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NAVEGUE NAS
ONDAS CURTAS DO
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COMENTÁRIOS
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SÍTIO

Nas Ondas Curtas da Guarujá

OM - 1550 kHz

Ondas Curtas e
Tropicais

3.385 kHz - 90
metros

5.045 kHz - 60
metros 

5.940 kHz - 49
metros

 Ouça a abertura do programa !

Após ter sido irradiado por um período de três anos e oito
meses, o programa Nas Ondas Curtas da Guarujá Paulista
foi apresentado, pela última vez, no sábado 21 de julho de
2007. A emissora entrou em rede com o Sistema Globo de
Rádio, passando a se identificar como Rádio Globo Santos.
Por isso, o programa saiu do ar. Atualmente, a emissora
desfez a parceria com a Rádio Globo, passando a irradiar
programação própria.
 
Em sua última edição, o programa Nas Ondas Curtas da
Guarujá Paulista prestou uma homenagem ao diretor da
emissora, Jornalista Orivaldo Rampazo, por incentivar as
transmissões em ondas curtas. Também por aceitar a
parceria com o DX Clube do Brasil, que resultou na
produção e veiculação de cerca de 190 programas falando
sobre DX e ondas curtas pela Guarujá Paulista.

Novo Marco na História do DX no Brasil
Estrutura do Programa
Áudios
Textos Utilizados no Programa
Editorial - por Rudolf Walter Grimm *

http://whydoiseetheads.info/optout?t=136&u=49546&key=88cdb50d53
http://www.sarmento.eng.br/Auxilio.htm
http://www.sarmento.eng.br/Gravacoes/NasOndasCurtasGuaruja-DXCB.mp3
http://www.sarmento.eng.br/OndasCurtas.htm
http://www.ondascurtas.com/
http://www.sarmento.eng.br/OndasCurtas.htm
mailto:sarmento.campos@sarmento.eng.br
http://www.sarmento.eng.br/Tecnica.htm
http://whydoiseetheads.info/optout?t=135&u=49546&key=87e1075fc2
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Novo Marco na História do DX no Brasil ( English Version )

Rádio Guarujá e DX Clube do Brasil no programa "Nas Ondas Curtas da
Guarujá"

O sábado, dia 1º de novembro, vai ficar marcado na história do DX Clube
do Brasil. Pela primeira vez, uma emissora brasileira, que opera
comercialmente, reconheceu a importância das ondas curtas e resolveu
abrir um programa para falar sobre o tema.

É a Rádio Guarujá Paulista, da cidade de Guarujá (SP). Numa iniciativa do
diretor da emissora, Orivaldo Rampazo, o DX Clube do Brasil foi
convidado para produzir 30 minutos sobre a radioescuta e cultura pelas
ondas curtas.

Resultou no “Nas Ondas Curtas da Guarujá”, que irá ao ar, às 2330 UTC (
21:30 Hora Oficial de Brasília). As freqüências ? 1550, 3385, 5045 kHz e
5940 kHz.

O programa vai contar com participações de coordenadores do DXCB, tais
como Carlos Felipe da Silva, de São Bernardo do Campo (SP); Célio
Romais, de Porto Alegre (RS); Sarmento Campos, do Rio de Janeiro (RJ),
Samuel Cássio Martins, de São Carlos (SP); Caio Lopes, de Itajubá (MG),
Adalberto Marques de Azevedo de Barbacena (MG) entre outros
colaboradores.

O programa adotará um estilo didático, ensinando os primeiros passos ao
ouvinte comum que tem interesse em descortinar o maravilhoso mundo
das ondas curtas!

Contamos com sua audiência e participação!

Sarmento Campos

Estrutura do Programa

O programa é composto por 5 segmentos sendo eles na ordem de
apresentação :

1. Conheças as Ondas Curtas

2. Correio

3. Panorama Atual

4. Momento Cultural
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5. Gravações DX

6. Entrevistas

No segmento "Conheças as Ondas Curtas" são apresentados temas
relativos a questões técnicas e práticas sobre as ondas curtas. Dicas
sobre montagem de antenas, tipos e utilização de receptores,
propagação das ondas de rádio, faixas de freqüências entre outros
assuntos, são indicados tantos para os iniciantes nesta faixa de rádio
como até aos mais experientes na sintonia de emissoras de ondas curtas.

No bloco "Correio", a professora e radialista Maria Eli, responde as cartas
e emails recebidos, e apresenta a mensagem institucional da Rádio
Guarujá Paulista.

O "Panorama Atual", produzido e apresentado pelo jornalista Célio
Romais de Porto Alegre, nos traz tudo o que acontece de relevante no
mundo da rádio difusão internacional e regional. São informações atuais
e comentadas sempre com independencia sobre o mundo das ondas
curtas.

O segmento "Momento Cultural" aborda temas ligados a cultura e a
história relacionada as emissoras de ondas curtas. Temas como as
emissões internacionais durante a Guerra Fria e informações atuais sobre
países e a radiodifusão internacional e também regional, conferem uma
aspecto cultural ao programa.

No bloco "Gravações DX", são reproduzidas gravações atuais e históricas
de emissões em ondas curtas, sempre com um comentário e alguma
curiosidade sobre o trecho gravado.

Nas "Entrevistas" são levadas ao ar conversas com personalidades do
rádio e também com radioescutas. Algumas conversas descontraídas
sobre o tema rádio de ondas curtas e depoimentos de radialistas e
personalidades da radiodifusão, conferem uma participação especial de
pessoas de todo o Brasil e também de outros países.

Áudios

Os arquivos de áudio estão no formato MP3 com formato compactado
para diminuir o tempo de acesso.

Conheça as Ondas Curtas - Propagação
Ionosférica
Momento Cultural - Irã: o Eixo do Mal nas Ondas
da Rádio 

http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/momento-Dez2004-Ira.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/momento-Dez2004-Ira.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-05mar2005-Propagacao.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-05mar2005-Propagacao.mp3
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Conheça as Ondas Curtas - Jornalista Célio
Romais de Porto Alegre-RS
Conheça as Ondas Curtas - Encerramento de
Transmissões em Ondas Curtas
Gravações DX - Guerra Fria
Gravações DX - Guerra Fria por Samuel Cássio,
São Carlos-SP
Momento Cultural - China 
Momento Cultural - Especial sobre Irã 
Momento Cultural - Dijbuti 
Momento Cultural - Cartões QSL por Renato
Uliana de Guarulhos-SP 
Momento Cultural - Informe de Recepção por
Sérgio Oliveira, Portugal 
Momento Cultural - BBC de Londres 
Momento Cultural - Rádio Canadá Internacional 
Momento Cultural - Encerramento das
transmissões da BBC de Londres por Renato
Uliana de Guarulhos-SP 
Momento Cultural - Concursos promovidos por
emissoras internacionais apresentado por Karl
Leite de Natal-RN
Momento Cultural - Rádio Santa Helena por
Pedro Machado de Lorena-SP 
Momento Cultural - Turcomenistão, por Caio
Lopes de Itajubá-MG 
Momento Cultural - Utilização de IRC por
Adalberto Marques de Barbacena-MG 
Momento Cultural - Prática do hobby da
radioescuta por Karl Leite de Natal-RN 
Momento Cultural - Terremoto em Marrocos por
Caio Lopes de Itajubá-MG 
Momento Cultural - Egito 

  

Textos Utilizados nos Programas

A seguir, são reproduzidos na íntegra alguns artigos produzidos para os
diversos segmentos do programa que já foram ao ar, representando o
conteúdo, sempre em uma linguagem simples e orientada para temas
práticos e culturais.

Conheça as Ondas Curtas - 5 de fevereiro de 2005

http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Nov2004-EGITO.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-16jul2005-QSL.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-02jul2005-China.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-26Mar2005-BBCEncerra.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-19mar2005-InformePortugal.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-26fev2005-Canada.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jan2004-Turcomenistao.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/gravacao-Abril2005-GuerraFria.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Mar2004-Marrocos.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-16abr2005-Djibuti.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/gravacao-Abril2005-GuerraFria.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Mar2004-Marrocos.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-22jan2005-BBC.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jul2004-IRC.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-Abril2004-EncerramentoSw.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jul2004-Karl.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-26fev2005-Canada.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/momento-09jul2005-IRA-Especial.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jul2004-IRC.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/momento-09jul2005-IRA-Especial.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jul2004-Karl.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jan2004-SantaHelena.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Ago2004-Karl.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-16abr2005-Djibuti.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-16jul2005-QSL.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/gravacao-Abril2005-GuerraFria.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-Abril2004-Celio.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-26Mar2005-BBCEncerra.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-Abril2004-EncerramentoSw.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Conheca-Abril2004-Celio.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Ago2004-Karl.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-22jan2005-BBC.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Nov2004-EGITO.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jan2004-Turcomenistao.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/gravacao-Abril2005-GuerraFria.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-Jan2004-SantaHelena.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-02jul2005-China.mp3
http://www.sarmento.eng.br/Guaruja/Momento-19mar2005-InformePortugal.mp3
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Boa noite ouvinte da Radio Guarujá Paulista

Estamos iniciando mais um programa dedicado as ondas curtas
do rádio. Sou Sarmento Campos e falo da cidade do Rio de
Janeiro.

Este é um espaço bem diferente no seu dial, para você que gosta
de estar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo
das ondas curtas.

Este programa é uma iniciativa do Sr. Orivaldo Rampazo, diretor
presidente da Guarujá a Rádio da Família, que com a
colaboração do DX Clube do Brasil, leva cultura e informação
todos os sábados neste horário nobre, após o programa 6. Aula
da professora e radialista Maria Eli.

Hoje falarei sobre um tema de extrema importância para a
sintonia de emissoras em ondas curtas, que é a propagação
ionosférica e mais especificamente, sobre a zona de silencio ou
penumbra.

O que motiva este tema de hoje, é justamente o fato de termos
recebido algumas cartas do extremo norte do Brasil, mais
especificamente de Rondônia, onde dois ouvintes escreveram
para nós, solicitando mais informações sobre nossa atividade, e
os quais já foram respondidos pelo correio.

Para o ouvinte que ainda não conhece os benefícios das
transmissões em onda curta e tropical, que são as faixas que a
Guarujá transmite, além da ondas médias, popularmente
conhecida como AM, deve estranhar este fato.

Também, para você que fica ligado no segmento Correios
apresentado pela Maria Eli, certamente já percebeu que chegam
cartas e email de diversos estados do Brasil, e até do extremo
norte.

Isto é possível, devido as condições de propagação ionosférica.
As ondas de rádio ao atravessarem a atmosfera terrestre sofrem
muitas influências por parte desta. Todos já experimentamos
problemas com ondas de rádio, causados por certas condições
atmosféricas, estes problemas são causados pela falta de
uniformidade da atmosfera terrestre.
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Vários fatores podem influenciar as condições de propagação,
tanto positiva como negativamente. Alguns destes fatores são a
altitude, localização geográfica, e tempo (dia, noite, estação,
ano).

Para compreendermos o fenômeno da propagação de ondas
rádio, temos de conhecer a atmosfera terrestre. A atmosfera
está dividida em três regiões separadas, ou camadas. São a
troposfera, a estratosfera e a ionosfera. 

Quase todos os fenômenos meteorológicos ocorrem na
troposfera. A temperatura nesta região decresce rapidamente
com a altitude. Formam-se nuvens, e pode existir muita
turbulência devido a variações na temperatura, pressão e
densidade. Estas condições podem ter um efeito pronunciado
sobre a propagação de ondas de rádio, e especialmente, na
geração de ruídos atmosféricos.

A estratosfera situa-se entre a troposfera e a ionosfera esta
camada quase não influencia a propagação de ondas rádio, em
especial, as ondas curtas e tropicais.

Já a ionosfera é a camada mais importante da atmosfera
terrestre para as comunicações via rádio a longa distância. Como
a existência da ionosfera depende diretamente da radiação
emitida pelo sol, o movimento da terra em relação ao sol, ou
mudanças na atividade solar podem resultar em variações na
ionosfera.

Estas variações podem classificar-se em dois tipos:

1) as que ocorrem em ciclos mais ou menos regulares, e
consequentemente, podem ser previstas com alguma precisão; 
e

2) as que são irregulares e que resultam de um comportamento
anormal do sol, e portanto, não podem ser previstos. Tanto as
variações regulares como irregulares têm efeitos importantes na
propagação de ondas rádio. Como as variações irregulares não
podem ser previstas, vamos concentrar-nos nas variações
regulares.

As variações regulares podem ser divididas em quatro grandes
classes: diárias, 27 dias, sazonais e de 11 anos. 



16/06/2015 Programa para Radioescutas - Nas Ondas Curtas da Guaruja

http://www.sarmento.eng.br/NasOndasCurtasGuaruja.htm 7/21

Vamos falar hoje sobre as variações diárias, já que têm uma
grande influência direta na nossa atividade de sintonizar
emissoras de rádio de longa distancia. 

As variações diárias na ionosfera produzem quatro camadas de
átomos de gases carregados eletricamente chamados íons, que
possibilitam que as ondas de rádio sejam propagadas a grandes
distâncias à volta da terra. Os íons são produzidos por um
processo chamado ionização.

No processo de ionização, raios ultravioleta de alta energia
vindos do sol periodicamente atingem a ionosfera, colidem com
átomos de gás eletricamente neutros, e removem um ou mais
elétrons de cada átomo. 

Quando estes elétrons ficam livres, os átomos ficam carregados
positivamente (chamamos de íons positivos) e permanecem no
espaço, juntamente com os elétrons livres. Os elétrons livres
absorvem parte de energia ultravioleta que os libertou e formam
uma camada ionizada.

Como a atmosfera é bombardeada com raios ultravioleta de
diferentes freqüências, várias camadas são formadas a
diferentes altitudes. Os raios ultravioleta de freqüência mais alta
penetram mais fundo, produzindo camadas ionizadas na parte
mais baixa da ionosfera. Reciprocamente, os raios ultravioleta de
freqüência mais baixa penetram menos, e formam camadas
ionizadas nas regiões mais altas da ionosfera.

Um fator importante na determinação da densidade destas
camadas ionizadas é o ângulo de elevação do sol. Como este
ângulo varia com freqüência, a altitude e espessura das camadas
ionizadas varia, dependendo da hora do dia e da estação do ano. 

A ionosfera é composta por três camadas distintas, designadas
por D, E e F sendo a D a que se encontra a mais baixa latitude

A presença ou ausência destas camadas na ionosfera e a sua
altitude varia com a posição do Sol. Ao meio dia, a radiação na
ionosfera é máxima, enquanto à noite é mínima. Quando a
radiação desaparece a maior parte das partículas que estavam
ionizadas recombinam-se. No espaço de tempo entre estas duas
condições, a posição e número de camadas ionizadas da



16/06/2015 Programa para Radioescutas - Nas Ondas Curtas da Guaruja

http://www.sarmento.eng.br/NasOndasCurtasGuaruja.htm 8/21

ionosfera mudam.

Como a posição do Sol varia diária, mensal e anualmente
relativamente a um determinado ponto na Terra, o exato número
de camadas presentes é extremamente difícil de determinar. 

Na atmosfera, as ondas de rádio podem ser refletidas,
refratadas, e difratadas. Hoje vamos falar sobre o fenômeno da
reflexão das ondas de radio.

A reflexão ocorre quando as ondas de rádio são refletidas por
uma superfície plana. Basicamente podemos considerar dois
tipos de reflexão: terrestre e ionosferica. 

A reflexão ionosferica acontece quando certas ondas de rádio
atingem uma fina e altamente ionizada camada da ionosfera.
Apesar de na realidade as ondas serem refratadas, algumas
delas retornam à terra de forma tão rápida que parece tratar-se
de reflexão. 

Ao emitirmos uma onda de rádio, esta vai propagar-se de duas
formas, por onda terrestre e por onda ionosferica. De posse
deste conceito podemos discutir a zona de silêncio – ou distancia
de pulo.

A zona de silêncio, é a zona compreendida entre o ponto onde a
onda terrestre é demasiado fraca para ser recebida e o ponto
onde a onda ionosferica volta à terra pela primeira vez. O limite
externo da zona de silêncio varia consideravelmente,
dependendo da freqüência, a hora, a estação do ano, a atividade
solar, e direção de transmissão.

A freqüências muito baixas a zona de silêncio nunca está
presente. No entanto em ondas curtas e tropicais, a zona de
silêncio está sempre presente.

À medida que a freqüência aumenta, a zona de silêncio aumenta
até um ponto em que o limite externo da zona de silêncio pode
estar a milhares de quilômetros. 

Assim prezado ouvinte, imagine você viajando de carro ou ônibus
para o norte do Brasil e sintonizando a Guarujá em ondas curtas

Você viajara algumas centenas de quilômetros sintonizando a
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componente terrestre da onda, até começar a sumir este sinal
completamente, e viajando mais algumas centenas de
quilômetros, sem conseguir captar a Guarujá.

Quando você atingir a região do primeira reflexão do sinal da
Guarujá na ionosfera que está atingindo a terra, você retornar a
sintonizar a emissora.

É por isso que é comum nós aqui do Sul do Brasil conseguirmos
sintonizar emissoras do extremo norte como o Acre por exemplo,
e lá norte, é possível sintonizar as emissoras do aqui do sul e
sudeste.

Existem muitas variáveis envolvidas na propagação das ondas
curtas, e atualmente, com uso intensivo de computadores e
sensores espalhados pelo mundo e até através de satélites em
órbita da Terra, é possível fazer previsões sobre as condições de
propagação ionosférica que auxiliam as emissoras em na
definição de seus planos de freqüência e da audiência planejada.

Bem, este foi o tema de hoje, esperamos sua carta ou email. 

Escreva para a Guarujá reportando a sintonia que ajudará a
melhorar cada vez mais a qualidade do sinal que chega na sua
cidade.

Até o próximo encontro, e continue na sintonia do programa Nas
Ondas Curtas da Guarujá.
Conheça as Ondas Curtas - 23 de abril de 2005

Boa noite ouvinte da Radio Guarujá Paulista

Estamos iniciando mais um programa dedicado as ondas curtas
do rádio. Sou Sarmento Campos e falo da cidade do Rio de
Janeiro.

Este é um espaço bem diferente no seu dial, para você que gosta
de estar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo
das ondas curtas.

Este programa é uma iniciativa do Sr. Orivaldo Rampazo, diretor
presidente da Guarujá a Rádio da Família, que com a
colaboração do DX Clube do Brasil, leva cultura e informação
todos os sábados neste horário, após o programa 6. Aula da
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professora e radialista Maria Eli.

Hoje, iremos falar sobre as bandas da Onda Curta, utilizadas
pelas estações de rádio difusão, quer sejam oficiais, particulares,
religiosas, piratas ou até clandestinas.

O ITU – International Telecomunication Union, é a entidade que
regulamenta as telecomunicações e o espectro de radio
freqüência. O ITU que é sediado em Genebra na Suíça, define as
regiões do mundo em zonas, e as faixas de freqüência que são
destinadas a radio difusão local e internacional. 

Esse mapa de zonas foi dividido em três regiões: região 1, que
compreende a Europa e a África; região 2, que são as Américas
do Sul, Central e do Norte; região 3, que engloba a Oceania e
uma parte da Ásia.

Iremos começar pelas chamadas “bandas tropicais” (120m, 90m,
75 e 60m), assim chamadas, porque são utilizadas por estações
de rádio de países situados na região dos trópicos.

As faixas de 60, 75, 90 e 120 metros, , somente são utilizadas
por países que ficam entre os trópicos de Capricórnio e de
Câncer, por isso são chamadas informalmente de tropicais. 

Na Banda dos 120 metros que compreende a faixa de 2300 a
2495 kHz) , em língua portuguesa, emitem nesta banda algumas
estações brasileiras com pequenos emissores, como em 2380 e
os 2470 kHz (Rádio Educadora de Limeira e Radio Cacique de
Sorocaba por exemplo. 

Na América Latina ainda aparecem nesta banda duas emissoras
da Venezuela e duas do México.

Nesta faixa de 120 metros, também aparecem estações da
Austrália, que apresentam programas em língua local aborígine e
inglês. Estas emissões têm origem em Alice Springs, no Território
do Norte e que tem a freqüência mais baixa, em Onda Curta,
registrada em todo o Mundo (2310 kHz).

Outros países que têm estações de rádio nesta banda são a Bielo
Rússia, Indonésia, Coréia do Norte, Israel, China.

Apesar disso, podemos dizer que, atualmente, não há muitas
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estações de rádio transmitindo na banda dos 120 metros.

Na banda dos 90 m que compreende a faixa de freqüências de
3200 a 3400 kHz, que também é designada como Banda tropical,
podemos encontrar transmissões da Rádio Moçambique, nos
períodos da manhã e da noite, de Maputo, da Beira e de
Nampula. 

Em língua portuguesa estão também várias emissoras
brasileiras, Angola e África do Sul. Perú, Bolívia, Venezuela,
Equador, Honduras, Guatemala, por exemplo, são emissoras da
América Latina que emitem em espanhol nesta banda. 

Países africanos, como Suazilândia, África do Sul, Namíbia,
Botswana, Malawi e outros aparecem nesta banda em língua
inglesa. Em francês, ouvem-se emissoras de Madagáscar, Togo,
Níger, Congo e Zaire.

A freqüência da Rádio Moçambique (3210 kHz) é também
utilizada por uma emissora norte-americana, do Tennessee.
Claro que não há hipótese de interferência, porque a distância é
muito grande e esta banda não se destina a ter grande alcance. 

A banda dos 75m que compreende as freqüências de 3900 a
4000 kHz é utilizada por algumas estações da Europa, e
aparecem vários países asiáticos e até a Nova Zelândia e o Peru. 

Ligeiramente fora desta banda, em 4005 kHz, transmite a Rádio
Vaticano em várias línguas, de manhã cedo e à noite, utilizando
um emissor de 10 Kw para a Europa Central.

Esta banda já foi muito freqüentada, onde se podia,
antigamente, sintonizar a Suíça, a África do Sul e até
Moçambique. 

Já na Banda dos 60 m que compreende as freqüências de 4750 a
5060 kHz emitem estações de rádio dos cinco continentes. 

Moçambique tem aqui os emissores de Maputo, Pemba e
Nampula. 
Angola está presente em força com os Emissores Provinciais,
além da própria Rádio Nacional de Angola.

De São Tomé está o retransmissor da Voz da América, com
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programas em hausa, francês e inglês.

Entre muitos outros países, podem ser encontradas estações de
rádio da Suazilândia (Trans World Radio), Tanzânia, Zimbabué,
Zâmbia, Botsuana e Lesoto.

De entre as várias estações brasileiras, que emitem na banda
dos 60m, há possibilidade de ouvir diversas emissoras do
extremo norte do nosso país.

Na freqüência de 5000 kHz (ou 5 MHz), em 60 metros
precisamente, estão emissoras diferentes, que emitem sinal
horário, da Venezuela, Estados Unidos e Rússia. Ouve-se o pulsar
dos segundos, como se fosse um relógio a funcionar, com um
sinal horário a cada minuto.

Tratamos até aqui das bandas tropicais, usadas quase sempre
para os serviços domésticos, isto é, para o interior de cada país.
Como, nos países tropicais as regiões a cobrir são grandes e
pouco povoadas, a Onda Curta nestas freqüências mais baixas
são a solução, nas primeiras horas com sol e a partir do fim do
dia.

Durante o dia, o alcance dos transmissores compreende algumas
centenas de quilômetros, mas entre o por do sol e o amanhecer,
podemos captar emissoras de diversos continentes, o que torna
as bandas tropicais muito atrativas para quem quer explorar as
ondas curtas.

Nos próximos encontros, falaremos também das faixas
destinadas as transmissões internacionais, e os melhores
períodos para a recepção.

Se desejar entrar em contato conosco, teremos grande
satisfação em receber sua carta, anote nosso endereço postal :

DX Clube do Brasil caixa postal 327 cep 36200-970 Barbacena
Minas Gerais.

Até o próximo encontro.
Momento Cultural - 05 de Março de 2005

No momento cultural desta semana, vamos fazer uma viajem no
tempo. Desde 1947, logo após o fim da segunda guerra mundial
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até os tempos de hoje, quando o mundo tem assistido a
dramáticas mudanças geopolíticas.

Desde a década de 50 onde os países capitalistas liderados pelos
Estados Unidos e Inglaterra iniciaram a chamada Guerra Fria
contra a antiga União Soviética, passando pela criação da Cortina
de Ferro para isolar econômica e culturalmente os países do
então bloco comunista liderado por Moscou, até os dias de hoje,
ouviremos trechos de gravações do rádio de ondas curtas.

Neste momento cultural, vamos rapidamente ouvir trechos de
programas de rádio que nos mostram que apesar de todas as
mudanças políticas e ideológicas que o mundo tem enfrentado, o
rádio de ondas curtas se mantém importante e presente, mesmo
nos atuais dias de aparente tranqüilidade.

Iremos ouvir um áudio da Rádio Nacional do Brasil, anunciando o
rompimento das relações diplomáticas com a antiga União
Soviética, após a Gazeta Literária de Moscou publicar um artigo
contra o governo do então presidente Eurico Gaspar Dutra e as
forças armadas brasileiras. 

As relações entre os nossos países, começaram a ser
problemáticas no final de 1946, quando o secretário da
embaixada brasileira em Moscou se desentendeu com um
gerente de hotel da cidade.

O episódio provocou a troca de acusações entre a imprensa dos
dois países.

Em maio de 1947, o embaixador soviético se retira do Brasil após
o Tribunal Superior Eleitoral cassar o registro do Partido
Comunista Brasileiro (PCB).

Vamos ouvir o áudio desta transmissão histórica :

// (áudio)

No auge das transmissões internacionais em ondas curtas, em
especial em nosso idioma para o nosso país, a então Rádio
Central de Moscou divulgava as noticias e fatos sob outro ponto
de vista, possibilitando assim conhecermos mais detalhes e até
de fatos então censurados pelo regime militar que através de um
golpe, assumiu o poder no ano de 1964.
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Enquanto os regimes militares do Brasil, Argentina e Chile, entre
outros, seqüestrava, tortura e matava milhares de cidadãos, a
Rádio Central de Moscou, a Rádio Havana Cuba e até a Rádio
Tirana da Albânia, emitiam programas para o Brasil, noticiando
fatos sobre nosso país e sobre o regime militar, além da cultura,
artes e música destes países, que não podiam ser censurados,
pois as ondas curtas do rádio não sabem o que são e nem
respeitam os limites territoriais.

Vamos ouvir um trecho já histórico da abertura da programação
para o Brasil da Rádio Central de Moscou, transmitindo desde a
antiga União Soviética :

// (áudio)

Após as mudanças no leste Europeu, com a quebra da então
União Soviética e de suas republicas satélites, a Rússia voltou a
ser um país único, porém, manteve sua estrutura de ondas
curtas, passando a chamara a emissora oficial de Rádio Voz da
Rússia, que continua no ar até hoje, transmitindo desde Moscou.

Ouviremos a seguir, um trecho de abertura da Rádio Voz da
Rússia, que continua transmitindo para o Brasil, porém, com uma
programação totalmente diferente e adaptada ao novo contexto
geopolítico da Rússia.

// (áudio)

Com a produção e apresentação de Sarmento Campos, ficamos
por aqui, espero contar com sua companhia no próximo
encontro, onde falaremos sobre algum aspecto relevante
histórico e cultural do rádio de ondas curtas.

 

Momento Cultural – 22 de janeiro de 2005

No Momento Cultural desta semana, iremos falar um pouco
sobre uma emissora que muito provavelmente é a mais
conhecida nas ondas curtas em todo o mundo. Vamos ouvir as
badaladas de um famoso relógio localizado em uma cidade
européia, talvez você já saiba a que emissora estou me referindo
:
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// (áudio Big Ben)

Este é possivelmente o mais famoso som de um relógio no
mundo. Estamos falando do Big Ben que está em Londres. Na
realidade o Big Bem é o nome do maior sino instalado dentro da
chamada Torre do Relógio que toma parte do edifício do
Parlamento da Inglaterra. Um fato interessante sobre a famosa
precisão britânica, é que o controle da precisão do relógio é feito
através do uso de moedas antigas que são inseridas no
mecanismo do relógio, para balancear o movimento e garantir
sua precisão.

Você já deve ter adivinhado, que neste Momento Cultural vamos
falar um pouco sobre a BBC de Londres.

A historia da BBC de Londres remonta aos primórdios da era do
radio, desde a década de 20, quando após as experiências de
Marconi, que utilizou os experimentos e projetos do professor
Hertz, desencadeou em especial nos Estados Unidos o
surgimento de grande quantidade de pequenas emissoras,
porem, funcionando não só sem regulamentação, inclusive
causando interferência entre algumas emissões, como também,
sem um plano comercial para manter sua viabilidade econômica.

E nesta década crucial para o radio, a sociedade britânica
demandou a criação de um serviço de radio difusão dentro da
Grã Bretanha. Assim, em 1922 o Correio Central criou duas
emissoras experimentais que vieram a ser o embrião da atual
British Broadcast Corporation. 

A BBC foi composta por um grupo de fabricantes de
equipamentos de radio, incluindo o então Guglielmo Marconi. As
transmissões diárias da BBC se iniciaram no estúdio Marconi em
Londres, e foi seguida por transmissões em outras cidades como
Brimigan e Manchester, e em poucos meses, estavam presentes
em grande parte do país. 

A maior influencia nos primórdios da BBC veio de seu gerente
geral, John Reith, um engenheiro escocês de 33 anos de idade. A
companhia se formou com uma missão comercial, basicamente,
para vender receptores de radio, mas John Reith a dedicou um
propósito muito mais elevado. Ele vislumbrou uma rede de radio
difusão independente capaz de educar, informar e divertir a
nação inteira, e principalmente, livre de interferências políticas e
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pressões comerciais.

Em pouco tempo, a BBC transmitia peças de teatro, concertos de
musica clássica e popular, entrevista e uma grande variedade de
programas desde seu primeiro estúdio em Savoy Hill. 

Mas como nem tudo são flores, a poderosa industria da imprensa
escrita de então, conseguiu sucesso em manter a BBC afastada
no negocio de jornalismo. Os boletins de noticias eram
preparados pelas novas agencias da BBC, e só podiam ser
levados ao ar após as 7 horas da noite, de forma a não interferir
nas vendas dos jornais.

No ano de 1932, a BBC ampliou seus horizontes com a abertura
do Empire Service, o Serviço do Império Britânico, o precursor do
atual BBC World Service. No dia de natal de 1932, o Rei George V
concedeu a primeira transmissão para o Império Britânico, e o
seu texto foi escrito pelo famoso autor Rudyard Kipling.

A BBC continuou a manter a qualidade de sua programação,
mesmo tendo se tornado um verdadeiro gigantes nos dias de
hoje. Foi a BBC que inaugurou o primeiro serviço regular de
Televisão, em 1936. A BBC conseguiu reunir uma vasta produção
de programas de radio e Televisão, que fizeram sucesso e
tiveram grande aceitação também nos Estados Unidos, inclusive,
nos dias de hoje.

Mas foi no inicio da segunda guerra mundial, que a radio difusão
internacional se desenvolveu rapidamente, bem no centro das
atenções da propaganda nazista da Alemanha de Hitler. E desde
então, o rádio ate os dias de hoje, tem um papel fundamental
nos conflitos não só internacionais como também regionais e até
internos.

Neste contexto conturbado de nossa historia recente, em 1938
foi iniciado o serviço em português da BBC de Londres para o
Brasil. Com uma frase que se tornou celebre "O senhor Hitler
entrou hoje à noite em Viena”, Manuel Braune, o Aimbere,
inaugurou no dia 14 de marco de 1938 as transmissões da BBC
para o Brasil.

Na época, a Grã-Bretanha viu potências rivais como a Alemanha,
a Itália e a União Soviética se engajarem em transmissões de
rádio para o exterior – muitas vezes com a finalidade exclusiva
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de fazer propaganda para o nazismo, o fascismo e o comunismo.
Países com quem a Grã-Bretanha tinha boas relações, como os
Estados Unidos ou a Holanda, também tinham dado início a esse
tipo de iniciativa, fazendo com que as ondas curtas se tornassem
o cenário de uma verdadeira "guerra de idéias" radiofônica.

Em 1937, Felix Greene, um alto funcionário da BBC, visitou a
América Latina e constatou que "nós (os britânicos) estamos
enfrentando propaganda nociva em todas as suas formas, (...)
habilidosa, altamente organizada e realizada com engenho,
energia e dedicação infinita".

Durante a Segunda Guerra Mundial, a BBC desempenhou um
importante papel com transmissões de noticiário em língua local
para países estratégicos como a França, a Itália e a Alemanha,
como por exemplo, com a transmissão de discursos de líderes
como Charles de Gaulle e Winston Churchill.

A partir daí, a BBC de Londres criou diversos departamentos
transmitindo hoje em 43 idiomas para o mundo. Em português, a
BBC conta com um departamento para o Brasil e outro para
Europa e África.

Para que você possa perceber a grandiosidade e importância das
transmissões em onda curta, vamos ouvir o tradicional sinal de
identificação da BBC de Londres, abrindo suas transmissões
diárias em português, para a Europa e África. 

// (áudio abertura)

Este foi o Momento Cultural desta semana, trazendo um pouco
da historia dos paises presentes nas ondas curtas do radio.

Se você deseja obter mais informações sobre a programação das
emissões em português da BBC de Londres e de outras
emissoras que transmitem para o Brasil e América Latina,
acompanhe o Panorama Atual do jornalista Célio Romais. Sempre
com informações atuais e relevantes sobre o que acontece no
mundo do radio de ondas curtas.

Gravações DX - 30 de Abril de 2005

Olá ouvinte da Guarujá

No programa de hoje ouviremos uma gravação realizada
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recentemente por Samuel Cássio, da cidade de São Carlos. 
O áudio é a abertura da programação da Rádio Internacional da
China no idioma japonês. 

Logo no inicio podemos ouvir o Sinal de Intervalo que era usado
pela antiga Radio Pequim e logo em seguida, o atual sinal usado
pela Radio Internacional da China.

Nesta abertura, a emissora utilizou os sinais em conjunto, e na
seqüência as identificações no idioma chinês e japonês.

Vamos a gravação.

// (áudio do Samuel Cássio)

Recentemente, ocorreu uma onda de protestos na China,
provocados pela autorização da publicação no Japão de um livro
didático que minimiza as atrocidades cometidas pelo país contra
a China na primeira metade do século 20.

Por sua vez, o Japão abriu um nova frente de sua disputa com a
China com uma aguda crítica sobre os livros de história de
Beijing, sinalizando a continuidade dos conflitos entre os poderes
asiáticos apesar da iniciativa diplomática entre os seus líderes
máximos para apaziguar as tensões.

O ministro japonês das Relações Exteriores, Nobutaka
Machimura, rejeitou as reclamações chinesas de que os livros-
textos japoneses sobre as atrocidades cometidas pelo Japão na
Segunda Guerra Mundial, devolvendo as acusações numa
entrevista à um programa de televisão. Ele afirmou que as
escolas da China doutrinam seus estudantes uma avaliação
desequilibrada sobre o passado.

Já o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, classificou seu
encontro no sábado dia 23 de abril, com o presidente chinês, Hu
Jintao, de "bastante positivo". 

O primeiro-ministro japonês pediu na sexta-feira anterior, em
Jacarta, suas "desculpas sinceras" pelos "sofrimentos" infligidos
pelo Japão em seu passado imperialista, declaração que foi bem-
recebida pelo governo chinês.

O que queremos mostrar, é que este áudio recente que ouvimos
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da Rádio Internacional da China transmitindo em japonês,
reforça a importância histórica do rádio de ondas curtas, como
um importante meio de comunicação entre as diversas culturas.

Era isto por hoje, um grande abraço a todos de Samuel Cássio e
Sarmento Campos que apresenta este segmento.

EDITORAL - por Rudolf Water Grimm *

O rádio brasileiro vive um novo e ótimo momento. Em especial, a Rádio   Guarujá Paulista,
fundamentada no seu arrojo e na sua qualidade, lançou-se seriamente em um  novo projeto  na
radiodifusão, saindo de sua esfera local, e partindo para se comunicar  essencialmente com outras
regiões do Brasil e também para boa parte do  mundo.

Desde setembro último, os 1550 kHz da Rádio Guarujá receberam  freqüências irmãs, numa nova
iniciativa de impulso técnico e tecnológico para expandir o alcance de  suas transmissões.
Acrescentaram as ondas curtas às suas transmissões  de ondas médias e FM, mais especialmente
2 freqüências nas faixas conhecidas como 'tropicais': a freqüência de 3235 kHz, nos 90 metros, e a
freqüência de  5045 kHz, faixa de 62 metros.

Para a cidade de Guarujá é uma nova forma de se fazer mais conhecida em outras   paragens.
Para nós brasileiros, um motivo a mais para nos comunicarmos não só com nossos conterrâneos
de outros estados, mas também amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, e indo mais longe,
ocasionalmente   também com amigos da Suécia, Finlândia, Noruega e Alemanha. Todos  estes
ouvindo a Guarujá lá em   seus próprios países através das ondas  curtas.

Quer dizer: a Rádio Guarujá   chega bem por aqui pelas ondas médias, e também chega muito
mais  longe, através das ondas curtas.

Pessoas de regiões distantes passaram a saber que a cidade de Guarujá   continua bela, que
Guarujá tem um povo de bom coração, que Guarujá não   é tão longe  assim como se imaginava
antes. As correspondências ultimamente   recebidas pela emissora mostram que desde o inicio
das transmissões   pelas novas freqüências, a 'família Guarujá' aumentou muito.

Nós, do DX Clube do Brasil, também fazemos parte desta família. Formamos um   grupo de
radioescutas que  pesquisa tecnicamente a qualidade de recepção de sinais de rádio de   onde
quer que venham. Reunimo-nos freqüentemente em eventos para   discussões técnicas, e em 
nossas próprias casas   vivemos constantemente com o rádio ligado nas ondas curtas. E
verificamos  que sempre há surpresas.

Mas, um diferencial existe na Rádio Guarujá :

Enquanto algumas emissoras relegam as ondas curtas a um plano inferior, a   Guarujá   coloca-se
num patamar de visão de expansão, uma visão empreendedora, fazendo   dia a dia novos
ouvintes, novos amigos.

Estaremos semanalmente neste horário aqui na Rádio Guarujá  para falarmos   de rádio, falarmos
de ondas curtas, falarmos de ondas médias, enfim,   falarmos sobre tudo aquilo que o rádio
proporciona de bom aos seus   fiéis ouvintes. Os nossos ouvintes estarão percebendo que há um  
segmento no rádio, que em linguagem simples reaviva em nossas mentes o  que implicitamente
está em cada um de nós: o de apreciarmos a   comunicação radiofônica no aspecto técnico, o de
  saber o porque as transmissões variam de qualidade de recepção em   certos dias, e também
saber de muitas outras novidades nesta esfera.

Portanto, deixamos aqui a nossa saudação, em nome de toda a equipe do   DX Clube do Brasil, e o
abraço fraternal a todos, e que tenhamos muito   bons encontros para falarmos de um tema mais
do que atual: o rádio.



16/06/2015 Programa para Radioescutas - Nas Ondas Curtas da Guaruja

http://www.sarmento.eng.br/NasOndasCurtasGuaruja.htm 20/21

* Rudolf Walter Grimm pode ser acessado através de sua página na
Internet

English Version

Rádio Guarujá and  DX Club of Brazil together in the Program "Nas Ondas
Curtas da Guarujá"

 Listen to the opening of the DX program  !

The DX Club of Brazil proudly announce a new weekly DX program
produced in an exclusive partnership with Radio Guaruja Paulista.

The program content and format is produced by the DX Club of Brazil
aiming the regional SWL bringing information of receivers, propagation of
radio waves, culture of other countries through the shortwave, dx
records, updated information on a weekly basis of world wide radio, and
it's aired all Saturday at 23:30-00:00 UTC on 1.550 kHz 3.385 kHz, 5.045
kHz and 5.940 kHz.

The Radio Guaruja Paulista is directed by a great entrepreneur, Mr.
Rampazo, who believes on the shortwave and will continue investing in
regional broadcasting.

And DX Club of Brazil believes too in the success of this initiative and is
working in order to explain to the great audience of Radio Guaruja
Paulista this great hobby of swl and DX, with lots of information and
interacting with listeners in order to improve the content of the program.

The program is formatted into 6 blocks :

1- Conhecendo as Ondas Curtas ( Learning about shortwave )
2- Panorama Atual ( Present Panorama )
3- Momento Cultural ( Cultural Moment ) 
4- Entrevista DX ( DX Interview )
5- Gravacoes DX ( DX Records )
6 - Correio do Ouvinte ( Listener's Mail )

All blocks are recorded exclusively by club's members, of different
Brazilian counties from all regions, which provide a special regional
attractiveness and shows why our club is called "of Brazil". The 22 years
of continuous experience in DXing, leads the DX Club of Brazil into this
new challenge of producing a 30 minutes weekly program entirely
dedicated to radio listeners.

This Saturday will be the 7th edition, and a special greeting will be aired

http://www.sarmento.eng.br/Gravacoes/NasOndasCurtasGuaruja-DXCB.mp3
http://www.radioways.cjb.net/
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to dxers of all over the world, through the voice of Pedro Machado - which
has already attended DX events on the USA representing DX Club of
Brazil - and we invite you to try to get this dx, since the station is
receiving reception report from Finland, Sweden, Germany, USA and
other countries.

All reception reports should be sent to :

V/S: Orivaldo Rampazo, President-director

QTH: Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá, SP, 11431-190,
BRASIL

or through email : radioguarujaam@radioguarujaam.com.br

Best regards and good dx !
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