
Estrutura Técnica de Rádios Comunitárias  

APARELHAGEM DE TRANSMISSÃO 
 
Transmissor - A peça mais importante, o “coração da rádio”, é o TRANSMISSOR, o aparelho 
que irá gerar o sinal eletromagnético que viaja até o receptor (o rádio do ouvinte). 

 
A função do transmissor é transformar o sinal elétrico, proveniente da saída de áudio de 
um aparelho (como a saída para fone de ouvido de um walkman, por exemplo), em um 
sinal eletromagnético, que contém, de forma codificada, a informação do áudio original. 
 
Antena PT (Plano Terra) - Responsável pelo envio e propagação do sinal. Tenha certeza 
que você está adquirindo uma antena projetada para radiodifusão e não para recepção, 
pois provavelmente não será adequada a seu transmissor e poderia danificar seu 
transmissor. 
 

 
Torre ou Mastro - Muitas vezes confundidas com as antenas, as torres tem como função 
elevar a antena a um ponto mais alto (quando necessário) para uma melhor propagação 
do sinal. 
 
Cabos – O sinal eletromagnético é distribuído no espaço através da antena, que deve ser 
alimentada através de um cabo 
 
Gerador de estéreo - (caso o transmissor não vier com o mesmo embutido) para que o som 
adquira a característica de estéreo. 
 
APARELHAGEM DE TRANSMISSÃO 
 
Mesa de som – Conecta microfones e equipamentos que reproduzem áudio. 
Receiver - ou mesmo um rádio comum para retorno. 
Fones De Ouvido – Utilizado para monitoramento da emissora. 
Aparelhos de CD – Para execução musical (não é mais utilizados, porem se tiver algumas 
faixas musicais de reprodução que não é frequente, poderá utilizá-lo). 
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Microfones - De alta impedância para captação da voz e ou instrumentos musicais. 
 
Estabilizador – Para estabilização automática de tensão. 
 
RESULTADO FINAL 
 
1) O som é gerado no aplicativo de playlist, CD-player, tape-deck, microfones, toca-discos, 
outros equipamentos. 
2) Daí ele vai para a mesa de som (ou mixer). A mesa serve para separar ou misturar os 
sons gerados, permitindo, por exemplo, que você mantenha uma música de fundo 
enquanto fala. 
3) O equalizador é opcional - ele serve para ajustar a qualidade do som. 
4) No gerador de estéreo o som adquire a característica de estéreo. 
5) E segue para o transmissor, onde se transforma em ondas de rádio FM, transmitindo 
numa frequência determinada. 
6) As ondas são transmitidas pela antena e captadas por rádios FM. Um outro 
equipamento opcional é a Híbrida (que permite fazer reportagens por telefone e colocar o 
ouvinte no ar). 
 

 
 
Hoje a maioria das emissoras já estão informatizadas, utilizando um computador, 
podendo assim eliminar o uso de CD, MD. Sendo todo o áudio: programas gravados, apoio 
culturais, musicas, vinhetas armazenados no computador, bem como gravação e edição.  
 
Há necessidade de hardware compatível e softwares específicos. 
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