O QUE É E COMO SE TORNAR RADIOAMADOR
Radioamadorismo é um hobby científico.
O Radioamador é a pessoa que mantém em funcionamento uma estação de
radiocomunicação, para conversas informais fazendo muitas amizades,
promovendo encontros, competições nacionais e internacionais,
experiências e, muito importante, auxiliar nas situações de riscos e
calamidades públicas, interagindo com as autoridades da Defesa Civil.
O sinal de uma estação de Radioamador pode cruzar o globo terrestre!
......... para o rádio, longe, é um lugar que não existe !
O radioamadorismo no Brasil é dividido em três classes distintas.
A classe C ( iniciantes ), a classe B e a classe A.
Cada classe tem suas operações restritas a freqüências, tipos de
transmissão e potência de equipamentos, conforme regulamentos da
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Para o início ( classe C ), o interessado deverá se submeter a exames pela
ANATEL. São aplicadas provas escritas ( assinale a alternativa correta ), de
a) Técnica e Ética Operacional: 20 questões - 60 minutos
b) Legislação: 20 questões – 60 minutos

* - acesse o endereço abaixo e baixe as apostilas ou estude pelo computador !
Para a classe B, uma vez que já foi habilitado para classe C, deve se
submeter as provas ( assinale a alternativa correta )
a) Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade: 20 questões – 60
minutos
d) Conhecimentos Técnicos de Eletrônica e Eletricidade: 20 questões – 60
minutos
c) Telegrafia ( recepção e transmissão )
Para a classe A, onde o radioamador pode operar em todas as frequências,
modos e equipamentos de até 1000 watts, regulamentadas pela ANATEL,
o interessado deve se submeter a prova de radioeletricidade apenas, não
sendo exigido a telegrafia.
O interessado pode obter o C.O.E.R ( Cerfificado de Operação de Estação
de Radioamador ) e a licença de funcionamento de uma estação fixa, móvel
ou as duas.

CUSTOS ( TAXAS DA ANATEL – valores de 2012 )
Emissão do COER >
R$ 8,85
Para estação móvel > R$ 75,68
Para estação fixa >
R$ 82,37
Para as duas >
R$ 109,20

*

www.doradioamador.com.br

O INTERESSADO EM FAZER AS PROVAS, NÃO DEVE TER NENHUMA
PENDÊNCIA NO CPF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
E NÃO ESTAR DEVENDO NENHUMA TAXA PARA ANATEL ( FISTEL
ATRASADO SE JÁ FOR RADIOAMADOR OU RADIO CIDADÃO ( PX ).

