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SWL - Notícias 68 
Palestra exposta no Seminário Técnico de Radiodifusão, dentro do 
Congresso da ABERT, junho de 2012 por Flávio A. B. Archangelo 
 

RUÍDOS INTERFEREM NA TRANSMISSÃO DAS EMISSORAS DE RÁDIO 

 

Problemas aparentemente corriqueiros para 

quem está escutando rádio no carro ou na 

sala de casa ganham proporções 

gigantescas para os empresários da 

radiodifusão. 
 

São os “Ruídos e Interferências nas 
Faixas”, tema abordado na tarde desta 
quinta-feira, 21, por Flávio Archangelo, 
doutor em Comunicação e assessor do 
Grupo Labre, que mostrou por meio de 
vídeos como um elevador, uma cerca 
elétrica, um semáforo ou até um avião 
podem interferir na transmissão das 
emissoras rádios. Archangelo falou aos 
participantes do Seminário Técnico da 
Abert, que integra o 26º Congresso da 
entidade 

 

O motivo, segundo Archangelo, é de fácil entendimento. Os brasileiros começam a adquirir 

bens duráveis com mais facilidade, o que é positivo. Mas isso vira um problema quando 

esses produtos não são dimensionados de acordo com as regras de compatibilidade 

eletromagnéticas. 

Mestre em Ciências da Comunicação com pesquisas nas áreas de radiodifusão digital e 

radiodifusão internacional, Archangelo afirmou que até pequenos eletrodomésticos já têm 

potencial para se tornarem grandes fontes de interferência nas faixas de radiodifusão 

sonora e com isso ameaçarem a transmissão, impedindo que os ouvintes recebam o 

conteúdo das rádios. “Há dois tipos de ruídos eletromagnéticos, o de origem natural – raios 

e interferência solar – e o de origem artificial, considerados a mais importante fonte de 

interferência, especialmente nas grandes cidades”, explicou. 

O painelista afirmou que quando esses sinais degradam a transmissão de sistemas de 

radiodifusão devidamente licenciados afirma-se que ocorre uma interferência prejudicial 

provocada por incompatibilidade eletromagnética. 



 

 
Boletim radioescuta (SWL) da LABRE-SP 
 

Por Ullysses Galletti – PY2UAJ 

 

http://www.labre-sp.org.br 
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345-A, Tatuapé 
CEP: 03071-080 São Paulo - SP 
Tel.: 11-2093-9888 / 2225-2828 Fax: 11-2294-1047 (24 hs disponível) 

Na categoria iluminação, encontram-se casos de interferência provocados por lâmpadas 

fluorescentes, que trabalham com reatores, e lâmpadas de LED, estas encontradas 

inclusive em semáforos. Archangelo destaca que a iluminação e a rede elétrica públicas 

têm alto potencial de interferência, inclusive em transmissões VHF, indicando que não são 

apenas as frequências baixas que estão em risco. 

Diante dessa situação, Archangelo orientou que a denúncia de casos de interferência a 

órgãos como a Anatel ou à Abert são fundamentais. O especialista lembrou que para 

quem está ouvindo o rádio e se depara com uma interferência que lhe impede de acessar 

a informação, a culpa acaba recaindo sobre a emissora e não sobre os agentes 

causadores. “Denunciem, porque na maioria dos casos o resultado é positivo”, sugeriu. 

  

Detalhes da palhestra: 

 

http://www.archangelo.net/exp/archangelo-rfi-abert2012.pdf 
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