
 

DMR – Descomplicando o simples 
 

Introdução 
Se está a chegar agora ao mundo das comunicações digitais e optou pelo modo 

mais popular entre os amadores, o DMR, necessitará, antes de configurar o seu rádio, 

de entender alguns detalhes do sistema. Isto é importante, não só para que possa 

ouvir e ser ouvido, mas, também, para garantir o bom funcionamento da rede. 

Se já é utilizador de outros modos digitais não fica dispensado da leitura deste 

pequeno tutorial. O DMR é diferente de outros modos, quer na sua génese, quer na 

sua lógica de funcionamento. 

De qualquer forma, para ambos os casos, é importante ler mais além deste 

manual, pesquisar na Web e usar o próprio amadorismo e a interação com os colegas, 

para satisfazer dúvidas e aprender a tirar maior partido deste modo de comunicação. 

Iremos abordar os conceitos mais importantes, mas de forma simples. Depende 

de si a posterior consolidação dos conhecimentos. 

Um aviso importante, embora não deva ficar preocupado, apenas avisado, tal 

como em todas as outras atividades digitais, tal como tudo que faz no mundo virtual, 

também aqui tudo fica registado. 

Não se admire se algum responsável pela rede DMR do seu país, o alertar 

relativamente a qualquer parâmetro errado na sua transmissão. Daí a importância da 

necessidade de estar tudo certo. 

 

O DMR 
O DMR (acrónimo de Digital Mobile Radio) é um padrão (modo) de 

comunicação digital desenvolvido originalmente para uso comercial. 

Foi introduzido em 2005 pelo European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI) tendo, posteriormente, suscitado grande interesse pelos 

radioamadores de todo o mundo. 

As suas peculiaridades resultam do facto de, como se disse antes, este padrão 

ter nascido para uso comercial, onde é importante assegurar que as comunicações 

sejam seletivas, privadas e seguras. 

O padrão DMR oferece estas vantagens e acrescenta melhor qualidade de 

áudio, informação de localização e serviço de mensagens. 

O resultado é um padrão digital acessível e de baixa complexidade para 

substituir o tradicional rádio analógico. 



A forma como é gerado o sinal em DMR é diferente de outros modos. Ele usa o 

Time Division Multiple Access (TDMA), uma espécie de partilha da informação por 

divisão de tempo, ou seja, cada comunicação é cortada em pedaços de alguns 

milissegundos, e cada pedaço (pacote) é intercalado alternadamente no sinal. 

Estes cortes acontecem tão rapidamente que, o que percebemos como uma 

transmissão contínua, está, na verdade, a chegar por partes. 

O DMR utiliza TDMA de 2 Time Slots, TS1 e TS2 e isto possibilita a partilha da 

mesma frequência por 2 canais simultaneamente. Trataremos dos Time Slots mais à 

frente. 

Ao longo dos anos foram sendo criadas várias redes de amador, umas 

orientadas a uma estrutura geográfica, outras temática, etc, mas o funcionamento 

técnico é igual. 

Neste tutorial iremos usar como referência a rede Brand Meister, por ser, de 

longe, a mais utilizada e com uma estrutura técnica mais sólida. 

Para operar em DMR é necessário, para além do que já conhece bem do mundo 

analógico ou de outros modos digitais, frequência, canal, repetidor, também necessita 

de saber qual o Talk Group (TG), o Time Slot (TS)o Color Code (CC). 

Esta informação é obtida diretamente no administrador da rede, em fóruns na 

Internet, aplicações para smartphone ou com outros colegas. 

No caso da rede Brand Meister, pode aceder ao Dashboard em 

https://brandmeister.network 

 

O DMR ID 
Talvez pareça descabido neste tutorial, mas, na verdade, sem um DMR ID, ou 

um número de identificação único e intransmissível, agregado o indicativo real, não 

será possível operar qualquer transcetor de DMR. 

Sendo assim, antes de mais nada, teremos de começar por aqui, porque o 

nosso indicativo alfanumérico não pode ser usado no roteamento e identificação na 

rede. 

Entenda o DMR ID como algo semelhante ao seu número de telefone. 

Para fazer o registo, deve aceder a https://register.ham-digital.org e estar 

munido de cópia da sua licença de operador. Atualmente, a aceitação é quase 

imediata. 

O registo é gratuito, deve ser entendido como pessoal e intransmissível, já que 

corresponde à sua identificação digital de amador. 

 

https://brandmeister.network/
https://register.ham-digital.org/


Resumo: 

*O DMR ID é fundamental para operar; 

*Corresponde à sua versão digital do indicativo; 

*É pessoal e intransmissível; 

*Pode ser feito aqui: https://register.ham-digital.org 

 

Talk Groups (TG) 
Certamente a tradução para português já é autoexplicativa. São grupos de 

conversa, algo semelhante a uma chamada em grupo, um FaceTime áudio ou uma 

conferência pelo WhatsApp. 

O que for transmitido nesse TG é ouvido por todos. 

Os TG podem ser nacionais, estaduais, regionais, locais, obedecendo à 

organização geográfica ou política de um país; podem ser temáticos, linguísticos ou de 

interligação com outras redes ou modos. 

Por exemplo, o Brasil, por ter uma divisão estadual e ser de dimensão 

continental, está dividido, depois do TG nacional (724) em regiões e Estados; p.e. 

TG7241 (Norte), TG72444 (S. Paulo), TG724942 (multi protocolo), etc. 

Por outro lado, o TG91 é mundial, o 92 Europa e o 208 França, etc. 

Os TG também podem ser configurados como estáticos (sempre ativados) ou 

dinâmicos (ativados pelo utilizador). 

Um TG dinâmico permanece ativo enquanto tiver tráfego, desligando-se ao fim 

de 10 ou 15 minutos de inatividade. 

Nas comunicações através de repetidor, o TG pode ser definido para Slot 1 ou 

2. 

Estas configurações são da responsabilidade do administrador da rede e têm de 

ser respeitadas pelo utilizador. 

Cada rede disponibiliza a lista de TG no seu site ou plataforma de informação. 

No caso da rede Brand Meister, a informação global pode ser obtida em 

https://wiki.brandmeister.network/index.php/.  

Se acrescentar o nome do país depois da / terá informação detalhada sobre a 

estrutura da rede desse país. 

Em casos especiais, os TG devem ser configurados como contactos privados. 

P.e. TG de comando do hotspot, teste de áudio na rede, informação dos grupos 

ativados pelo utilizador, etc. 

https://register.ham-digital.org/
https://wiki.brandmeister.network/index.php/


 

Resumo: 

*Um TG é um grupo de conversa; 

*Pode ser dinâmico ou estático; 

*Pode ser temático, linguístico ou de interligação com outras redes. 

 

Time Slot (TS) 
Chegamos à parte mais tortuosa deste tutorial. 

Os Time Slots são o que torna o DMR único, quando comparado com outros 

modos digitais. 

O DMR usa múltiplo acesso por divisão de tempo (TDMA Time Division Multiple 

Access) intercalando duas transmissões independentes em pacotes de 30 ms, o que 

chamamos de “Slots”. Estes ocupam os 12.5 kHz do canal de rádio a cada pacote. 

Como cada slot pode carregar conversas distintas ao mesmo tempo, um 

repetidor DMR proporciona dois canais de voz simultâneos como se fossem dois 

repetidores analógicos num mesmo espaço 

Não é fácil arranjar uma analogia, mas poder-se-ia pensar numa estrada de dois 

sentidos mas em que só cabe um veículo de cada vez. 

No início e no fim da estrada está um controlador de tráfego que determina 

qual o veículo que passa, ora num sentido, ora noutro. 

É importante que a ordem dada pelo controlador que está no início seja 

coordenada com o do fim, caso contrário ou não passa nenhum ou circulam dois em 

sentido contrário. 

No caso, a estrada seria o repetidor, os veículos os pacotes de comunicação e 

os controladores de tráfego as Slots. 

Quando se configura um TG, seja por introdução direta no transcetor, seja 

através do CodePlug, é importante respeitar o TS que o administrador da rede definiu, 

caso contrário a comunicação não vai ser escutada pela outra parte. P.e. Se o operador 

A estiver, erradamente, em TS1, quando, na verdade, deveria estar em TS2, ao fazer 

uma chamada, ninguém o escutará. 

A importância de respeitar o TS para cada TG só se aplica nas comunicações 

diretas ou através de repetidor. 

Se usa um hotspot, a menos que este seja dual slot, o que não é frequente, 

pode usar a TS1 para todos. 



A informação sobre que Slot usar para cada TG é disponibilizada pelo 

administrador da rede, no site ou plataforma da mesma. 

No entanto, não é difícil saber que TS utilizar, porque existem algumas regras 

de aplicação universal. 

Os únicos TG que operam em TS1 são o 91 (mundial) e o nacional de cada país. 

Os leitores mais conhecedores do sistema já estão a apontar um erro neste 

tutorial! De facto, sobre os TG nacionais, existe um detalhe importante: Só é 

TS1 se for acedido do próprio país de origem. Se for um TG nacional de outro 

país, deve ser configurado como TS2. P.e. O TG724 (Brasil) será configurado em 

TS1 por um amador que opere a partir do Brasil mas TS2 por um operador que 

esteja em Portugal. Em contrapartida, este operará o TG268 em TS1 (Portugal) 

porque está a fazê-lo dentro da sua rede nacional. 

Existe ainda o TG915 (língua portuguesa) que usa TS1 durante o período de 

transmissão do NetCT. 

Por fim, todos os outros contactos, incluindo em modo direto, usam o TS2. 

 

Resumo: 

*É importante respeitar o TS em contactos por repetidor ou diretos; 

*Em modo direto é sempre TS2; 

*No TG91 (mundial) é sempre TS1; 

*O TG nacional, acedido dentro da mesma rede, é sempre TS1; 

*Todos os outros TG usam o TS2, mas deve estar atento a alguma exceção. 

 

Color Code (CC) 
Outra peça fundamental deste puzzle é o Color Code, um nome pomposo para 

o que seria o CTCSS ou o PL no mundo do rádio analógico. 

Quando opera através de um repetidor de DMR tem de introduzir o número 

correto, um valor entre 0 e 15 e que não tem nada a ver com cores. Esta informação é 

disponibilizada pelo administrador da rede. 

Para uso por hotspots pode usar-se sempre CC1. 

 

Resumo: 

*Equivale ao Squelch ativado por tom num repetidor analógico; 

*Tem de ser respeitado o seu valor; 



*Não é importante em uso por hotspot, sendo geralmente CC1; 

*Em modo direto é, geralmente, CC1. 

 

Finalmente 
Se chegou até aqui, parabéns, agora já conhece o significado dos termos e 

siglas requeridos para operar em DMR. Não ficou mais rico, mas adicionou mais 

algumas letras à sua sopa digital. 

Se a receita for operar um TG através de repetidor, vai necessitar dos seguintes 

ingredientes: 

*Frequência de entrada e saída; 

*Número do TG; 

*Time Slot; 

*Color Code. 

Depois, é só apertar a PTT e falar! 
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