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Resumo 

 
Este artigo faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo é realizar um 
estudo cartográfico das emissoras em Amplitude Modulada (AM) de Ondas Médias (OM) 
em caráter local que aderiram ao processo de migração para a faixa de Frequência 
Modulada (FM) no estado de Mato Grosso do Sul. Para a construção do mapeamento, 
nesta etapa preliminar, realizou-se uma pesquisa exploratória em fontes documentais, 
onde constatou-se a presença de 54 emissoras OMs outorgadas no Mato Grosso do Sul, 
distribuídas em 37 dos 79 municípios. Deste total, 51 delas manifestaram interesse pela 
migração para FM. 
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Desde a sua primeira transmissão na década de 20, o rádio mantém-se como um 

meio de comunicação de massa com abrangência significativa no Brasil. Ao todo, 

segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) são 4.909 emissoras operando quanto à tecnologia em Amplitude Modulada 

(AM) e Frequência Modulada (FM); e quanto ao estilo podem ser classificadas como 

comercial, educativa e comunitária (MCTIC, 2014). 

Além do número considerável de emissoras, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2013, mostra que o receptor de rádio está presente em 75,7% dos lares do País ficando 

atrás apenas da TV, presente em 97,2% dos domicílios brasileiros (IBGE, 2015).  

Em Mato Grosso do Sul, o rádio também tem presença marcante na vida da 

população. Acompanhando a média nacional, a PNAD de 2013 revela que existem 
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aparelhos de rádio em 625 mil domicílios particulares permanentes levantados, o que 

corresponde a 72,5% do total de domicílios do estado (Ibidem). 

Considerado um dos meios de comunicação de massa de fácil acesso, o rádio 

chega a ser, na maioria das vezes, um dos únicos meios para se obter informações, seja 

por fatores geográficos, (por conta das regiões longínquas da área urbana), econômicos 

(o custo do aparelho é relativamente barato) ou mesmo culturais (ORTRIWANO, 1985, 

p. 78). Além disso cumpre um papel fundamental perante os ouvintes sendo o 

companheiro fiel de todas as horas das donas de casa, do homem do campo, no trânsito, 

entre outros espaços, graças a sua capacidade de transitoriedade. 

Em Mato Grosso do Sul, não é diferente e as emissoras de rádio, principalmente 

as em Amplitude Modulada (AMs), fazem parte do cotidiano das pessoas principalmente 

no interior do estado e na região pantaneira. Na época das cheias, por exemplo, que 

geralmente ocorrem de outubro a abril, o nível dos rios sobem causando alagamentos nas 

fazendas da região pantaneira e as tornam inacessível.  Diante deste quadro típico da 

região, o rádio acaba se tornando um dos principais quando não o único meio de 

comunicação e/ou informação para a população destas localidades.  

As emissoras, ainda que estejam passando por mudanças de cunho tecnológico, 

ainda possuem características do AM tradicional apontadas por Ortriwano (1985) 

apresentando uma programação com forte apelo para a prestação de serviços, esportes, 

jornalismo com aspecto local e ênfase nos programas falados em oposição aos programas 

exclusivamente musicais, comuns nas emissoras em Frequência Modulada (FM). 

Neste artigo, apresentamos o mapeamento das emissoras no estado que operam 

em AM na categoria de Ondas Médias (OM) de caráter local que aderiam ao processo de 

migração para FM. Os dados compõem a pesquisa de mestrado em andamento 

desenvolvida no programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e se somam a outras pesquisas da 

Linha “Mídia, Identidade e Regionalidade” cujo o enfoque na mídia regional tem sido 

priorizado. A relevância se justifica não apenas por retratar este momento histórico de 

transição das pioneiras no sistema de radiodifusão brasileiro, mas, também pelo fato de 

as pesquisas em comunicação radiofônica no estado ainda serem escassas.  

A geografia de Mato Grosso do Sul 

Desmembrado do estado de Mato Grosso por lei complementar de 11 de outubro 

de 1977 e instalado em 1º de janeiro de 1979, Mato Grosso do Sul é um dos mais novos 
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estados do Brasil. Pertence a Região Centro-Oeste e ocupa a 6ª colocação em extensão 

territorial  com 357.145,534 km2 o que corresponde a 4,19% da área total do País 

(8.515.767,049 km2) e 22,23% da área do centro-oeste  (BRASIL, 2015). 

Além do limite com os estados de Mato Grosso (norte), Goiás (nordeste), Minas 

Gerais (leste), São Paulo (sudeste) e Paraná (sul), o estado de Mato Grosso do Sul faz 

fronteira com dois países latino-americanos: Paraguai (oeste e sul) e Bolívia (oeste).  Com 

uma população estimada em 2.449.024 habitantes (IBGE, 2010), o estado possui uma das 

menores taxas de densidade demográfica do País: 6,86, ficando a frente apenas de Mato 

Grosso na região Centro-Oeste e dos sete estados da região Norte (BRASIL, 2015). 

Com uma fauna e flora rica, o estado é cortado pelo Rio Paraguai que contribui 

para a formação da maior planície alagada do mundo, o Pantanal. Reconhecido pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como 

patrimônio da humanidade, o bioma Pantanal está presente nos municípios de 

Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Sonora, Porto Murtinho e 

Rio Verde de Mato Grosso (ROCHA FILHO, 2010, p.13), o que faz com que haja 

peculiaridades na zona rural destes municípios.  

Diante das características físicas, geográficas, econômicas, sociais dos 79 

municípios, o IBGE distribuiu geograficamente o estado em quatro mesorregiões: 

Pantanal sul-mato-grossense, Leste, Sudoeste e Centro-norte.  

O caráter intrínseco das divisões micro e mesorregional de Mato Grosso do Sul 
referem-se a um conjunto de determinações econômicas, sociais e políticas que 
dizem respeito à totalidade da organização do espaço no território estadual, com 
o objetivo de auxiliar a elaboração de políticas públicas, de planejamento, 
subsidiar estudos regionalizados e locais (BRASIL, 2015). 
 

 As quatro mesorregiões, por sua vez, são subdivididas pelo IBGE em 11 

microrregiões, conforme figura abaixo, sendo duas na mesorregião do Pantanal sul-mato-

grossense (Aquidauana e Baixo Pantanal), Centro-norte de Mato Grosso do Sul (Alto 

Taquari e Campo Grande), Leste (Cassilândia, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas) 

e Sudoeste (Bodoquena, Dourados e Iguatemi). 

Figura 1: Divisão Político-administrativa e microrregional de Mato Grosso do Sul4 

                                                 
4 Mapa da divisão Político-administrativa e microrregional de Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
<http://www.semade.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2015/12/Perfil-Estatistico-de-MS-2015-revisao.pdf> 
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Fonte: Do autor com BRASIL (2015) 

 Mapeamento das emissoras OM em MS 

Em nosso levantamento identificamos a presença de rádio em Amplitude 

Modulada (AM) operando em Ondas Médias (OM) em 37 municípios. Ao todo, o estado 

possui 54 emissoras distribuídas nas onze microrregiões. Não há emissoras AMs 

operando em Ondas Curtas (OC) e as que possuem licença para operar em Ondas 

Tropicais totalizam 4 emissoras5 (MCTIC, 2014).  

A capital do estado, Campo Grande, é o município com o maior número de 

emissoras: são 8 no total. E não poderia ser diferente. Além de estar estrategicamente 

situada na região Central, a capital concentra quase um terço da população do estado 

estimada em 787.797 habitantes (IBGE, 2010). 

Os municípios de Dourados e Corumbá possuem três emissoras cada. O primeiro 

é considerado polo econômico na região sul do estado e concentra 196.035 habitantes. 

Por sua vez, o município de Corumbá está situado na região de fronteira com a Bolívia e 

é um dos mais antigos do estado. Com uma população estimada em 103.703 habitantes 

possui a maior extensão territorial e a menor densidade demográfica do estado (Ibidem). 

                                                 
5 As emissoras que possuem concessão para operar em OT são: Rádio Difusora de Aquidauana e Rádio 
Imaculada Conceição de Campo Grande que também operam em OM. As emissoras Rádio AM Clube 
Campo Grandense e a Rádio Alvorada de Dourados são emissoras com concessão apenas para OT. 
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Os municípios de Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana, Coxim, Ivinhema e 

Fátima do Sul possuem cada um, duas emissoras operando em AM, um número 

considerável e isto não é por acaso. Atribuímos a isto as características econômicas, 

históricas, políticas de cada município. 

A cidade de Três Lagoas, por exemplo, está situada na região conhecida como 

Bolsão sul-mato-grossense6 e apresentou o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) 

de Mato Grosso do Sul em 2013 (BRASIL, 2015) e o quarto maior número de habitantes 

no estado totalizando 101.791 habitantes (IBGE, 2010).  

Já Ponta Porã é a quinta cidade mais populosa, com 77.872 habitantes (Ibidem) e 

está situada na região de fronteira, fazendo limite com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. 

Os municípios de Coxim e Aquidauana, apesar de apresentarem população inferior a 50 

mil habitantes, são considerados referências nas microrregiões às quais pertencem, 

apresentando o maior número de habitantes e possuindo uma rede de serviços estruturada. 

Em Fátima do Sul e Ivinhema, observamos que a concessão das emissoras está 

nas mãos de representantes da classe política do estado. Em Fátima do Sul, as duas 

emissoras pertencem à família Machado do recordista com 11 mandatos eletivos de 

deputado estadual, Londres Machado7.  

Em Ivinhema, uma das emissoras tem como sócios o atual secretário de Estado de 

Justiça e Segurança Pública e deputado estadual licenciado, José Carlos Barbosa; o ex-

secretário de fazenda do Estado e ex-candidato a governador Ricardo Bacha e o ex-

prefeito de Ivinhema, Manoel Félix Câmara (in memorian)8, pai do deputado estadual 

Renato Câmara.  

Nos demais 28 municípios há apenas uma emissora em AM e isto pode ser 

atribuído a pequena representatividade destes municípios no contexto geral do estado, por 

serem considerados municípios de pequeno porte e com população inferior a 50 mil 

habitantes.  

Quando se leva em consideração o estudo cartográfico das emissoras por 

microrregião, nota-se que a microrregião de Dourados detém o maior número de 

                                                 
6 É constituída por dez municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, 
Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas (MATO GROSSO DO SUL, 2011) 
7 Londres Machado é recordista brasileiro de legislatura consecutivas. Seu primeiro mandato como deputado estadual 
se iniciou em 1971 quando Mato Grosso do Sul ainda não havia sido criado. Presidiu a sessão de instalação da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O último mandato do parlamentar encerrou-se em 2014 quando ele 
concorreu a vice-governador na chapa de Delcídio do Amaral. Atualmente é presidente regional do PR. 
8 Conhecido como Nelito Câmara, Manoel Félix Câmara foi prefeito de Ivinhema entre 1989 e 1992 e deputado estadual 
por dois mandatos. Faleceu em 2004 vítima de câncer. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6

emissoras ficando numericamente a frente da microrregião de Campo Grande. A micro 

de Dourados possui 15 municípios e conta com emissoras em 9 deles, o que significa 

emissoras presentes em 60% dos municípios da região e 82% de abrangência em termos 

de população. 

A micro de Campo Grande possui 8 municípios e conta com 10 emissoras 

concentradas em 3 municípios. Assim, observa-se que menos de 40% do total de 

municípios da microrregião possuem concessão para operar em AM. No entanto, quando 

se leva em consideração dados populacionais, observamos que a microrregião Campo 

Grande, por ser liderada pela capital do estado, consegue atingir cobertura com rádios em 

AM em cerca de 95% da população. 

A microrregião de Cassilândia é a segunda que abrange o maior percentual de 

cobertura de rádios AM. As emissoras estão presentes em três dos quatro municípios da 

micro, o que equivale a 75% de abrangência em número de municípios. Porém, em termos 

populacionais, a cobertura chega a 92%. 

De uma forma geral, em termos de abrangência por número de ouvintes, Campo 

Grande, Dourados e Três Lagoas são os municípios que apresentam potencial maior de 

pessoas a serem atingidas por apresentarem considerável contingente populacional. 

Juntos, estes municípios correspondem a dois terços da população do estado, conforme 

pode ser observado na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Total de emissoras OM em MS por microrregião e abrangência 

Microrregião Total 
Municípios 

Municípios 
com 

emissoras 
OM 

População 
da Micro 

(hab.) 

Abrangência 
(hab.) 

% de  
cobertura  
rádio OM 

Alto Taquari 8 4 117.174  86.877 74% 

Aquidauana 4 2 105.407 69.449 65% 

Baixo Pantanal 3 1 138.692 103.703 74% 

Bodoquena 7 4 105.254 81.505 77% 

Campo Grande 8 3 873.851 835.538 95% 

Cassilândia 4 3 65.032 60.309 92% 

Dourados 15 9 504.946 417.569 82% 

Iguatemi 16 5 222.306 108.282 48% 

Nova Andradina 5 2 88.371 65.424 74% 

Paranaíba 4 2 76.468 62.512 81% 

Três Lagoas 5 2 156.246 122.737 78% 

Total 79 37 2.453.747 2.013.905  82% 
Fonte: Do autor com dados do IBGE (2010) e MCTIC (2014) 
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AM e FM: diferenças técnicas e perfil de programação 

Para entendermos os motivos que levaram os empresários da radiodifusão a 

encamparem a luta pela migração das emissoras AMs para FMs, faz-se necessário 

apresentar as diferenças existentes entre ambas, tanto do ponto de vista técnico quanto de 

perfil de programação.  

Sob ponto de vista técnico, recorremos as definições de Luiz Artur Ferraretto 

(2001). As emissoras em Amplitude Modulada (AM), são classificadas em Ondas Médias 

(OM), Ondas Curtas (OC) e Ondas Tropicais (OT). A diferença entre elas, apesar de todas 

operarem em AM, está no potencial de abrangência e na faixa de frequência.  As 

emissoras que operam em Ondas Médias, por exemplo, possuem alcance médio com 

abrangência local ou regional. Já as emissoras em Ondas Curtas e em Ondas Tropicais 

possuem alcance de longa distância e podem ser sintonizadas em outros países. As FMs, 

por sua vez, são prioritariamente locais. 

Desta forma, o AM, modelo de rádio pioneiro no Brasil, apesar da abrangência 

maior que as FMs, possui qualidade de som inferior, e, isto se deve à interferência de 

fenômenos naturais, como raios, ou artificiais, provocados por motores nos aparelhos 

receptores de rádio. Já as emissoras FMs, por conta de suas características tecnológicas, 

não sofrem interferências de sinal; apresentam qualidade superior na transmissão sonora, 

porém o alcance é reduzido a um raio de até 150 km (FERRARETTO, 2001, p.67).  

 Sob o ponto de vista de perfil de programação, Artur da Távola apud Ortriwano 

(1985) propôs a classificação das emissoras em Rádios de Alta e Baixa Estimulação ou 

Rádios de Mobilização ou de Relaxamento. Apesar da diferença na nomenclatura, o 

conceito proposto por Ortriwano é similar ao de Artur da Távola. 

As rádios de Baixa Estimulação são as emissoras de lazer cujo o interesse da 

programação é atingir uma gama maior de ouvintes oferecendo, assim, entretenimento. 

Neste tipo de emissora, a fala é elaborada e distante do coloquial. O radiojornalismo se 

resume a pequenas manchetes com notícias gerais ou internacionais, e os locutores são 

não individualizados, ou seja, distantes dos ouvintes. Geralmente promove uma sensação 

de status e tendem para a cultura da classe média e de base estrangeira (ORTRIWANO, 

1985, p. 29-30). 

No sentido oposto, as emissoras de Alta Estimulação priorizam o imediatismo da 

notícia com o fato sendo registrado de forma instantânea. Há espaço para a prestação de 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8

serviços e esportes, e, tendem a estabelecer uma relação de proximidade com a 

comunidade na qual estão inseridas.  

Ortriwano (1985, p.30) destaca que as rádios de mobilização procuram tornar o 

ouvinte participante da transmissão, mantendo um ritmo sempre dinâmico. O jornalismo 

é incentivado e o critério da proximidade ganha destaque, uma vez que o noticiário é 

voltado para assuntos locais e para a prestação de serviços à comunidade. Por sua vez, as 

rádios de relaxamento tendem para a música.  

Moreira (2002, p.127) reforça que desde a década de 1990, o AM no Brasil já se 

confirmava como um rádio “falado”. Já os canais de FM, por sua vez, investiram na 

programação musical.  

As emissoras em FM, favorecidas pela qualidade superior do áudio, 
reproduziram o modelo norte-americano baseado no perfil 
majoritariamente musical de sua programação. A informação, a 
prestação de serviços e as transmissões esportivas passaram a 
caracterizar as rádios AM, que também buscavam se aproximar do 
público utilizando uma linguagem popular. (BETTI, 2015) 

Estas especificidades da programação das emissoras AMs e FMs, fazem parte da 

especialização e segmentação do público implementada no Brasil a partir de meados da 

década de 80. A programação passou a ser baseada no tripé: música, esportes e notícias. 

O objetivo era explorar as potencialidades comerciais do meio, mas sempre de olho no 

público-alvo. (ORTRIWANO, 2002, p. 77) 

Levando-se em consideração as características descritas por Artur da Távola, é 

comum associarmos as emissoras de Alta Estimulação as emissoras AMs e as de Baixa 

Estimulação as FMs. No entanto, é inegável que há emissoras que operam em Frequência 

Modulada “all News” com características muito próximas das de Alta Estimulação. Da 

mesma forma, não é difícil encontrarmos emissoras AMs com características próximas 

das de Baixa Estimulação. 

Além das tendências de programação apontadas por Ortriwano, Betti (2015) 

acrescenta o caráter místico-religioso que algumas emissoras têm adotado. Segundo ela, 

estas emissoras com programação religiosas “deturpam as possibilidades 

comunicacionais do rádio, buscando apenas agregar fiéis” (BETTI, 2015). Em Mato 

Grosso do Sul foi possível identificar, nesta etapa da pesquisa, que há emissoras AMs 

com programação lideradas por igrejas evangélicas, católicas e espíritas. 

Outra característica presente nas emissoras AMs sul-mato-grossenses, é a 

reprodução de programas esportivos e informativos a partir da captação do sinal em rede 
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de emissoras de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outras.  Conforme 

Moreira (2002, p.104), as emissoras AMs foram beneficiadas pela utilização dos satélites 

na década de 80, no entanto, a ênfase em informações locais, teve seu perfil alterado. 

A rede possibilita uma estratégia mercadológica que diminui o custo de 
produção das emissoras AM e aumenta sua arrecadação ao potencializar 
o mercado publicitário. Entretanto, a desvantagem deste modelo está na 
descaracterização da programação local, que muitas vezes acaba por 
inserir conteúdos irrelevantes para a população (...) (BETTI, 2015) 

Desta forma, uma emissora sul-mato-grossense que transmite durante sua 

programação o rádio jornal de uma emissora paulista com informações sobre 

engarrafamento no trânsito, por exemplo, na marginal Pinheiros em São Paulo, não 

atrairão os ouvintes que estão no Pantanal sul-mato-grossense, pelo fato da notícia não 

possuir relação de proximidade com a comunidade ouvinte.  

A questão da migração para FM 

Se no passado as rádios que operam em Amplitude Modulada tiveram que 

priorizar a questão local, o jornalismo comunitário, serviços de utilidade pública, etc, para 

atrair ouvintes que se renderam a TV e as emissoras em FM, hoje, esta fórmula não é 

mais suficiente para atrair ouvintes. Moreira (2002) relata que assim como nos Estados 

Unidos, no Brasil, a sucessão de acontecimentos favorecendo as transmissões em 

Frequência Modulada colocou o rádio AM mais uma vez em desvantagem no mercado 

da mídia de massa.  

Entre 2004 e 2013 o número de concessões de emissoras OM cresceu apenas 5% 

passando de 1.701 para 1.784 ante a variação de 46% de novas concessões de FMs que 

saltou de 1.848 para 2.695, e as comunitárias de 2.213 para 4.504, ou seja, mais que o 

dobro de estações em menos de dez anos (ABERT, 2014). A Pesquisa Brasileira de Mídia 

(PBM) de 2016 não retrata um cenário positivo para as emissoras AMs. As rádios em FM 

são as preferidas dos brasileiros sendo citadas por 79% dos entrevistados ante 15% dos 

que disseram preferir ouvir AM (BRASIL, 2016).  

Não é de hoje que as estações em AM vêm perdendo espaço. E isto se deve a uma 

série de fatores. O primeiro deles é sem sombra de dúvidas a qualidade do áudio superior 

na transmissão em FM. A urbanização prejudicou a condutividade do solo, essencial na 

transmissão em OM, e o crescimento das cidades resultou no aumento do patamar do 

nível de ruído causando poluição do espectro, deterioração da qualidade do áudio e 
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impactou a área de cobertura das emissoras. Quanto maior a cidade, mais difícil é a 

captação do sinal. 

Um dos outros motivos que resultou no desinteresse por novas emissoras AMs 

está também nos custos de instalação e manutenção. As torres de transmissão são maiores, 

ocupam espaços consideráveis e apresentam alto consumo de energia elétrica, o que acaba 

encarecendo os custos mensais de operação das emissoras. Além disso, a potência destas 

emissoras mudam de acordo com o período do dia. Devido a propagação ionosférica, à 

noite, é preciso diminuir a potência para que não haja interferência de sinal entre as 

emissoras.  

Além dos motivos de natureza técnica, os radiodifusores enfrentam as 

dificuldades impostas pelas indústrias que fabricam aparelhos receptores. Portáteis e cada 

vez mais integrados a smartphones, aparelhos de carro, tocadores de som MP3 entre 

outros aparelhos eletrônicos, a indústria tem procurado fabricar modelos de receptores 

que trazem a opção de sintonia apenas para faixa de frequência em FM.  

A facilidade que os dispositivos móveis proporcionam, graças ao seu tamanho 

diminuto e o caráter de mobilidade, tem atraído amantes do rádio. Se em 2015, 8% 

afirmavam ouvir pelo celular, em 2016, os números mais que dobraram chegando a 17% 

dos entrevistados que disseram ouvir rádio pelo celular e 2% pelo computador (BRASIL, 

2016). 

Este conjunto de fatores afasta os ouvintes das AMs, impacta na venda de espaços 

publicitários colocando em risco sua sobrevivência. Para superar a desvantagem em 

relação ao FM e se manter em condições de igualdade na concorrência por ouvintes e 

anunciantes, o governo federal em 2013, por meio do decreto 8.139, autoriza as emissoras 

que operam na faixa de Ondas Médias a migrarem para a faixa de FM.  

Assinado pela presidente Dilma Rousseff em 7 de novembro de 2013, data que 

celebra o dia do radialista no Brasil, o decreto representou um marco para a radiodifusão 

no País, pois anunciou a extinção das emissoras OM de caráter local e a adaptação das 

outorgas para FM. 

Segundo dados da Secretaria de Comunicação Eletrônica do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), em todo o país, 1.386 

emissoras fizeram a adesão, o que equivale a 77,8% do total de emissoras com outorga 

em OM.  Em Mato Grosso do Sul, 51 dentre as 54 emissoras em Ondas Médias 

solicitaram a alteração de outorga para FM, o que representa 95% do total das rádios. 
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Dentre as emissoras que não solicitaram a mudança para FM estão: Camy 

Telecomunicações Ltda de Campo Grande, Nova Rádio Clube de Corumbá e Rádio 

Atalaia de Sete Quedas (MCTIC, 2015). 

Em consulta ao Sistema de Controle de Radiodifusão da Anatel (SRD), 

constatamos que a Camy Telecomunicações possui outorga desde 1999 e o endereço sede 

da emissora cadastrado é de Brasília (DF). A entidade, apesar de estar outorgada, 

apresenta débitos com a Anatel e está bloqueada para operação.  

Na mesma situação está a Sociedade Rádio Clube de Corumbá. Apesar de ser uma 

das emissoras tradicionais na região pantaneira consta como licenciada, porém apresenta 

pendências junto a Anatel e está bloqueada por constar como entidade devedora junto ao 

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL). A Rádio Atalaia de Sete Quedas, 

diferentemente das anteriores, não possui débitos e está regular junto a Anatel. No 

entanto, seu status é de estação em estudo onde se aguarda a data de cadastramento do 

pedido de licença.  

Tabela 2. Emissoras em OM que vão migrar por município 

Município Emissora/Entidade OM Class. FM* Class. 
FM*  

Amambaí Rádio Jornal 1520kHz C 94,5 C 

Anastácio Rádio Pantaneira 710kHz C 103,5 B1 

Aparecida do 
Taboado 

Rádio Cidade de Aparecida do 
Taboado 

1570kHz C 99,5 C 

Aquidauana Rádio Independente 1020kHz B 90,9 A2 

Aquidauana Rádio Difusora de Aquidauana 1340kHz B 91,7 A4 

Bandeirantes Sistema de Radiodifusão Ribas 
do Rio Pardo Ltda* 

1440kHz C 91,7 C 

Bataguassu Rádio Portal  1450kHz C 98,9 C 

Bela Vista Rádio Bela Vista  1440kHz C 98,5 C 

Bonito Bonito Comunicações Ltda* 1480kHz C 98,3 C 

Caarapó Nova Difusora AM 1570kHz C 99,9 C 

Camapuã Rádio Princesa do Vale  730kHz C 99,5 B1 

Campo Grande Rádio IPB Novo Tempo 630kHz B 97,3 A1 

Campo Grande Rádio Cultura 680kHz B 92,3 A1 

Campo Grande Rádio Imaculada Conceição 580kHz B 107,7 E3 

Campo Grande Rádio Difusora Pantanal 1240kHz B 101,9 A4 

Campo Grande Rádio Capital 930kHz B 95,3 A2 

Campo Grande Ativa AM 1180kHz B 107,1 A4 

Campo Grande Rádio Concórdia 1120kHz B 92,3MHz A3 

Cassilândia Rádio Patriarca de Cassilândia  670kHz C 88,7 B1 

Chapadão do 
Sul 

Xaraés Comunicações 1520kHz C 97,9 C 
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Corumbá Rádio Fronteira 960kHz C 106,9 B2 

Corumbá Rádio Difusora Matogrossense 1360kHz B 95,9 A4 

Costa Rica Rádio Costa Rica 1460kHz C 105,9 C 

Coxim Rádio Vale do Taquari 970kHz C 102,9 B2 

Coxim Rádio Pantanal  1330kHz C 90,3 C 

Dourados  Rádio Clube de Dourados  720kHz B 90,3 A1 

Dourados Rádio Caiuás  770kHz B 89,3 A1 

Dourados Rádio Imaculada Conceição 1060kHz B 106,1 A3 

Eldorado Rede Eldorado de Rádio Ltda* 960kHz C 106,7 B2 

Fátima do Sul  Rádio Globo Fátima do Sul 1140kHz B  A3 

Fátima do Sul Rádio Guaicurus 890kHz B  A2 

Glória de 
Dourados 

Rádio Paiaguás 1490kHz C 95,5 C 

Itaporã Rádio Alvorada 1470kHz C 103,1 C 

Ivinhema Rádio Piravevê 1540kHz C 98,1 C 

Ivinhema Rádio Difusora Ivinhema 1580kHz C 103,1 C 

Jardim Rádio Laguna 1580kHz C 102,1 C 

Maracaju Rádio Cidade 830kHz B 104,3 A1 

Mundo Novo Empresa de Radiodifusão 
Pantaneira Ltda* 

1510kHz C 88,5 C 

Naviraí Rádio Cultura 690kHz B 105,7 A1 

Nioaque Sistema de Radio e Televisão 
Vale do Sucuriu Ltda* 

1550kHz C 98,3 C 

Nova 
Andradina 

Rádio Difusora Cacique 1420kHz C 99,5 C 

Paranaíba Rádio Difusora 1050kHz B 91,9 A3 

Ponta Porã Rádio Transamérica Ponta 
Porã 

1110kHz C  C 

Ponta Porã Super Rádio Fronteira 670kHz B  A1 

Ribas do Rio 
Pardo 

Sistema de Radio e Televisão 
Vale do Sucuriu Ltda* 

1470kHz C 91,7 C 

Rio Brilhante Rádio Difusora Rio Brilhante 1450kHz C 103,9 C 

Rio Verde de 
Mato Grosso 

 Rádio Campo Alegre 1520kHz C 104,9 C 

São Gabriel do 
Oeste 

Rádio Difusora Nortestado 850kHz C 90,3 B2 

Sidrolândia Rádio Pindorama  1310kHz B 100,7 A4 

Três Lagoas Rádio Difusora de Três 
Lagoas  

1250kHz C 99,5 C 

Três Lagoas Rádio Caçula  1480kHz C 96,9 C 
*Nomes correspondem ao registro da entidade no portal do Ministério das Comunicações e não o nome de fantasia da emissora. 

Fonte: Do autor com dados do MCTIC (2015) 

A primeira emissora a migrar para a faixa de FM no Brasil foi a Rádio Progresso 

de Juazeiro do Norte no Ceará. A mudança aconteceu no dia 18 de março de 2016 

(ABERT, 2016) e contou com a presença do então ministro das Comunicações, André 
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Figueiredo. No mês de novembro de 2016, uma cerimônia no Palácio do Planalto em 

Brasília (DF) marcou a assinatura de 244 termos de migração de emissoras de todo o País.  

Em Mato Grosso do Sul, a Rádio Caçula de Três Lagoas foi a pioneira a migrar 

no dia 07 de janeiro deste ano, seguida da Rádio Difusora de Campo Grande que migrou 

no dia 27 de abril. Não foi possível identificar, nesta fase da pesquisa, se outras emissoras 

de Mato Grosso do Sul foram contempladas, uma vez que, a última atualização do portal 

do MCTIC data de agosto de 2016.  

Considerações Finais 

Este artigo apresenta dados preliminares de uma pesquisa ainda em 

desenvolvimento, mas que já fornece informações para conhecermos brevemente os 

cenários possíveis que a migração trará as emissoras radiofônicas sul-mato-grossenses.  

Na dissertação em construção, pretendemos realizar um estudo comparado para 

avaliar o impacto que a migração trará as emissoras em termos estruturais como 

investimentos em tecnologia e recursos humanos e também de conteúdo já que o perfil 

de programação das emissoras AMs diferem das FMs.  

Nesta fase da pesquisa, identificamos, por exemplo, que as emissoras que 

migraram estão localizadas na capital como é o caso da Difusora Pantanal ou em 

municípios economicamente fortes, por exemplo a Rádio Caçula em Três Lagoas. Isto 

nos levanta a hipótese de que os custos com a adaptação da outorga, aquisição de novos 

equipamentos e projeto técnico tem inviabilizado a migração de algumas emissoras do 

interior do estado. 

As emissoras OM locais que não migrarem, seja por falta de interesse ou por não 

possuírem recursos financeiros para pagamento da adaptação de outorga, deverão 

solicitar ao Ministério das Comunicações no prazo de um ano, o reenquadramento para 

OM de caráter regional.  

Com a transição das emissoras de AM para FM, observamos também que a 

classificação proposta por Artur da Távola e Gisela Ortriwano podem cair em desuso, 

uma vez que as emissoras após migrar, tanto podem manter o formato de programação 

peculiar do AM como rádio de mobilização e alta estimulação, quanto podem aderir a 

tendência de programação das rádios de relaxamento ou baixa estimulação com ênfase a 

programação musical.  Há que considerar, ainda, que algumas emissoras ao migrar para 

FM podem adotar uma programação híbrida com características de ambas no intuito de 

manter a identidade da emissora com a continuidade da transmissão de programas 
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tradicionais, mas apostando num novo segmento de ouvintes com a reformulação de 

alguns programas.  

Embora a migração das emissoras brasileiras em FM represente um salto 

tecnológico para o rádio de uma forma geral, as mudanças nas emissoras não devem parar 

por aí. A Noruega, por exemplo, já sinaliza extinguir de vez a transmissão em FM, sendo 

o primeiro país do mundo a se tornar integralmente digital. Além da Noruega, países 

como Suécia e Dinamarca também já estudam extinguir a rádio FM (UOL, 2017). Que a 

migração seja o passo inicial para motivar outras mudanças necessárias na radiodifusão 

brasileira. 
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