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Participe do Boletim Contato DX. 
Nos informe sobre suas atividades, notícias, DX-expedições, contestes, concursos, encontros, etc.; 
colabore com o Boletim Contato DX  para que o radioamadorismo e o radioescuta esteja sempre 
informado e preparado para as atividades relacionadas a este hobby.Os leitores (as) também poderão 
encontrar outras informações acessando o blog: http://repetidoralabreguara.blogspot.com. 

 
 
 

 
 

A TELEGRAFIA NA ERA MODERNA  
 
Nos tempos que correm, a radiotelegrafia tomou o seu lugar no museu das comunicações, como um meio utilizado no passado, 
e que embora pese a sua eficácia em termos de fiabilidade de comunicações, foi ultrapassada pelos modos digitais, que 
permitem movimentar pelo menos a mesma quantidade de informação, mas com sinais mais fracos em termos de SNR. Mesmo 
em situações de congestionamento, e graças a larguras de banda de apenas alguns Hz por segundo, conseguem-se verdadeiras 
proezas digitais. O ouvido humano não consegue ser sensivel a larguras de banda tão estreitas como os modernos 
sistemas digitais o são. No entanto larguras de banda demasiado estreitas implicam velocidades de transmissão muito lentas, e 
como tal nem sempre apropriadas a determinados fins, tal como comunicações de socorro e emergência. Tal avanço 
tecnológico , a nivel de electronica e software, levou ao abandono por parte dos serviços oficiais, das comunicações em código 
de Morse. Ao fazerem isso, abandonaram simultâneamente um dos elementos mais importantes, durante mais de uma centena 
de anos, do panorama das comunicações. A figura impar e sem paralelo dos telegrafistas. É dos telegrafistas e da telegrafia em 
relação aos meios modernos de comunicações, que vos venho aqui falar.  Desses homens e mulheres, que anónimamente 
faziam de interface entre dois pontos que necessitavam de comunicar. Muitas vezes essas comunicações salvaram vidas e bens, 
sem que nunca ninguem conhecesse o verdadeiro rosto do "elo mais forte" da comunicação entre o "salvador" e o "salvado". 
Durante quase 200 anos, esses operadores de telegrafia, fosse por radio ou por fios, fizeram o mundo evoluir, levaram boas e 
más novas aos quatro cantos do mundo. Lançaram pedidos de socorro e gritos de alegria no ar. Tudo em nome dos outros....Em 
pról dos outros. Eles eram apenas um elo da cadeia. Hoje, apenas os radioamadores lhes prestam homenagem, mantendo em 
pleno funcionamento emissões radiotelegráficas, com a eficácia de sempre, e sempre prontas a fazer valer os seus insuperáveis 
valores. Os serviços comerciais, alheios aos aspecto técnicos, e fiabilidade  das comunicações, especialmente as de 
emergência, sedentos de aliviar despesas com funcionários, acreditando muitas vezes em relatórios de pseudo especialistas que 
se movimentam num mar de interesses, aconselhando uma mudança para o "digital", embarcando inconscientemente em 
"modas", colocam cada vez mais de lado o verdadeiro valor do ser humano. Nas comunicações, e em nome da eficácia, os 
sistemas de radiotelegrafia, mostravam-se demasiado simplistas para sobreviver. Alem disso eram precisos verdadeiros 
especialistas em telegrafia, para assegurar um serviço eficaz. Os engenheiros mais jovens, homens com uma visão mais 
modernista, e que nunca conheceram as verdadeiras virtudes da telegrafia, trataram de implementar a todos os niveis sistemas 
cada vez mais complexos e automáticos, de modo a dispensarem cada vez mais a capacidade interventiva do ser humano, 
enquanto elemento de decisão.  Construiram autenticas teias, completamente incompreensiveis para uma só pessoa, altamente 
dependentes de tudo e todos, e cada vez mais complexas técnicamente, o que leva à inevitável perda de controlo sobre todo o 
sistema. Por outro lado, a probabilidade de cortes na comunicação por avaria, nos sistemas modernos é imensamente mais 
elevada do que nos simples sistemas radiotelegráficos utilizados no passado, porque as ligações já não são feitas ponto a ponto, 
e o elemento principal já não é o ser humano. Hoje uma cadeia de comunicação, entre dois pontos, mesmo que seja a curta 
distância, implica um manancial enorme de meios técnicos, entre equipamentos e software,  e não é raro, que para se 
comunicar a um ou dois quilometros, através dos sistemas modernos, a informação tenha que percorrer centenas de 
quilometros, porque a gestão da comunicação é feita num qualquer servidor instalado ninguem sabe bem onde, e muitas vezes 
num lugar distante, e onde se chega através de varios meios como cobre, feixes hertezianos, fibra óptica etc. Ora todos esses  
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meios técnicos intermédios, entre dois terminais de comunicação, acabam por serem pontos onde potencialmente pode vir a 
acontecer uma avaria, e como cada um é um "elo" da cadeia de comunicação, basta uma falha num para que a comunicação se 
quebre. Não é de desprezar também, que a operação de tais meios, implica operadores com alguma especialização e 
conhecimentos na área, pois um mau operador, pode comprometer seriamente a eficácia das comunicações nestes meios 
modernos. Se a tudo isto juntar-mos uma calamidade natural que comprometa o funcionamento de alguns pontos da cadeia de 
comunicação, veremos que é um risco elevado, estar dependente dos modernos sistemas de comunicações. Certo é que os 
meios modernos de comunicação, proporcionam um elevado débito de informação, e são capazes de veicular dezenas, senão 
centenas de Mbps. Todavia este aspecto é apenas interessante, no ponto de vista comercial, em que o que conta é o comércio 
de largura de banda versus quantidade de informação. Tambem só é viável em situações pré determinadas, onde os eventos 
sejam todos previstos e esperados. Na outra face, existem as situações, em que a grande quantidade de informação não tem 
interesse e nem sequer é desejável. Falo nos casos das comunicações de emergência, de socorro, de perigo de sinalisação etc. 
Neste tipo de comunicação, pretende-se trocar ou receber informação através de meios simples e altamente fiáveis. Essa 
informação deve ser apenas a essencial para permitir a tomada de decisão rápida e inequivoca, com vista a responder 
prontamente à gravidade do evento. Deve ser uma informação clara, precisa, sem demoras de interligações e latências, e 
suportadas por sistemas unicos e simples que comuniquem entre si, de uma forma autónoma, sem recursos a sistemas 
intermédios, e de preferência completamente controláveis pela capacidade interventiva  do ser humano. É aqui que a 
radiotelegrafia com os seus transmissores na forma mais simples, e os radiotelegrafistas experientes, como muitos que temos 
entre nós radioamadores, continuam a mostrar ao mundo e aos "senhores da era digital", que a telegrafia é um meio de 
comunicação, tão simples como importante, tão fiável como eficaz, que por muito que se tentem justificar os milhões gastos 
em alta tecnologia, nunca desaparecerá, e fará sempre parte do mundo das comunicações, como a mais 
simples, rápida, económica, fiável e eficaz maneira de comunicar, mesmo nas condições mais adversas. Todavia as eternas 
virtudes da radiotelegrafia, não existiam senão fosse a enorme capacidade do cérbero humano de se adaptar aos mais diversos 
ambientes de escuta, muitas vezes  povoados de todo o tipo de ruido, onde apenas o telegrafista experiente e atento, consegue 
discriminar aquele sinal importante, transmitido de um lugar longinquo,  onde alguem tem necessidade de ser escutado. A 
todos os radiotelegrafistas, que o são ou que o foram, pela vossa capacidade de comunicar de uma forma tão simples quanto 
eficaz, por serem capazes de transformar o vosso sentido auditivo, em mensagens entre os homens, por transformarem a ponta 
dos vossos dedos em sinais de informação claros simples e precisos, pelo lugar impar que ocupam no mundo das 
comunicações, e por todas as vidas que salvaram, pelas alegrias e tristezas que fizeram chegar ao destino, pelo vosso 
desinteressado e anónimo trabalho ao longo de quase 200 anos, aqui deixo a minha homenagem como simples cidadão do 
mundo. 
73  
CT4RK 
CARLOS MOURATO 
SINES 
Colaboração de: Faustino Prado – PY2VOA/PY2021SWL  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

RÁDIO DEFINIDOS POR SOFTWARE  
 
De: João Gonçalves Costa – joão.a.costa@ctt.pt  
ARLA/CLUSTER:Rádios definidos por software (receptores quanto transmissores)  
   
Informações adicionais que poderão chamar a atenção dos colegas para o uso e descoberta deste novo 
meio de "corujar".Já havíamos assistido a vídeos interessantíssimos que nos mostravam os recursos do 
software (programa) usado para este fim, bem como os equipamentos ligados ao computador 
propriamente ditos. Chegamos a ter esquemas eletrônicos para montagem de nosso próprio receptor, bem 
como o desenho da placa de circuito impresso. Bem verdade que alguns de nós nos aventuramos nesta 
montagem apesar das muitas dificuldades que fomos encontrando. Pois bem, agora ficou mais fácil já que 
podemos experimentar o SDR sem a necessidade de montá-lo ou comprá-lo. Podemos instalar o programa 
em nossos computadores e nos conectarmos aos muitos rádios SDR espalhados pelo mundo através da 
Internet. Deste modo, podemos usar gratuitamente um rádio de um país remoto como se ele estivesse 
fisicamente ligado ao nosso computador. Claro que ele irá captar os sinais próximos da antena onde ele 
estiver fisicamente ligado. Mas, isso irá nos permitir usar os recursos do programa e avaliar bem antes de 
comprar um receptor desta natureza. Deixei um vídeo simples que fiz de uma conexão feita do meu  
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computador de casa a um rádio SDR nos EUA através da Internet. Nele, são mostrados alguns recursos 
simples do programa e algum áudio captado. No campo de descrição do vídeo, há o link para baixar o 
programa (que é gratuito) e a documentação necessária para aprender a utilizá-lo. De dentro do programa, 
podemos procurar pelos rádio disponíveis para conexão através do mundo e escolher aquele que 
queremos experimentar. Alguns trazem a limitação de conexão de 60 minuto e outros por tempo 
indeterminado. Enfim, acredito que valha a pena, pelo menos, conhecer ainda que não se pense em 
adquirir por agora. De qualquer modo, não podemos nos esquecer de nossa responsabilidade com o 
meio ambiente e para com o futuro de nossos filhos e netos neste planeta. Já não podemos nos dar ao luxo 
de manter receptores ou transmissores que consumam demasiada energia elétrica (alguns acima de 
20ampéres) e o calor que estes equipamentos dissipam. Temos que rever nossos hábitos, ainda que seja 
um hobby, para nos adequarmos aos tempos de conscientização sobre a situação do meio ambiente. 
Particularmente, eu já desativei os meus valvulados e trabalho apenas em projetos de 
receptores transistorizados, muito embora ainda haja problemas com alguns rádios "gulosos" 
que tendem a exigir muito da fonte. O link para assistir ao vídeo e acessar os links para baixar o programa 
éhttp://www.youtube.com/watch?v=CbcFT2irfBc 
Ficarei feliz em auxiliar esclarecendo eventuais dúvidas sobre a instalação do programa e 
sua utilização, bastando para isso enviar-me um e-mail. Se for necessário, posso fazer um vídeo tutorial 
sobre a instalação e operação básica do programa. Não vamos deixar o assunto morrer e ficar para trás 
enquanto a tecnologia avança. A quem possuir um receptor SDR, informo que este pode ser cadastrado no 
site para compartilhá-lo com outros usuários (infelizmente em toda a lista de rádios disponíveis, não há 
nenhum no Brasil)  
 
Forte 73 a todos do PY4018SWL - Marcelo Freitas ( py4018swl@hotmail.com ). 
 
Fonte: Versão em PDF do QTC CRRP 003/2011 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ENCONTRO DE RADIOAMADORES DO CRAM  

Em nome do CRAM – Clube dos Radioamadores de Americana – informo que no dia 16.04.2011 
promoveremos nosso terceiro encontro de Radioamadores, que será realizado no CCL – Centro de 
Cultura e Lazer, que também fica na Av. Brasil, 1293, no centro de Americana.  Nesse encontro teremos 
exposição de equipamentos antigos, montagens caseiras e  até uma “feirinha” para troca de equipamentos, 
acessórios, componentes e  sucatas. Estarão presentes colegas que atuam em diversas modalidades: AM, 
QRP, QRO, VHF-DX, SDR, D-Star e principalmente o pessoal da “confraria do ferro de  solda”, que 
monta seus próprios equipamentos. Se você quiser, poderá trazer suas  montagens caseiras e seus 
equipamentos antigos para expor, pois teremos um forte esquema de segurança no local. Doações de 
livros, revistas, componentes e sucatas serão bem vindas! Portanto, se você tem excedentes desses 
materiais que poderão um dia ir para o lixo, terá uma nobre oportunidade de doá-los aos colegas novatos.  
Também será inaugurado oficialmente nessa data o novo repetidor de 220 MHz do CRAM, o repetidor da 
confraria do ferro de solda (PY2KRL), na frequência de 223,950 MHz (subtom 74,4). A estação do 
CRAM (PY2CAI) estará ativada nessa frequência, bem como também em 147,510 MHz (direto) e nos 
demais repetidores do CRAM em Americana: PY2KJZ em 145,210 MHz (subtom 74,4) , PY2KCA em 
145,230 (digital D-Star) e PY2KJF em 439,550 MHz (subtom 74,4).Lamentavelmente não teremos a 
realização de exames de ingresso e promoção de classes neste evento, pois apesar do empenho da Labre-
SP nesse sentido, a Anatel não conseguiu viabilizar fiscais para aplicar as provas. No entanto, estamos  
tentando agendar novos exames para o próximo encontro, que será realizado provavelmente em agosto  
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deste ano. Ao incansável e dedicado Aramir Lourenço PY2AL, presidente da Labre-SP, nossos 
agradecimentos por todo empenho. Oportunamente publicaremos no site do CRAM ( www.cram.org.br ) 
mapas de acesso e uma lista com hotéis e restaurantes próximos ao encontro. Será uma grande festa! 
Programem a data em suas agendas, aprontem suas montagens e compareçam!  

Um forte abraço a todos!  
        Adinei Brochi  

                PY2ADN              
  

py2adn@ yahoo.com.br  -   visite minha página: www.py2adn.com 
 

           (19) 8146-3883 
         Nextel ID 42*11208  

              Skype: py2adn 
                GG67ig  

            Americana-SP 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 “O RADIOAMADORISMO É UM HOBBY CIENTÍFICO COM DIVERSAS MODALIDADES. O RADIOAMADOR É A 
PESSOA QUE PROCURA MANTER FUNCIOANDO UMA ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, ORA PARA 
COMUNICADOS E CONVERSAS INFORMAIS BEM COMO PARA CONCURSOS E COMPETIÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. ALÉM DOS “BATE-PAPOS” E CONTESTES, O RADIOAMDOR PODE AUXILIAR AS 
AUTORIDADES DE DEFESA CIVIL NAS SITUAÇÕES DE RISCO E CALAMIDADES PÚBLICAS, LEVANDO AS 
COMUNICAÇÕES AOS MAIS LONGÍNQUOS RINCÕES” 
 

MARCONI  DAY  

O evento internacional conhecido como Marconi Day (Dia de Marconi) será realizado no dia 30 de abril 
de 2011. O grupo Howth Martello Radio Group participara ativamente do evento e utilizara o indicativo 
de chamada EI0MAR. Os organizadores são os radioamadores do grupo Cornish Amateur Radio Club e 
todos obterão mais informações em inglês no link abaixo: http://crac.g4usb.net/cracblog/. Este evento não 
será um conteste mas os organizadores disponibilizarão vários cartões e diplomas para as estações 
participantes, que manterem contatos com a estação oficial, marcando assim mais um evento histórico 
repetindo os experimentos realizados por Guglielmo Marconi. Os operadores da estação EI0MAR estarão 
na Martello Tower em Howth na Irlanda onde hoje existe um museu do radio. Em 1905 os correios 
britânicos utilizaram a torre Martello para experimentos com telégrafos sem fio utilizando os 
equipamentos construídos por Marconi. Visitantes são bem vindos ao museu do radio e os participantes 
do evento dia de Marconi esperam que muitos visitantes compareçam pessoalmente e conheçam suas 
dependências. Informações podem ser obtidas, em inglês, no link abaixo: www.ei0mar.org 
Mais detalhes serão enviados a todos os radioamadores nos meses de março e abril mas vale lembrar que 
o indicativo oficial que será utilizado no dia 30 de abril será EI0IMD e todas as estações que manterem 
contato com a estação oficial poderão solicitar seu diploma de participação.  
 
MAURICIO BERALDO – PY4MAB   
Py4mab@amsat.org  
http://br.groups.yahoo.com/group/ISSFANCLUBEBRASIL/ 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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FLUXO SOLAR E A PROPAGAÇÃO  
 
From: João Gonçalves Costa -  joao.a.costa@ctt.pt 
ARLA/CLUSTER: Fluxo Solar e a Propagação: Resposta Simples 
To: Resumo Noticioso Electrónico ARLA'   cluster@radio-amador.net> 
 
Um visitante do site, perguntou qual é a influência do Fluxo Solar no DX e Contest. 
 
A resposta pode ser longa e técnica e há farto material assim na Internet, mas também pode ser simples e 
objetiva (e não se encontra com facilidade por aí). Então, vamos a resposta simples. 
 
Índice de Fluxo Solar (SFI): é a quantidade de radiação emitida pelo Sol em um determinado 
comprimento de onda (10,7cm). Então, o SFI é proporcional a quantidade de radiação (energia) o Sol está 
cuspindo em direção à Terra. Essa energia varia de acordo com as áreas ativas observadas da Terra como 
Manchas Solares (SNN). 
 
Bem, para manter simples, o SFI alto indica que a Ionosfera deve estar mais ativa e com melhor 
propagação. Quais são os efeitos do SFI alto nas bandas? 
Na prática, a banda de 20m que geralmente só tem propagação diurna, com o SFI alto passa a apresentar 
bons sinais vindos da Europa e Estados Unidos até perto da meia-noite, e volta a abrir após o nascer do 
Sol. 
 
Outra banda fortemente influenciada pelo SFI é 21MHz. Esta banda também é normalmente diurna, mas 
durante a noite pode apresentar aberturas consistentes para Ásia e Pacífico, além de proporcionar contatos 
mais próximos com os continentes Europeus e Norte Americanos. 
 
Sem dúvida, a banda que mais sofre influência do Fluxo Solar é 10m. Esta banda pode ter aberturas 
totalmente inesperadas mesmo com uma pequena variação do SFI. Quando o Fluxo Solar está acima de 
100, as aberturas em 10m podem ser globais. 
 
Resumindo, as bandas altas permanecem mais tempo abertas e para regiões mais distantes quando o SFI 
está alto. 
 
Com o crescimento da atividade solar, também tornam-se mais comuns as Tempestades Solares. Durante 
uma Tempestade Solar, o Sol emite um tipo de radiação muito forte que sobrecarrega a atmosfera 
terrestre, resultado em um Blackout (apagão) na propagação das ondas de rádio. Estas tempestades são 
mais comuns durante a subida do ciclo solar até chegar em seu pico – o pico do ciclo solar 24 está 
previsto para 2013. 
 
Propagação Multipath: Durante o pico do Ciclo Solar, é comum relatos de “echo” quando escutamos 
alguns sinais em 10m (ou mesmo em 15m). Isso é o resultado da propagação multipath, ou seja o sinal 
está sendo ouvido tanto pelo caminho curto, quanto pelo caminho longo – dando a volta mais ao redor da 
Terra. Como as distâncias percorridas são diferentes, o sinal que percorreu a maior distância chega com 
atraso em relação ao sinal que percorreu o caminho mais curto. 
Fonte: Luciano 'Luc' Moreira (PY8AZT) em DXBrasil (  http://tinyurl.com/6gavotx  ) 
 
Colaboração : Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
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NOVA TEORIA EXPLICA MÍNIMO SOLAR  
 

From: João Gonçalves Costa joao.a.costa@ctt.pt 
ARLA/CLUSTER: Nova Teoria Explica Mínimo Solar 
To: Resumo Noticioso Electrónico ARLA'   cluster@radio-amador.net 

 Nova Teoria Explica Mínimo Solar 
 

Em uma pesquisa financiada pela NASA, cientistas apresentam o primeiro modelo computacional que 
explica o prolongado período de baixa atividade solar dos últimos anos. 

 
Não havia uma explicação científica plausível para o quase total desaparecimento de manchas solares 

entre 2008 e 2009. Os modelos computacionais não conseguiam explicar esse “sono profundo” em que o 
Sol esteve nos últimos anos. A NASA financiou várias pesquisas para desenvolver um modelo capaz de 

explicar este fenómeno. 
 

Os resultados foram publicados hoje na revista Nature indicando que o mistério está resolvido. “A 
corrente de plasma do interior do Sol interferiu na formação das manchas solares e prolongou o mínimo 

solar”, informou o líder da pesquisa, Dibyendu Nandi, do Indian Institute of Science Education and 
Research em Kolkata, Índia. 

 
O período de mínimo solar não afeta apenas a nossa querida propagação em HF, mas torna o espaço um 

lugar mais perigoso. O campo magnético enfraquecido do Sol permitiu que raios cósmicos perigosos 
entrassem no Sistema Solar em níveis recordes nos últimos anos. A menor incidência de luz ultravioleta 

fez com que a atmosfera superior da Terra tornou-se mais fria e se retraia. 
 

Fonte: Luciano 'Luc' Moreira (PY8AZT) em DXBrasil ( http://tinyurl.com/6cfekqn 
 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
28/02/2011 - Exames dia 26/03/2011 na cidade de Piracicaba 

 

 

 

A LABRE-SP informa a todos que os exames na Cidade de Piracicaba serão realizados no dia 
26.03.2011, às 09:00h, na Escola Senai Mario Dedini, situada na Avenida Dom Pedro II nº 1454 - 
Centro.   

Os candidatos deverão chegar com uma hora de antecedência, portando RG. e CPF originais, bem 
como o comprovante do depósito bancário da taxa respectiva, trazer lápis, borracha e caneta 
esferográfica. 
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Considerando-se que estaremos utilizando as instalações de um importante parceiro da LABRE-SP 
(SENAI), recomendamos a todos que mantenham absoluto silêncio quando adentrarem na referida 
Escola, pois muitos alunos daquele Estabelecimento estarão em aula, bem como não devem fumar 
nem portar qualquer tipo de lanche/refrigerante ou bebidas alcoólicas, pois existe lanchonete no 
local. 

Ressaltamos a necessidade de que os DEPÓSITOS BANCÁRIOS relativos às taxas correspondentes 
sejam feitos com a antecedência necessária, pois as inscrições só serão efetivadas após a 
confirmação bancária.  

Desejamos bom exame a todos, e quem estiver interessado na filiação à LABRE-SP e/ou na 
obtenção do KIT LICENÇA, devem procurar os representantes da nossa Secretaria no próprio local 
do exame. Secretaria da LABRE-SP. 

Informações: www.labre-sp.org.br 

_____________________________________________________________________________________ 

Warning 
Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line.  

 
Salve o espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para 

transmitir dados. Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power line" 
causa fortes interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não 

à tecnologia power line. Proteja o ambiente electromagnético. Utilize 
tecnologia de redes sem fio, denominadas wireless 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

O QUE É DEXISMO 
 
Foi publicado originalmente no blog do DXCB http://www.dxcb.blog.br 
 
No presente artigo, de forma sintética, estarei procurando passar aos colegas alguns conceitos sobre o que 
é dexismo, delimitando seu segmento de atuação frente a outras atividades ligadas ao rádio. 
 
1 – Rádio escutas ou ouvintes de rádio. 
Na categoria genérica e imprecisa de "rádio escutas" podem estar enquadradas todas e quaisquer pessoas 
que ouçam o rádio: o ouvinte de uma emissora local, o empregado de uma estação que tem por tarefa 
ouvir as concorrentes, o monitor de rádio internacional, o radioamador (quando escuta seu rádio), o 
promotor de testes de equipamentos de rádio e antenas, o dexista e até mesmo aqueles que se dedicam a 
ouvir sinais de rádio provenientes de fontes tão exóticas como dos morcegos(!). Ou seja, o "rádio escuta" 
é o ouvinte de rádio em sentido amplo, tal como o termo em si mesmo sugere. 
No Brasil, para as emissoras de radiodifusão, "rádio escuta" tinha um sentido mais específico: servia para 
designar um compartimento da estação, uma "Sala de Rádio Escuta" onde um estagiário ou funcionário 
em início de carreira, acompanhava através do rádio os resultados dos jogos internacionais, as notícias 
pelas grandes emissoras de ondas curtas, ou até mesmo ouvia estações concorrentes em busca de 
informações; isso num tempo em que a telefonia não funcionava a contento, era cara e não havia ainda a 
internet. Atualmente, nas "Salas de Rádio Escuta" sobreviventes, os receptores foram desativados e 
substituídos pela Internet. Provavelmente os serviços de "escuta de rádio" ainda sobrevivam nas grandes  
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agências de inteligência e nas emissoras internacionais de porte – tipo BBC Monitoring Service – e se 
destinam à coleta de informações provenientes de regiões do mundo que estejam em conflito onde, por 
ventura, os outros meios de comunicação possam estar comprometidos. 
2 – Radioamadorismo e radioamador 
O radioamadorismo é um hobby de caráter científico. O radioamador procura manter em funcionamento 
uma estação de radiocomunicação para comunicados, contestes ou conversas informais em diferentes 
modos de transmissão, entre eles a telegrafia ou CW, AM, SSB-USB/LSB, FM, FSK para os modos 
digitais: SSTV, RTTY, Packet (Acesso via internet+software+radio) e operação via satélite. Para se ter 
uma estação de radioamador, é necessário que seu praticante estude legislação, detenha conhecimentos 
científicos (pelo menos os fundamentos) de eletricidade e eletrônica; para comunicados de longa distância 
(DX), conhecimentos de Geografia e Astronomia entre outros. 
Existem restrições a operação do serviço de radioamadores. As freqüências são delimitadas pelos 
organismos oficiais de comunicação de cada país seguindo os padrões mundiais da UIT (União 
Internacional de Telecomunicações). Para ser um radioamador, é necessária a obtenção de licença de 
operação junto ao órgão público responsável pelas comunicações de seu país. A permissão é concedida 
mediante avaliação técnica que, dependendo da faixa de operação ou modo de transmissão pretendida, 
pode ser de menor ou maior dificuldade. 
3- Os ouvintes de ondas curtas (Shortwave listeners – SWLs) 
Têm por hobby sintonizar estações de radiodifusão que transmitem nas freqüências de ondas curtas, 
compreendidas entre 1700 kHz (logo acima das ondas médias) até 30 MHz, que corresponde ao limite 
máximo de cobertura da maioria dos receptores de ondas curtas. Geralmente procuram ouvir emissoras de 
todo o mundo tendo por motivação principal o interesse na programação, de forma a que possam 
acompanhar notícias, esportes, ouvir músicas e adquirir cultura geral. Gostam de participar dos concursos 
promovidos pelas emissoras, onde concorrem aos brindes por elas ofertados. Outros têm como hobby 
colecionar confirmações de recepção das emissoras (por escrito ou na forma de Cartão QSL). Muitos 
desses ouvintes de ondas curtas que colecionam QSLs, na medida em que buscam obter confirmações de 
estações de mais difícil captação, acabam por tornarem-se dexistas. 
4 – O monitor de rádio internacional 
É um ouvinte de ondas curtas (Shortwave Listeners) que presta serviços, remunerados ou não, às 
emissoras internacionais. Seus serviços consistem no auxilio aos engenheiros das estações através do 
monitorando de freqüências em horários indicados pelos departamentos técnicos. Enviando regularmente 
informações sobre as condições de recepção da emissora em sua região, os monitores ajudam os 
engenheiros na seleção de freqüências e contribuem para que as transmissões internacionais cheguem aos 
demais ouvintes com a melhor qualidade possível. 
5- Dexismo e dexistas (DXers). 
A palavra "DX" originalmente significa distância, distante. Diferentemente dos radioamadores – para os 
quais o termo é utilizado para definir contato (bi-lateral ou multilateral) a longas distâncias – os dexistas 
usam seus receptores com objetivo único de caçar e ouvir sinais distantes e difíceis (não estabelecendo, 
portanto, nenhum tipo de contato pelo meio rádio). Assim, para esses, o termo DX tem contornos próprios 
e até diferenciados, sem que sua essência de "distância, distante" sofra alterações. 
Assim, a letra "D" significa distância e a letra "X" significa desconhecida, incógnita; sendo o dexismo 
assim definido: 
Dexismo: hobby de se escutar transmissões de sinais longínquos, provenientes de regiões distantes 
(milhares de quilômetros), fora das áreas de cobertura projetadas pelas emissoras e preferencialmente de 
potências reduzidas. 
Os dexistas são os caçadores destes sinais. Majoritariamente se concentram na busca de emissoras de 
radiodifusão oficial seja em ondas médias, ondas curtas, freqüência modulada ou televisão, destinadas ao 
público em geral, havendo também outro considerável contingente deles que buscam emissoras 
clandestinas, piratas, radioamadorísticas, ou utilitárias prestadoras de serviços com as mesmas 
características. Em outras palavras, o dexismo é o hobby de se caçar sinais de rádio que em condições  
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normais não poderiam ser ouvidos em sua região, sem a experiência, a paciência, a perseverança e as 
técnicas de seu praticante, o dexista. 
Nessa perspectiva, podemos dizer que diferentemente do Shortwave Listener (SWL), que tem na 
programação da emissora sua motivação principal, para o dexista os programas são de interesse 
secundário, visto que seu foco está concentrado em vencer o desafio de caçar e ouvir uma emissora de 
difícil captação. 
5.1- O dexismo e os serviços internacionais 
A audição de serviços internacionais destinados à região do ouvinte (continente ou subcontinente) não é 
considerada DX, porque as transmissões fazem parte da área da cobertura projetada pelos engenheiros das 
emissoras que, antecipadamente, programaram os horários, as freqüências de operação, as antenas e os 
transmissores – geralmente de grande potência – para este fim. Neste caso, o mérito maior de se ouvir 
estes serviços deve ser creditado aos engenheiros e técnicos das emissoras que, como profissionais que 
atuam nos bastidores, nem sempre recebem o devido reconhecimento por seu trabalho. 
A audição de serviços internacionais, fora das áreas de cobertura projetadas pelas estações (continente ou 
subcontinente), pode ser considerada DX. 
5.2- O dexismo e as estações regionais e/ou locais 
Ouvir estações regionais, estando elas fora das áreas de cobertura projetadas pelas emissoras é 
considerado DX. A título de exemplo, examinemos o seguinte caso: ouvir no Brasil, em 4790 kHz (ondas 
curtas) as transmissões locais da Radio Vision de Chiclayo do "vizinho" Peru é DX, ao passo que ouvir o 
serviço para o exterior da Rádio Internacional da China da "distante" China, numa transmissão dirigida a 
América do Sul, não é DX. Agora, caso ouçamos na América do Sul, da mesma China, uma transmissão 
local da estação regional Radio PBS Xinjiang em 3950 kHz estaremos realizando um DX. 
5.3- Dexismo dentro de um mesmo país 
São consideradas DX audições efetuadas fora da área de cobertura e provenientes do exterior, no entanto 
em países de dimensões continentais como o Brasil, podemos também classificar como DX algumas 
escutas de estações regionais distantes em ondas curtas, ondas médias e freqüência modulada (FM). 
Entretanto, por prudência, seria interessante não cairmos na tentação de generalizarmos o conceito, sob o 
risco de estarmos banalizando o dexismo. Ouvir uma estação em ondas curtas de sua região, ondas 
médias ou FM da cidade vizinha não costuma ser DX, até porque as estações, por menores que sejam, 
procuram cobrir as cidades circunvizinhas. 
6- Dexistas e radioamadores 
Os dexistas não devem ser confundidos com radioamadores. Eles não transmitem nenhum sinal 
eletromagnético e, conseqüentemente, não necessitam de nenhuma licença. Do dexista não são exigidos 
conhecimentos de eletrônica, tecnologias de rádio, nem de telegrafia (a menos que ele se dedique a essa 
da modalidade), se bem que tais saberes, certamente, poderiam ser-lhe de grande valia. 
Não quero dizer com isso que um radioamador não possa tornar-se num dexista. O radioamador – que de 
antemão já dispõe de conhecimentos técnicos sobre transmissores, receptores, antenas a certa experiência 
nos contatos de longa distância desenvolvidos na prática de seu hobby – tem grandes chances de 
transformar-se num bom dexista. Isto pode acontecer caso ele venha a se interessar em desenvolver uma 
dose a mais de paciência, de perseverança e de técnicas arrojadas de recepção para caçar, ouvir e decifrar 
os sinais débeis, muitas vezes em idiomas exóticos, provenientes de emissoras longínquas em 
transmissões não dirigidas a sua área de recepção. Da mesma maneira, um dexista pode transforma-se um 
bom radioamador, caso tenha o interesse em transmitir, se prepare tecnicamente e se submeta às 
avaliações previstas pelos órgãos de comunicação de seu país. 
7- "Dexismo" e "radioescuta" não são sinônimos 
O dexismo é o hobby de se caçar sinais de rádio que em condições normais não poderiam ser ouvidos 
numa determinada região; aqueles sinais que somente seriam possíveis de se ouvir através da experiência, 
da paciência, da perseverança e das técnicas de um dexista. 
Todo e qualquer ouvinte de rádio, ou radioamador pode tornar-se um dexista. Entretanto diluir ou rotular 
o hobby como "prática da rádio escuta" além de revelar desconhecimento sobre assunto, corresponde a  
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uma grosseira e perigosa simplificação que descaracteriza a prática do dexista, induz os novos praticantes 
ao erro e, no extremo, pode conduzir o hobby ao esquecimento e sua conseqüente desaparição. 
Pelo momento, seriam essas minhas considerações sobre o assunto. Espero de alguma maneira ter 
contribuído para dirimir algumas das dúvidas que ainda pairavam sobre o tema. Esclareço que não foi 
meu objetivo o estabelecimento de hierarquizações, mas sim o de colocar em evidência as diferenças de 
cada modalidade, respeitando suas especificidades e identidades. 
Para quem quiser saber mais sobre dexismo, recomendo que na internet visitem o site do "DXinfo" e 
procurem o artigo denominado "Introdução ao Dexismo" (em inglês) do renomado dexista finlandês Mika 
Mäkeläinen. 
 
* Sérgio Dória Partamian é formado em História e membro do DX Clube do Brasil. 
 Informação de:Sarmento campos – e-mail: sarmento.campos@sarmento.eng.br 
Fonte: radioescutas@yahoogrupos.com.br 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

16/01/2011 - Ciclo de Palestras 2011- DX Clube do Brasil 

Palestra do DX Clube do Brasil 

Ciclo de palestras da LABRE-SP  

  

Dia 26/03/2011 - 10h00 - Palestra do DX Clube do Brasil  

  

Conheça os modelos de RGP-3 desenvolvidas pelo DXCB, antenas loop 
magnética de ferrite que operam em ondas longas, médias e curtas. 

Conheça também o amplificador de RF desenvolvido pelo DXCB para operar 
em conjunto com os modelos de RGP-3 que serão apresentados. 

O DXCB sorteará diversos brindes exclusivos ao final da palestra entre os 
participantes que preencheram a ficha de participação e estiverem 
presentes,  portanto não deixe de participar. 

  
Inscreva-se para reservar o seu lugar ligando para a secretaria da LABRE- 
SP - Telefone: 011 2093 9888  
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Freqüência Data Hora UTC Pais Emissora Detalhes SINPO 

9725 kHz 03/12/2011 1858 TUN R RTT Tunisia - Al Quran, mx árabe, as 19:00 ID, vernacular -33333 

9755 kHz 03/12/2011 1905 CVA R Vaticana - px espanhol, mensagens oficiais da Igreja do Papa - 
35333 

9895 kHz 03/12/2011 1909 MDG R Nederland - px ingles, reportagem sobre guerra civil na Tunisia - 
44444 

17520 kHz 03/12/2011 1913 USA World Harvest Radio - px ingles, pregacao para Africa, mx gospel - 
25333 

15110 kHz 03/12/2011 1920 S R Exterior de Espanha - px espanhol, tx para America do Norte, talk 
sobre futebol // 15125 kHz - 25333 

15125 kHz 03/12/2011 1925 S R Exterior de Espanha - px espanhol, tx para America do Norte, talk 
sobre futebol - 25333 

15140 kHz 03/12/2011 1930 OMA R Sultanato de Oma - px arabe, noticiario, referencias "Namibia" 
"Oman" - 25333 

151900 kHz 03/12/2011 1933 B R Inconfidencia - jogo Guarani em Divinopolis, ID - 35333 

15275 kHz 03/12/2011 1936 D R Deutche Welle - "especial sobre a tsunami no Japão", px portugues 
para Africa - 35333 

15630 kHz 03/12/2011 1946 GRC R Voice of Greece - px grego, noticiario presumido, talk, signoff 
1951 UTC - 35333 

12140 kHz 03/12/2011 1955 USA Family Radio - mx instrumental, "asha radio (?)", vernacular Zulu, 
vinheta, signoff 1958 - 35333 

5010 kHz 03/12/2011 2032 MDG R Malagasy - vernacular, musica, sinal regular - 35333 

3320 kHz 03/12/2011 2035 AFS R Sonder Grense - musica pop, sinal interferido 3325 - 33333 

3255 kHz 03/12/2011 2043 AFS R BBC WS, Meyerton - px ingles, talk sobre "african cities" - 35333 

3965 kHz 03/12/2011 2047 F R Taiwan International - px espanhol, aula de chines - 35333 

3995 kHz 03/12/2011 2048 D R Deutche Welle - px alemao, forte ruido atmosferico - 25232 

5005 kHz 03/12/2011 2052 GNE R Guine Equatorial, Bata - mx estilo africana - 24232 

4965 kHz 03/12/2011 2056 ZMB R CVC, Lusaka - px ingles, talk - 23222 

4930 kHz 03/12/2011 2058 USA Voice of America - px ingles para Africa, musica pop, ID as 21:00 - 
34333 

5055 kHz 03/12/2011 2110 B R Difusora de Caceres - mx brasileira, ID 820 kHz, "a radio familia", 
noticiafrio 2200, QSB - 25222 
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4885 kHz 03/12/2011 2114 B R Clube do Pará, Belém - px esportivo, futebol de Belem, alternando 
Maria Anapolis - 22322 

3955 kHz 03/12/2011 KOR R KBS - px frances, musica oriental, talk, mx pop - 35333 

3915 kHz 03/12/2011 2128 SNG R BBC WS - px ingles, news, talk - 25322 

  

Receptor : Sony ICFSW77 Unifilar 30 metros 

Sarmento Campos – sarmento.campos@sarmento.eng.br 

 

 
 

 

 
 

Televisão - 1946 
. 

Após o advento da televisão com varredura eletrônica, os equipamentos com varredura mecânica, tal 
como aquele construído por Edgard Roquette - Pinto no início dos anos 30, se tornaram apenas mera 

curiosidade.  
Em 1946, um grupo de entusiastas, coordenados pelo rádio – amador Eduardo Ferreira da Rocha, PY 2 

CL, construiu o primeiro sistema completo de transmissão e recepção de Televisão no Brasil.  
Na foto, o Sr Eduardo Rocha ( ao centro, de óculos) aparece ladeado por um grupo de alunos do professor 

Erotides Neves, da Escola Técnica Nacional, tendo a sua frente a Câmera e a direita o receptor de TV, 
que utilizava um tubo de três polegadas.  

Importante ressaltar que todo o projeto foi desenvolvido pelo grupo .  
 

Foto original – Revista Antenna – fevereiro de 1946 
 

Postado por Jaime G. de Moraes em 13/03/2011  
 

http://fotolog.terra.com.br/historiadoradio  
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Postado por Jaime G. de Moraes em 12/03/2011 22:48 
 

Philco – Transitone – 1935 
.  
 

O maior problema dos primeiros receptores de rádio para automóveis era as volumosas baterias de 90 
Volts, que deveriam ser substituídas periodicamente.  

O outro problema era o tamanho do rádio - receptor, o que impossibilitava a sua instalação sob o painel, 
como nos dias de hoje.  

A solução encontrada pela Philco, foi alojar o receptor em local adequado, mesmo que fosse um pouco 
afastado do painel, interligando – o com uma unidade de controle denominada “ Transitone”.  

Nesta unidade de controle, ficavam os ajustes de sintonia e volume, bem como o mostrador e a chave de 
ignição do veículo.  

O ajuste de sintonia era feito através de um cabo de aço, idêntico aos dos velocímetros.  
Uma verdadeira obra – prima de mecânica . 

Postado por Jaime G. de Moraes em 12/03/2011 22:48 
http://fotolog.terra.com.br/historiadoradio  
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Cassiano Macedo & José Moura 
________________________________________________________________________ 
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RESUMO DO ARTIGO “ANTENA ATIVA ÔMEGA 3” - DE AÉLERSON MACHADO – VALINHOS –
SP 

A antena possui uma espira somente que é feira com tubo de cobre (destes usados em 
refrigeração) espessura externa no tubo 4 milímetros e formando uma espira nas 
dimensões do desenho seguinte 

 

Aqui outro desenho, mostrando mais as conexões físicas : 

 

Como você pode notar o circuito não recebe alimentação pois o FET é alimentado pela 
própria tensão componente da RF captada pelo loop (da ordem de microvolts). 
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DESMISTIFICANDO O BALUN 9:1 

Ultimamente, em minhas participações na lista radioescutas Yahoo, patrocinada pelo 
DXCB, o principal assunto sobre o qual tenho recebido perguntas é o tal do balun que se 
utiliza nas antenas Long Wire, o balun 9:1.  Normalmente todo “eletrônico” tem 
mentalizado o princípio de funcionamento de determinado dispositivo e necessita de uma 
consulta para confirmação do circuito exato deste dispositivo. 

No caso do balun 9:1, tenho pesquisado, lido e falado tanto sobre ele que talvez nunca 
mais precise fazer uma consulta para confirmar o seu circuito de confecção pois isso me 
fez decorar o famingerado balun. 

Neste artigo vou procurar eliminar os tabus que existem à cerca deste artefato tão 
simples e tentar proporcionar meios a que cada um possa confeccionar o seu através da 
utilização de materiais baratos e de fácil aquisição no mercado ou nas sucatas. O presente 
artigo não se trata de uma explanação técnica sobre este dispositivo, mas sim uma 
monografia escrita com a finalidade de informar ao radio escuta sem experiência em 
eletrônica o que é este balun e como poderá fazer um para sua utilização. Assim sendo 
evitarei ao máximo utilizar terminologia técnica e recorrerei até a analogias para facilitar 
a explicação. 

O circuito do balun pode ser visto na figura 1 e na figura 2  que é uma outra disposição do 
mesmo circuito somente para ilustrar de modo mais exato o tipo de transformador de 
impedâncias que se pretende montar: 

 

QUAL A UTILIDADE DESTE BALUN ? 

O Balun 9:1 utilizado nas antenas Long Wire tem duas finalidades básicas que são: 
transformar a saída desbalanceada da antena long Wire em uma saída balanceada que 
permita a conexão equilibrada de um cabo coaxial à mesma pois as entradas dos 
receptores transistorizados digitais (ICOM, SONY, etc ) são desbalanceadas. Para não 
enriquecer o artigo com vernacular “tecniquês” vou definir estas saídas como: 
Desbalanceada é a que é feita com cabo coaxial e balanceada é a que é feita com fio 
singelo. 

A segunda função do balun 9:1 nesta antena é realizar a transformação da impedância de 
alimentação da antena (onde se liga o cabo) que é de um valor entre 400 e 500 ohms na 
mesma impedância de entrada dos receptores que apresenta valores entre 50 e 75 Ohms. 
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Como a nomenclatura do tal balun demonstra, ele divide por 9 a impedância apresentada 
na sua entrada de alta impedância; ou seja se conectarmos a ele uma long Wire que tenha 
uma impedância de 450 Ohms ele oferecerá ao receptor uma impedância de 50 Ohms 
realizando o casamento entre a impedância de saída da antena e a impedância de entrada 
do radio. 

Nesta atividade de casamento de impedância, a péssima qualidade dos cabos coaxiais que 
encontramos no Brasil, sem exceção para nenhum fabricante, faz com que tenhamos uma 
margem de erro muito grande nos baluns. Por terem de exportar receptores para paises 
onde sabidamente serão conectados a cabos coaxiais de impedância diferente da 
especificada, os fabricantes já confeccionam a entrada destes receptores com uma  faixa 
larga de impedância. Com isso a confecção do balun torna-se muito menos crítica do que 
seria se tivéssemos de faze-lo para condições de valores mais precisos. 

OS MATERIAIS PARA VOCÊ CONSTRUIR O SEU BALUN 9:1 
Já confeccionei estes baluns com o núcleo toroidal específico determinado pelo ARRL 
Handbook , que é muito difícil se conseguir no nosso comércio. A solução prática para isso 
eu apresento através das experiências realizadas com outros núcleos pois já obtive 
resultados praticamente iguais utilizando outro núcleo toroidal mais fácil de se conseguir 
em fontes queimadas de computadores, núcleo de ferrite em barra (Ferrite de antena de 
OM de receptores) e até ferrite de Fly-Back queimado de televisores. No caso dos ferrites 
de Fly-Back, por variarem de tamanho em função das diferentes marcas, achei que iriam 
apresentar comportamentos muito diferentes e mesmo assim isso não ocorreu. Para cada 
tipo de núcleo utilizamos um número diferente de espiras nas bobinas. 

Quanto ao fio utilizado no enrolamento do balun, já confeccionei utilizando fio para 
enrolamento de motores sendo que os de número 18, 19 e 20 AWG como também o fio 
colorido de cabo telefônico são os ideais. 

A fiação do balun não é feita com as bobinas enroladas paralelamente umas as outras, na 
realidade deve-se enrolar os fios das três bobinas, formando uma “cordinha” com eles e 
será com esta “cordinha” que se enrolará as bobinas. É importante marcar as 
extremidades de cada fio (A,B e C) para poder se identificar cada bobina na hora de fazer 
as conexões entre elas, mas se utilizar cabinho de cabo telefônico utilize de três cores 
diferentes. 

BALUN COM NÚCLEO DE FERRITE EM BARRA 
Pequenas variações nas dimensões da barra são irrelevantes. 
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BALUN COM NÚCLEO TOROIDAL 
Este núcleo pode ser facilmente conseguido em oficinas de reparos de computadores pois 
ele pode ser retirado de fontes de computadores que estejam queimadas. Normalmente 
são de cor amarela, mas existem alguns fabricantes que deixam na cor natural do ferrite 
(Cinza grafite). 

 

BALUN COM NÚCLEO DE FLY BACK DE TELEVISOR 

 

Ao final acondicione o balun em uma caixa plástica (saboneteira, tubo de Cebion, recipiente de filme fotográfico, etc), 
vede bem para evitar umidade, com silicone, Araldite, durepoxi, massa plástica ou fita de auto fusão, e ... ... boas 
escutas. 

MARICÁ - AS BENESSES QUE UM ESPELHO D’ÁGUA PROPORCIONA 

Após participar do Encontro com o pessoal da CRI no Rio de Janeiro, , no dia 20 de fevereiro passado,  á convite do 
amigo Sarmento Campos fui realizar algumas escutas com ele em Maricá, o portal da região dos Lagos do Rio de 
Janeiro. 

Realizamos escutas maravilhosas no local, nos dias 20 e 21 de fevereiro, mas as escutas realizadas no dia 22 me levaram 
a fazer uma observação e uma comprovação experimental que acabou me surpreendendo pelo resultado apresentado. 
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No dia 22, acordei mais tarde, em função do resfriado que tinha me desgastado na sexta e no sábado, mas a noite de 
sono e as aspirinas tinha sido um santo remédio e me colocaram de pé com excelente disposição física e com grande 
expectativa às escutas possíveis no dia. 

Após o café da manhã., conversando com o Sarmento Campos sobre as escutas que havia feito em OM no local, ele me 
falou que certa vez, comunicou o  Augusto Huertas, Diretor da Radio Bandeirantes, que a emissora era ouvida em 
Marica,  a qualquer hora do dia com sintonia perfeita, em 840 KHz e recebeu incredulidade dele. 

Saí daquela conversa, pensando: Que mistério é este que proporciona escutas de emissoras em OM numa distância 
superior ao que todas as teorias apresentam para o caso ? 

Eu tinha lido um artigo do  Felipe L. G. Flosi, “Como escutar Papua Nova Guiné, numa boa”, no site do DX Clube do 
Brasil ( www.ondascurtas.com ) , onde ele informa que esta escuta somente é possível no sudeste do Brasil, durante o 
inverno e pela manhã e descreve uma série de experiências realizadas sobre o caso e apresenta os resultados obtidos. 
Um excelente artigo baseado na experimentação, o que lhe dá maior valor.  

Mas acontece que eu tinha ouvido a R. Western de Papua Nova Guiné, às 21:38 UTC do dia anterior !  E para maior 
agravante, a escuta foi feita em 3.305 KHz... na verdade isso estava registrado no display digital de meu SONY, mas a 
escuta foi feita utilizando um desvio para a  banda lateral Inferior, através do SSB do SONY 7600GR e o Sarmento  
verificou no ICOM R-75 que a sintonia estava sendo feita em 3.305,85 ou seja quase 3.306 KHz. Uma freqüência muito 
baixa para ser captada em tal distância visto que é um segmento que é absorvido pela camada “E” da Ionosfera, não se 
permitindo á reflexão e ainda mais de uma sucessão de muitos saltos até o meu receptor, saltos estes passíveis ainda de 
muito desvanecimento nos diversos obstáculos físicos terrestres bem como nas diversas variações climáticas que teria 
de atravessar. Considerando ainda que a emissora emite com uma potência de 10 kW, valor muito baixo para  
transmissões internacionais, o fato se apresentava mais improvável ainda. 

Tecnicamente eu jamais poderia ter ouvido aquela emissora , mas a realidade é que eu ouvi, e isso me intrigou muito e 
me levou a pensar o seguinte: 

Se eu conseguir definir as condições que me levaram a fazer esta escuta, poderia encontrar uma maneira, um processo 
bem detalhado  de realizar muitas outras semelhantes e isso poderia ser uma ferramenta útil a todos que desejassem 
fazer DXs como estes. 

Lembrei-me que no dia 20, quando o Sarmento fazia turismo comigo e o Valter pela cidade maravilhosa, em 
determinado momento da conversa o Valter afirmou: “ O melhor momento para se ouvir rádio é quando chove e não se 
apresentam descargas atmosféricas.”  

A isso eu, acrescentei que em conversa com o Caio já havia mencionado que  costumava anotar os valores da umidade 
relativa do ar, ás minhas anotações pessoais de escutas e com base nisso tinha observado que quando o ar se apresenta 
com uma  umidade relativa mais alta fica mais propício a algumas escutas mais difíceis. 

Bem, a minha primeira impressão era que estas ondas tinham saído da emissora e chegado ao meu receptor através da 
reflexão na ionosfera, mesmo que isso se apresentasse como muito improvável, mas era a hipótese mais viável, visto que 
em todos os compêndios sobre o assunto, se especifica que o alcance máximo das ondas diretas (chamadas terrestres ) 
de rádio são de 200 Kms em média. 

Mas, uma pequena idéia surgiu na cabeça e resolvi fazer uma aplicação da mesma: 

Peguei o Atlas Geográfico que o Sarmento colocara a disposição como material de apoio ás nossas escutas e copiei em 
uma folha à parte  um trecho do litoral á partir do ponto onde estávamos até Florianópolis, registrando os pontos mais 
significativos. 
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Neste artigo, apresento um desenho  similar e um pouco mais bem feito que o original. 

Mas, no desenho, fui plotando os pontos onde poderia existir uma emissora que pudesse ter a escuta  verificada.  

   

Fiz uma relação das cidades envolvidas no percurso, pesquisei na lista Brasileira de Ondas Médias do DX Clube do 
Brasil, relacionando as emissoras referentes á cada cidade do trecho, e no período entre 1500 e 1800 UTC, fui tentando 
as escutas e me surpreendendo com os resultados que apresento em seguida:  

Araruama-RJ –  560 KHz – 22/02/2004 – 18:00 - R. Costa do Sol 
Rio de Janeiro-RJ – 580 KHz –22/02/2004 -  18:02 -  Rádio Relógio Federal  
Ubatuba–SP – 1.140 KHz – 22/02/2004 – 16:02 – R. Costa Azul 
Caraguatatuba-SP – 670 KHz – 22/02/2004 – 15:03 – R. Oceânica 
Guarujá-SP – 1.550 KHz – 22/02/2004 – 17:48 – R. Guarujá Paulista 
Santos-SP –    650 KHz – 22/02/2004 – 14:07 – R.News 
                 -    930 KHz – 22/02/2004 – 14:21 – R. Cultura 
                 - 1.240 KHz – 22/02/2004 – 16:17 – R. Clube      
Itanhaém-SP – 1.390 KHz – 22/02/2004 – 16:31 – R. Anchieta 
Paranaguá-PR – 1.460 KHz – 22/02/2004 – 16:40 – R. Difusora 
Guaratuba-PR – 1.540 KHz – 22/02/2004 – 17:46 – R. Litorânea 
Florianópolis-SC – 740 KHz – 22/02/2004 – 14:12 – R. CBN Diário 

Feitas estas escutas, fiquei deveras surpreendido, pois elas estavam me demonstrando que um paradigma  estabelecido 
que afirma de modo dogmático que as ondas terrestres tem um alcance de 200 Kms em média estava caindo por terra. 

E esta afirmação estava caindo por terra sob ass seguintes condições: 

- Todas emissoras captadas  estavam na faixa de ondas médias onde a propagação das ondas de rádio é feita 
impreterivelmente por ondas terrestres. 
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- Todas foram captadas no horário entre 14:00 e 18:00 UTC ( sob Sol). Horário mais que incorreto para escutas de emissoras 
de OM de longa distância. Este tipo de escuta é  realizado sob os efeitos na gray line em horário de  nascimento ou por 
do sol ou ainda na total ausência deste (á noite). 
- Desconsiderando as Rádios Costa do Sol de Araruama  e Relógio Federal do Rio de Janeiro que  estavam dentro das 
condições apregoadas pela “lei” dos 200 Kms, a mais próxima das emissoras ( R. Costa Azul de Ubatuba-SP) estava a 
aproximadamente 390 Km em linha reta e a mais distante (R. CBN Diário de Florianópolis-SC) estava a praticamente 
1000 Km em linha reta. Para fazer as medições de distância eu “fabriquei” uma régua em papel, plotando a escala do 
mapa. As distâncias podem não ser exatas, mas o erro introduzido pelo meu instrumento improvisado de medição 
fornecia uma margem muito pequena para ser considerado como significativo em relação ao valor absoluto das 
distâncias envolvidas. 
- As antenas das emissoras de Ondas Médias, pelo menos no Brasil, são sempre do tipo Omnidirecionais, utilizando a 
própria torre suporte como antena de transmissão e deste modo são antenas que oferecem um ângulo bem obtuso de 
transmissão, não se permitindo a realizar uma transmissão via reflexão ionosférica e além do mais para permitir a 
execução de um “ricochete” numa camada á tal distância permitindo o retorno do sinal a um ponto entre 390 e 1000 
Km da origem, deveria ser uma antena direcional de ângulo agudíssimo, o que torna a realização totalmente 
improvável. 
Voltou-me a mente a conversa do dia 20 sobre os dias de chuva bons para a escutas, a influência da umidade relativa... 
Trocando idéias com o Sarmento Campos, verificamos que o fenômeno se tornava ainda mais marcante, nas 
proximidades da praia. 
As nossas escutas foram feitas na casa dos familiares do Sarmento, distante aproximadamente 300 metros da praia e 
fomos até a orla marítima, levando o meu Sony 7600 GR e verificamos que lá ele poderia ser utilizado com um 
verdadeiro radiogoniômetro. E isso somente com o rádio na mão , girando e captando pela antena de ferrite interna as 
mais diferentes estações das mais diferentes direções. 
Sabemos que a água  tende mais para ser isolante que condutor (graças a Deus, pois senão  as resistências dos chuveiros 
teriam que ter um isolamento elétrico para segurança dos usuários). 
Mas acontece que o sal é um maravilhoso condutor elétrico e ele está presente numa boa proporção (muito boa para 
nós radio escutas) na água do mar (Isso no oceano Atlântico, pois no Mar morto esta salinidade é muito maior e 
provavelmente o fenômeno será muito maior naquela região.) Tal como as Ondas Longas são ainda utilizadas nas 
comunicações por submarinos, as ondas médias sofrem uma influencia muito benéfica em termos de alcance nas regiões 
litorâneas. Isso eu comprovei pela experiência. Foi o mar que me trouxe aquelas emissoras. 
Bem amigos, está foi uma comprovação real das benesses que um espelho d’água pode fornecer à radio escuta. 
Acredito que os espelhos d’água próximos a represas de rios ofereçam também situações semelhantes, mas o grau de 
intensidade do fenômeno será bem menor devido a baixa condutividade da água doce ( que conduz parcialmente 
através dos sais minerais dissolvidos em seu conteúdo sendo um líquido com muito menor condutividade que a água do 
mar). 
Mas, mais gostoso que passar esta experiência para o papel, foi verificar ponto a ponto a recepção de cada estação, em 
OM, e cada uma num ponto mais distante do local da escuta e num horário muito improvável para este trabalho. Foi 
realmente muito agradável, ao invés de fazer uma escuta e tentar identificar a estação; determinar a cidade, escolher a 
estação, sintonizar a freqüência e escutá-la muito bem, comprovando a teoria pretendida. Eu estava realizando um 
processo inverso ao que nós radio escutas fazemos. 
Tenho certeza que não sou o “pai da criança” pois muita gente já deve estar utilizando este recurso com grande 
intensidade. O que estou fazendo, somente, é divulgá-lo de modo mais intenso, não técnico, mas como resultado de 
experimentação realizada com resultados comprovados.  
Pena que em Minas não tem mar...  

Um abraço a todos, 

Engenheiro Adalberto Marques de Azevedo - Barbacena / Minas Gerais 
 
 
 
 
 
 
 



ANO XI – Nº 90                                                                                                            MARÇO/2011 23 

 
 
 

BRYLA  

DIPLOMA YL BRASILEIRAS  

 Este diploma será outorgado aos(as) radioamadores(as), em dois níveis: 

 1 - Nível básico. Comprovar QSO com 5 diferentes estações YL do Brasil; 

(exemplo: PS7AQF, PS7YL, PU5ICE, PT2TF, PP5ASN) 

 2 - Nível excelência; (Consiste de um selo comemorativo especial do "Dia do radioamador", obliterado em 1977 sobre 
fita verde-amarelo,  para ser afixado ao diploma básico). Comprovar QSO com 10 estações YL de diferentes países, que 
representem, no mínimo, 3 continentes. 

(exemplo: CX, LU, CE, PY, ZP, (America do Sul) DL, F, EA, (Europa)  K, W, (America do Norte) (Aplica-se os 
mesmos requisitos para estações Rádio-escuta ( SWL)  

Os contatos podem ter sido efetuados em qualquer modalidade ou banda HF e em conformidade com as Convenções 
Internacionais vigentes. 

As solicitações do BRYLA deverão ser feitas em LOG autenticado por entidade radioamadorística reconhecida ou 
atestado por 2 radioamadores mencionando: 

(CALL, DATE, UTC, CONTINENTE, BAND, MODE, RST). 
Junto ao LOG deverá ser enviado um QSL do solicitante e 5 selos de 1º porte nacional para: 

BRYLA – Brazilian YL Award  

A/C de PT2TF - Teresa  

SHIN QL 08 Conj 07 casa 09 

71520-275 Brasilia, DF  

P O Box 07/0004 

70359-970  Brasilia, DF BRASIL 

  

             pt2tf.teresa@gmail.com   ou  teresa.pt2tf@abordo.com.br 
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 Brasília,DF 09 de novembro de 2010 

PT2TF-Terezinha award manager 

 
Recebemos hoje oficio do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE SERGIPE  em resposta a nossa reclamação pela falta 
de envio, por parte da ANATEL, dos boletos de pagamento do TFFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento - e do CFRP - 
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública -. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE SERGIPE  sensível com a reclamação e achando-a pertinente envio a mesma 
para Brasília onde a ANATEL terá que esclarecer o porque do NÃO ENVIO DOS BOLETOS por correio aos CLIENTES 
que se utilizam do espectro Radioamadorístico e das Faixas do Cidadão e que pagam suas obrigações em dias. 
Dessa maneira, mais uma vez, Sergipe toma a iniciativa, assim como o fez com o PLC, para evitar que Radioamadores e 
Operadores da Faixa do Cidadão sejam lesados em seus direitos constitucionais. 
Aguardamos agora que a LABRE NACIONAL , através de seus dirigentes, se posicione e ACOMPANHE A AÇÃO QUE 
SERÁ PROMOVIDA PELO MP FEDERAL.  
Sugiro que divulguem os fatos para que outros colegas posam tomar a mesma iniciativa e reforçar esse nosso pedido. 
Para maiores esclarecimentos enviamos cópia do oficio recebido do MP FEDERAL DE SERGIPE em anexo. 
73, 
Enrique Daniel Figueredo 
PU6ZAA/PX6B1000 
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Daniel Figueredo PU6ZAA/PX6B1000 
GL HH19lb 
PÁGINA: http://www.pu6zaa.qtcbrasileiro.qsl.br/  
PÁGINA CELULAR: http://pu6zaa.wirenode.mobi   
E-mail: pu6zaa@qtcbrasileiro.qsl.br  
Twitter: http://twitter.com/qtcbrasileiro  
DIGA NÃO AO PLC! 
 
NOTÍCIA CEDIDA GENTILMENTE POR: ROSIMEIRE DOS ANTOS  – PU2SBR  

 


