como 

podemos, de forma simples e rápida, bolar um roteiro 

para que nossa atuação em nossas emissoras continue 

cada dia melhorando. 

No primeiro modelo, podemos ver que é bem mais 

simples, um modelo em texto corrido, dividindo as falas 

entre os locutores e com acréscimos das vinhetas e 

músicas entre os intervalos. 
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ROTEIRO DO PROGRAMA 
 

LOCUTOR 1: Marcelo 
LOCUTOR 2: Branca 
 
VINHETA DO PROJETO CMDCA 

 
Loc 1: Olá ouvintes da rádio comunitária Voz Popular, está entrando no 

ar o Programa. Eu sou Marcelo e hoje estarei falando para vocês sobre 
um tema muito importante para a nossa sociedade o racismo. 
 
Loc 2: Isso mesmo ouvintes juntamente com Marcelo eu, Branca, estarei 

discutindo este tema que ainda gera muita polêmica no nosso país. 
 
Loc 1: Antes de discutirmos este tema, vamos ouvir uma música do 

Cantor carioca Gabriel O pensador (Racismo é burrice) que mostra bem 
como o racismo ainda é visto no nosso Brasil, daqui a pouquinho 
voltamos para discutir mais sobre o assunto e sobre a campanha da 
UNICEF que está lutando contra o racismo na infância. 
 
Loc 2: Vamos de música e daqui a pouquinho teremos também muita 

informação e entrevista no nosso programa, que é uma realização da 
Rádio Comunitária Voz Popular com a parceria da Rádio Comunitária 
Maré Alta FM e AMAZONA (Associação de Prevenção a AIDS) através 
do projeto PIPA (Projeto de Integração, Prevenção e Artes), com o apoio 
do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 
 
MUSICA (RACISMO É BURRICE) 
 
Loc 1: Voltando após ouvir essa super música, de Gabriel o pensador 

que mostra bem está historia do racismo no Brasil.  
 
Loc 2: Percebemos que mesmo com toda essa mudança na sociedade, 

muito ainda precisa mudar para que o racismo acabe definitivamente e 

algumas instituições estão fazendo sua parte neste sentido. Como é o 

caso das Rádios Comunitárias envolvidas na produção deste CD. 

 

 



RADCOM  O que é? Como montar? 

 
 

83 

Neste segundo modelo, podemos perceber um 

pouco mais de complexidade. Ele é bem comum para os 

estudantes da área de comunicação, pois, é o mais 

utilizado. 

Este segundo modelo pode ser visto abaixo: 

 

BLOCO TÉCNICA OFF – SONORA (NARRAÇÃO) 

ABERTURA TOCA VINHETA DE 

ABERTURA 

DESCE SOM 

LOC 1 

BOM DIA / A PARTIR DE HOJE ESTE 

SERÁ O SEU ESPAÇO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE O SEMIÁRIDO 

/ AQUI VOCÊ VAI CONHECER TODAS 

AS RECENTES DISCUSSÕES SOBRE 

A CONVIVÊNCIA COM O CLIMA / 

COMBATE À DESERTIFICAÇÃO / 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL / E AS 

EXPERIÊNCIAS QUE SÃO EXEMPLO 

NO SERTÃO SERGIPANO // VAMOS 

OUVIR AGORA O PRIMEIRO 

CAPÍTULO DA NOSSA 

RADIONOVELA, “BOCA DA MATA” E 

EU VOLTO LOGO EM SEGUIDA COM 

MÚSICA E INFORMAÇÃO PRA VOCÊ 

OUVINTE / ATÉ JÁ / 

RADIONOVELA SOBE SOM 1° CAP 

RADIONOVELA 

 

MÚSICA SOBE SOM “RIACHO 

DO NAVIO” 

LOC 1 

DAQUI A POUCO VOCÊ CONFERE 

COMO ESSA HISTÓRIA TERMINA / E 

AGORA VAMOS FICAR COM UM 

SUCESSO DO REI DO BAIÃO / 

RIACHO DO NAVIO / 
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Seja o primeiro, o segundo ou um terceiro modelo 

que for escolhido não se pode esquecer que o roteiro é o 

instrumento que vai nos dar o norte. Ele é que nos 

ajudará numa eventual falha, falta de assunto e não vai 

nos deixar fugir do foco do nosso programa. 

Neste sentido ache o roteiro que melhor lhe satisfaz e não 

deixe de fazer o seu. Ele vai lhe ajudar muito. Com um 

roteiro pronto a chance de se fazer um bom programa é 

muito grande. 
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19. DATAS IMPORTANTES DO RÁDIO 

 

 

Neste último capítulo, veremos as datas mais 

importantes, do meu ponto de vista, para a comunicação 

em todo o mundo e para o Brasil, incluindo a Paraíba. 

São fatos que alteraram, sem dúvida, a forma de se fazer 

comunicação e de quem fez e faz a discussão ao seu 

redor. Além disso, essas datas mostram como cada um, 

em seu determinado momento, fez a diferença para que a 

comunicação se tornasse o que é hoje, uma super e 

poderosa ferramenta nas mãos de alguns que a utilizam 

como bem entendem, tanto na TV, quanto no Rádio e, 

agora, na internet, após a revolução digital provocada 

pela invenção dos computadores pessoais. 

 

1667 – Neste ano, o físico inglês Robert Hooke, realizou a 

primeira transmissão de som através de fio da história. 

Ele demonstrou sua experiência através de um fio 

esticado entre dois diafragmas, onde as ondas sonoras 

passavam de um lado a outro. Essa experiência é a 
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brincadeira do telefone de latas que as crianças brincam 

hoje em dia e que deu origem ao telefone, que mais tarde 

seria de fato e de direito criado por Graham Bell. 

1876 – Em Boston, Massachussetes, Alexander Graham 

Bell, nascido na Escócia, utilizou seu invento para 

transmitir uma mensagem ao seu auxiliar Thomas 

Watson. Surgiu aí o telefone. Nesse momento, a 

comunicação era feita por meio de cabos. 

1879 – Thomas Edson construiu a primeira lâmpada 

elétrica e a fez funcionar 48 horas seguidas para provar 

sua invenção. Sua influência no desenvolvimento da 

eletricidade é muito importante para o desenvolvimento 

do rádio. 

1887 – Henrich Rudolph Hertz descobriu as ondas de 

rádio. O rumo da comunicação na humanidade começaria 

a mudar. 

1893 – Padre Roberto Landell de Moura fez a primeira 

transmissão de palavra falada, sem fios, através de ondas 

eletromagnéticas. Esse fato aconteceu no Brasil. 
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1896 – Gluglielmo Marconi realizou as primeiras 

transmissões sem fios. 

1919 – Primeira transmissão radiofônica oficial brasileira 

foi na cidade de Recife, no ano de 1919. 

1920 – A primeira emissora de rádio a operar com licença 

comercial foi a KDKA, nos Estados Unidos, na cidade de 

Pittsburgh, em 1920. 

1922 – A primeira emissora foi instalada no Rio de 

Janeiro, em sete de Setembro de 1922. Com um 

transmissor de 500 watts, da Westinghouse, no alto do 

Corcovado. O primeiro programa foi o discurso do 

Presidente Epitácio Pessoa, acompanhado dos Reis da 

Bélgica, Alberto I e Isabel, que abriu a Exposição do 

Centenário da Independência no Rio de Janeiro. O 

discurso de abertura foi transmitido para 80 receptores 

instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Durante a 

noite, a ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes foi 

transmitida do Teatro Municipal para alto-falantes 

instalados na exposição. Isto foi algo assombroso para a 

população. 
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1923 – Roquette-Pinto e Enrique Morize fundam a 

primeira emissora brasileira: Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro. É feita a primeira transmissão de rádio em cadeia 

no mundo, envolvendo a WEAF e a WNAC, de Boston. 

No dia 30 de novembro é criada a Sociedade Rádio 

Educadora Paulista - PRA-E. 

1924 – É criado o Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS), que foi criado pelo governo brasileiro para 

controlar e reprimir os movimentos políticos e sociais 

contrários ao regime no poder. Durante muito tempo 

serviu também para censurar os meios de comunicação. 

1926 – John Baird realiza as primeiras transmissões de 

imagens. 

1930 – O primeiro locutor a transmitir uma partida de 

futebol foi Nicolau Tuma, no dia 10 de fevereiro de 1930. 

1930 – Fundada a primeira estação retransmissora de 

rádio na Paraíba, a Rádio Clube – PRA8. Ela começou a 

fazer suas transmissões através de alto-falantes 

instalados nos postes do centro histórico de João Pessoa. 
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No início, eram feitos os pronunciamentos políticos e ela 

foi pioneira na transmissão das aulas em inglês. No futuro 

se tornaria a Rádio Tabajara. 

1931 – É criado o Departamento Oficial de Propaganda 

(DOP), órgão da administração pública voltado para a 

propaganda estatal no governo de Getúlio Vargas. 

1931 – É fundada a PRB 9 - Rádio Record de São Paulo. 

No início dos anos 30, o Brasil já tinha 29 emissoras de 

rádio, transmitindo óperas, músicas e textos instrutivos. 

1932 – O Governo de Getúlio Vargas autoriza a 

publicidade em rádio através do Decreto nº 21.111, de 1º 

de março de 1932, que correspondia a 10% da 

programação veiculada. Ademar Casé estreia seu 

programa na Rádio Philips. Casé (avô da atriz Regina 

Casé) criou o 1º jingle do rádio brasileiro: "Oh! Padeiro 

desta rua/Tenha sempre na lembrança/Não me traga 

outro pão/Que não seja o pão Bragança...”. 

1933 – O americano Edwing Armstrong demonstra o 

sistema FM para os executivos da RCA. 
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1934 – Criada a Rádio Difusora, apelidada de "Som de 

Cristal", onde surge o termo "radialista", inventado por 

Nicolau Tuma. 

1934 – O DOP é reestruturado e transformado em 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC). 

Este novo órgão surgiu com uma maior abrangência nos 

seus afazeres. 

1935 – Acontece na Alemanha a primeira emissão oficial 

de TV. Assis Chateaubriand inaugura em 25 de setembro 

a PRG-3, Rádio Tupi do RJ. 

1936 – Roquete-Pinto doa a sua rádio para o Estado, a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro torna-se Rádio MEC. 

1936 – Em Londres, é inaugurada a estação de TV da 

BBC. Ao som de "Luar do Sertão", às 21 horas do dia 12 

de setembro, ouvia-se: "Alô, alô Brasil! Aqui fala a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro!". Surge a PRE-8, adquirida 

por apenas 50 contos de réis da Rádio Philips. O ano de 

1936 marca também a estreia no rádio de Ary Barroso. 

Um polêmico narrador esportivo que tocava gaita quando 
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narrava os gols. Tornou-se uma das mais importantes 

figuras do Rádio. Começou na Rádio Cruzeiro do Sul, do 

Rio de Janeiro. Apresentador de vários programas de 

sucesso e compositor da música "Aquarela do Brasil", 

entre outras. 

1938 – Início da televisão na Rússia. No dia das bruxas, a 

rádio americana CBS apresenta o programa "A Guerra 

dos Mundos", com Orson Welles, que simula uma invasão 

de marcianos aos Estados Unidos. O realismo era 

tamanho que uma onda de pânico tomou conta do País. 

O locutor anunciava: "Atenção, senhoras e senhores 

ouvintes... os marcianos estão invadindo a Terra...". A 

emissora teve que interromper a transmissão, tamanha foi 

a confusão. Também em 1938, aconteceu a primeira 

transmissão esportiva em rede nacional no Brasil, na 

Copa de 38, por Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube 

do Brasil do Distrito Federal. 

1939 – O americano Edwin Armstrong iniciou operação da 

primeira FM em Alpine, New Jersey. Almirante ("a maior 

patente do rádio!") chamava-se Henrique Foréis 
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Domingues. Fez sucesso nas décadas de 30 e 40. Criou 

o primeiro programa de auditório do rádio brasileiro, 

chamado "Caixa de Perguntas". Em 1939, na Rádio 

Nacional. 

1939 – O DPDC é reestruturado e passa a se chamar 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com 

uma abrangência ainda maior que o DOP e o DPDC. 

1941 – A NBC, que pertencia a RCA nos Estados Unidos, 

inaugurou a Televisão no mundo, transmitindo seu sinal 

na cidade de Nova York, em sistema de aluguel de 

aparelhos e de sinal. Suas primeiras transmissões foram 

realizadas do alto do edifício Empire State, na frequência 

do canal 1. 

1941 – Em 12 de julho, começou a transmissão da 

primeira rádio novela do País, que foi apresentada 

durante cerca de três anos, pela PRE-8, Rádio Nacional 

do RJ. Era a novela "Em Busca da Felicidade". A seguir 

foi a vez de "O Direito de Nascer". Na década de 40, 

entrou no ar o primeiro jornal falado do rádio brasileiro: o 

"Grande Jornal Falado Tupi", de São Paulo. Surgiu o 
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noticiário mais importante do rádio brasileiro: o "Repórter 

Esso". A primeira transmissão aconteceu às 12h45min do 

dia 28 de agosto de 1941, quando a voz de Romeu 

Fernandez anunciou o ataque de aviões da Alemanha à 

Normandia, durante a 2ª Guerra Mundial. O gaúcho 

Heron Domingues marcou a história do rádio, 

apresentando durante anos o "Repórter Esso". Em São 

Paulo, a transmissão era feita pela Record PRB-9. O 

humorista Chico Anysio começou no rádio, na década de 

40, produzindo e apresentando programas, entre eles, o 

“Rua da Alegria", na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. 

1942 – Abelardo Barbosa (Chacrinha) surgiu no final dos 

anos 30, na PRA-8 Rádio Clube de Pernambuco. Em 

1942, ele foi para a Rádio Difusora Fluminense. A partir 

de então, ficou conhecido como Chacrinha, pois a 

emissora ficava numa chácara em Niterói. É criado o 

"Cassino do Chacrinha". Em 1959, o "Velho Guerreiro" 

estreia na Televisão. No mesmo ano, surge o Ibope – 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 
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1946 – Surgem os gravadores de fita magnética, dando 

maior agilidade ao rádio. 

1948 – Na Rádio Nacional, faz sucesso o programa 

"Balança, mas não cai". No dia 1º de abril, em algum ano 

próximo à Copa de 1950, o locutor esportivo Geraldo José 

de Almeida, da Rádio Record, irradia um jogo inteiro do 

time do São Paulo que estava excursionando pela 

Europa. No final da partida, um resultado que chocou os 

torcedores: o São Paulo havia perdido por 7 X 0. No dia 

seguinte, a Rádio Record anuncia que tudo não passou 

de uma farsa. O jogo nem tinha acontecido. Era 

brincadeira do dia da mentira. 

1950 – A TV BBC de Londres realizou a primeira 

transmissão de imagens para além do Canal da Mancha. 

1950 – A TV Tupi foi inaugurada em 18 de setembro de 

1950 em São Paulo, trazida por Assis Chateaubriand. A 

TV Tupi é o primeiro canal de Televisão da América 

Latina. 
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1951 – É inaugurada no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro 

de 1951, a TV Tupi. 

1953 – A cantora Emilinha Borba, que começou na Rádio 

Cruzeiro do Sul, foi consagrada à "Rainha do Rádio", na 

Rádio Nacional, em 1953. 

1954 – Inventada em 1940 por Peter Goldmark, a TV em 

cores entrou em funcionamento e em pouco tempo se 

tornou um fenômeno no Brasil. 

1962 – Primeira transmissão via satélite é realizada. 

1962 – Em 27 de novembro, é criada a Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT), entidade de 

classe que responde pelas ações dos meios de 

comunicação comercial, mais a frente se tornaria uma das 

mais importantes e influentes entidades do país. 

1965 – O Brasil é integrado no Sistema Intelsat, a 

comunicação no nosso país começa a ficar mais fácil e 

rápida. 
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1965 – É criada, através das ações do Conselho Nacional 

de Telecomunicações (CONTEL), a Empresa Brasileira 

de Telecomunicações (EMBRATEL), responsável pelas 

telecomunicações interestaduais e internacionais. 

1965 – É inaugurado O Museu da Imagem e do Som 

(MIS) do Rio de Janeiro. 

1967 – É criado no dia 25 de fevereiro, o Ministério das 

Comunicações (MINC), órgão responsável por todas as 

ações de comunicação do país. Desde sua criação, é um 

dos ministérios mais disputados pelos partidos. 

1968 – É inaugurada a primeira emissora educativa do 

país em Recife, Pernambuco. Entrou no ar a TV 

Universitária da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE).  

1968 – É instituído pelo presidente Artur da Costa e Silva, 

após uma reunião com seus generais e ministros, o Ato 

Institucional nº 5, no dia 13 de dezembro, esse que é 

considerado o pior de todos os atos institucionais, pois foi 
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o ato que implementou a censura de fato e de direito no 

Brasil. 

1972 – É feita, em 19 de janeiro de 1972, a primeira 

transmissão a cores da televisão brasileira, foi a 

transmissão da Festa da Uva na cidade de Caxias do Sul, 

no Rio Grande do Sul. Essa transmissão foi feita usando 

o sistema PAL-M. Só em 31 de março do mesmo ano, é 

inaugurado de fato a TV em cores no Brasil. 

1976 – Devido à expansão e ao conteúdo da radiodifusão 

sonora, o Governo mostrou sua preocupação criando a 

Radiobrás – Empresa Brasileira de Radiodifusão, seu 

papel era “organizar emissoras, operá-las e explorar os 

serviços de radiodifusão do Governo Federal”. 

1982 – A Rádio Jornal do Brasil é a pioneira na utilização 

de discos laser no Brasil. 

1982 – É apresentado nos EUA o primeiro computador 

portátil do mundo, o Macintosh, produzido pelo gênio da 

informática e dono da APLE Steve Jobs.  
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1997 – É criada, em 16 de julho de 97, a Lei 9.472/97, 

mais conhecida como Lei Geral das Comunicações 

(LGT). 

1997 – É criada, em 5 de novembro de 1997, a Agência 

Nacional de telecomunicações (ANATEL), a primeira 

agência reguladora a ser instalada no Brasil. 

1998 – Criada a Lei nº 9.612/98 que passa a 

regulamentar o serviço de radiodifusão no Brasil, lei de 

autoria do Deputado Fernando Ferro do PT de 

Pernambuco. 

1999 – Início das ações de rádio pela AMAZONA 

(Associação de Prevenção a AIDS) que daria origem a 

mais de meia dúzia de rádios na região metropolitana de 

João Pessoa, dentre elas: a rádio Fala Garotada, 

Independente, Casa Branca, Sintonia e Alta Estação. 

2000 – A Rádio Favela em Belo Horizonte recebe a 

permissão para funcionar depois de 20 anos de luta 

contra a repressão do ministério e da Anatel. 
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2000 – A Entidade Beneficente Evangélica (EBE), junto 

com a AMAZONA, começa a instalar a Rádio Difusora 

Fala Garotada, com 20 caixas na Comunidade São 

Rafael. 

2002 – Fechada a primeira Rádio Comunitária do Brasil, 

no governo Lula. Por coincidência, a emissora está 

localizada na cidade de Itabaiana no Estado da Paraíba, a 

Rádio Comunitária Vale do Paraíba FM. O fechamento 

repercutiu em nível internacional. 

2005 – É fundado o Centro Popular de Cultura e 

Comunicação (CPCC) na Comunidade São Rafael, no 

bairro do Castelo Branco III, em João Pessoa na Paraíba. 

A partir daí a Rádio Fala Garotada passa a se chamar: 

Rádio Comunitária Voz Popular, com o jargão “Onde você 

faz a diferença”.  

2007 – Neste ano, o Brasil começou a implantar o sinal da 

TV Digital. A primeira cidade a ser coberta e testar o novo 

sistema foi a capital do estado de São Paulo. 
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2007 – A Policia Federal e a ANATEL fecham as Rádios 

Comunitárias Independente do Timbó e Diversidade do 

Jardim Veneza na cidade de João Pessoa. 

2009 – É utilizado pela 1ª vez no Estado da Paraíba o 

sinal da TV digital e os testes são feitos pelo Sistema 

Correio de Comunicação e pela Rede Paraíba de 

Comunicação. 

2009 – São realizadas as duas Primeiras Conferências 

Municipais de comunicação da Cidade de João Pessoa e 

Campina Grande, além da 1ª Conferência Estadual da 

Paraíba. 

2009 – É realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (CONFECOM) no Brasil. A conferência 

contou com a participação de várias entidades da área de 

comunicação, mas a Rede Globo de Televisão se retirou 

da conferência juntamente com a ABERT. 

2011 – Foi realizado o sétimo Congresso Nacional da 

ABRAÇO, no Museu Nacional em Brasília, Distrito 

Federal. Pela primeira vez, a entidade conseguiu reunir 
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radialistas comunitários de todos os lugares do Brasil. 

Foram mais de 500 comunicadores reunidos em dois dias 

de debates e discussões sobre como o movimento 

deveria caminhar, dali em diante, no nosso país. 

2011 – A ABRAÇO Paraíba começou a realizar cursos de 

capacitação em locução, dicção, legislação, uso e 

montagem de equipamentos em todas às 12 regiões do 

Estado para suas emissoras filiadas e as interessadas em 

se filiar. 

Todas estas datas são de grande valia, pois, de 

forma bem simplificada e sequencial, podemos analisar o 

que de mais importante e ligado ao movimento de 

comunicação aconteceu na Paraíba, no Brasil. Sempre se 

faz necessário ter em mente ou um lugar para procurar 

tais datas, mesmo porque nem sempre lembramos 

quando, onde ou por que ocorreu determinado 

acontecimento. Elas serão necessárias de registrar para 

nossa compreensão e maior conhecimento. 
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20. CONSIDERAÇÃO 

 

  

Concluímos que a história da comunicação sempre 

esteve presente na vida do ser humano, ela nos move, 

faz com que possamos interagir com a outra e o outro. 

Seja a comunicação escrita, falada ou visual, é ela que 

faz uma sociedade se conhecer e ao mesmo tempo, 

mostrar-se para as outras sociedades. 

O rádio evoluiu e tornou-se um dos maiores e mais 

queridos veículos de comunicação de todos os tempos, 

desde a invenção deste pequeno e fabuloso instrumento, 

a sociedade não é mais a mesma, ele proporcionou 

momentos inesquecíveis a muitas pessoas, como a 

fantástica copa de 70 no México, onde nossa seleção 

brasileira comandada por Pelé conquistou o mundo e, 

mesmo já existindo a televisão, a maior parte da 

população viveu a emoção da copa através do rádio. 

Vibrou, chorou, gritou e aplaudiu um evento que tempos 

atrás não teria a possibilidade de vivenciar. Ele foi 

utilizado pelo governo Vargas para alienar o povo 
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politicamente e torná-lo refém do Estado. Foi ele o 

instrumento utilizado por Roquette Pinto para fazer com 

que a sociedade ficasse mais culta e instruída e para que 

a população tivesse a oportunidade de crescimento. 

Momentos como este mostram a importância desta 

pequena caixa de sonhos. 

É com esse pensamento que as rádios 

comunitárias vêm crescendo e ganhando cada vez mais 

adeptos para sua luta, pois uma sociedade justa e 

igualitária só será possível com a democratização da 

comunicação e isso é o que os donos do espectro não 

querem. Mas com o forte avanço dos meios de 

comunicação alternativos e a forte onda tecnológica, isso 

se torna cada vez mais uma realidade. A comunicação 

tende a se expandir e com isso educar a população que, 

durante anos, foi excluída e teve seus direitos 

fundamentais desrespeitados. 

A história permitira às novas gerações ver a 

comunicação e seus veículos se transformarem de uma 

forma que suas gerações passadas jamais imaginaram e, 

ao mesmo tempo, dar a eles a vez e voz por tanto tempo 

negados. 
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