
TUTORIAL  DE COMO COLOCAR O PODCAST NO AR
PODCAST: ESSA MANIA PEGA

Podcast. Está palavra já é falada desde 2004, ano que ela foi cunhada por Adam Curry, 
ex-VJ da MTV americana, e nós viemos conhecer essa palavra recentemente devido a 
sua propagação na web. Mais o que é um Podcast ? Formado pela junção das palavras 
iPod e broadcast( ou broadcasting), o podcast é um tipo de arquivo de áudio, geralmente 
em MP3 (ou em outros formatos) que é distribuído gratuitamente pela internet. O termo 
é creditado a Adam Curry que criou, o primeiro agregador de podcast – os agregadores 
são programas responsáveis  pelo recebimento e  pela organização de podcast,  e,  por 
meio de RSS Feeds (tecnologia desenvolvida por Dave Winer , recebem o conteúdo de 
forma automática no PC sem a intervenção do usuário, ou seja, sem a necessidade de 
visita ao site do desenvolvedor do podcast.

O conteúdo de um podcast (também chamado de “episódio”) pode ser qualquer coisa: 
trechos de músicas, bate-papo , programa de rádio, entrevistas, para resumir pode ser 
qualquer arquivo de áudio. 

Antes de iniciar a criação do seu podcast,  estabeleça o plano de desenvolvimento e 
metas para o trabalho. Veja algumas sugestões.

• Determine  a  duração-padrão  média  de  cada  programa  que  você  irá  criar 
aconselha-se que cada episódio tenha, no máximo, 30 minutos.  Desta forma, 
você não cansará o ouvinte e, em contrapartida, o deixará com o gostinho de 
“quero mais”.

• Defina vinhetas interessantes para a abertura e para algumas partes do podcast. 
Isso é ótimo para quebrar a monotonia e marcar as subdivisões dos assuntos 
abordados.

• Escolha a qualidade de áudio dos arquivos de MP3. É possível criar o mesmo 
podcast com tamanhos de arquivos diferentes, favorecendo, por exemplo, quem 
utiliza conexão discada.

• Crie metas quanto ao tipo de conteúdo que você pretende disponibilizar.
• Crie  uma  ponte  entre  você  e  seu  ouvinte,  disponibilizando  um e-mail  para 

contatos ou abrindo um canal de discussão no próprio site de seus podcasts. 
Desta forma, será mais fácil ter uma idéia sobre a aceitação geral do seu podcast.

• Fique  atento  também  á  questão  dos  direitos  autorais.  Vinhetas,  fundos  de 
locuções e trechos de músicas utilizadas em podcast são de autoria de alguém, e 
você  deve  ficar  atento  quanto  á  forma  de  utilização,  para  contornar  esse 
problema você pode criar suas próprias mixiagem e trilhas ou utilizar obras que 
já caíram em domínio público. Há ainda outra solução, que consiste em utilizar 
as licenças Creative Commons, que é uma forma mais flexível de distribuição de 
conteúdo autoral (veja detalhes em creativecommong.org.br). Alternativamente , 
você também pode descobrir na web vários, toques, músicas, vinhetas, sons que 
tem direitos autorais livres.



CRIAÇÃO ON-LINE DE PODCASTS

O Odeo Studio e o Pod0matic são os dois mais destacados na categoria de gravação on-
line. Cada um deles oferece métodos diferentes, mas, no quesito “gravação” os dois 
utilizam plugins Flash. Veja como utilizar esas duas ferramentas, e escolha aquela que 
achar mais interessante para o seu trabalho.

PodOmatic

Embora o PodOmatic também tenha planos pagos,  a versão gratuita possui  bastante 
espaço em disco (500MB) e 15 GB de tráfego mensal.

1. Acesse o endereço http://www.podomatic.com/ , clique na aba Create a Podcast 
e, na tela seguinte, preencha o cadastro com seu nome, seu endereço de e-mail, 
seu sexo,  e crie  um nome para ser  adicionado a  ,  podOmatic.com e formar, 
assim,  a  URL  pesoal  de  seu  podcast  (por  exemplo: 
turmadosbouys.podOmatic.com). Clique em Sig Up veja como:

http://www.podomatic.com/


2 – Quando você concluir o cadastro com sucesso, clique em Login no topo da tela, 
entre com seus dados (e-mail e senha informados no cadastro) e, na primeira vez, o 
PodOmatic  vai  lhe  dar  a  opção  de  escolha  do  visual  (layout)  da  página  de 
hospedagem de seus podcasts. Marque a caixa respectiva e clique em Select.

Em seguida  clique em login no topo da tela e entre com seus dados e marque o seu 
layaut e clique em Select.

Create, 
Find, Share Podcasts! 

Sign Up | Log In | Forums | Help 

Home Podcasts Community
Create a 
Podcast

Login to PodOmatic
Don't have a login?  Create a free account

Username 
or Email:

Password:

https://www.podomatic.com/path/signup
https://www.podomatic.com/path/create
https://www.podomatic.com/path/create
https://www.podomatic.com/region
https://www.podomatic.com/search/directory/overall
https://www.podomatic.com/
https://www.podomatic.com/faq
https://www.podomatic.com/forum
https://www.podomatic.com/path/login
https://www.podomatic.com/path/signup
https://www.podomatic.com/
https://www.podomatic.com/search/directory/overall/


Choose a design for your podcast
Skip for now
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Selecione  o  layout  que  deseja  e  depois  clique  em  Select, se  desejar  visualizar  em 
tamanho maior as opções disponíveis, clique nas imagens correspondentes.

3 – Agora, está na hora de você criar o seu primeiro episódio no PodOmatic. Clique , 
então no botão Post your first episode.

http://www.podomatic.com/path/skip_theme
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Above_Earth
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Earbuds
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Los_Angeles_Night
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Miami
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Theater_Curtains
http://www.podomatic.com/podcast/large_template/Western_Modern
http://www.podomatic.com/search/directory/overall/


Leco Fagundes <lecoleco>

Lecoleco's Podcast
Manage Podcast 

View Fans 

Fan of
Become a fan 

4  –  Na  próxima  tela,  dê  um  título  para  o  episódio,  determine  uma  etiqueta  de 
identificação (Tags), escreva um comentário sobre a gravação, adicione uma imagem 
(se for o caso) e determine se o podcast será público ou privado você também pode 
deixar  para  decidir  depois  (escolha,  respectivamente,  essas  opções  nas  caixas 
disponíveis).

5 – feito isso, na base desta mesma tela, clique no botão Record, para iniciar a gravação 
de seu podcast (ou clique em Import para importar um arquivo do PC).

6 – Sempre que você quiser criar um novo episódio (Post na Episode) ou gerenciar a sua 
conta,  faça  login no serviço  e  clique em  My Podcast.  Depois,  é  só  utilizar  os  link 
disponíveis no topo desta tela abaixo:

http://www.podomatic.com/search/directory/overall
http://www.podomatic.com/cast/fans/lecoleco
http://www.podomatic.com/podcast
http://www.podomatic.com/podcast


Obs:  acompanhe no rodapé da tela a taxa de transferência utilizada e o seu espaço 
disponível de armazenamento de podcast.

As ferramentas de organização dos Podcasts no PodOmatic são fantásticas. Faça login 
no serviço, clique em My Podcast e veja alguns exemplos de como você administrar os 
seus episódios neste serviço:

1- Manage my podcast – Neste menu, é possível fazer uma série de ajuste, tanto 
dos  episódios  postados,  quanto  das  configurações  de  sua  página  no  serviço, 
como alteração do perfil, visualização do espaço em disco e banda utilizados, 
estatísticas de visitas e downloads de seus arquivos por usuário por dia e mês. Se 
você quises editar um podcast que já esteja “no ar”, basta fazer o seguinte.

2- No rodapé da página, clique em Edit episode.
3- Em  seguida,  é  só  fazer  os  mesmos  ajustes  nos  itens  que  você  inseriu  na 

postagem original e, depois, clicar em Post Episode.
4- Design – Se você ainda não está contente com o visual de sua página é possível 

alterá-la  a  qualquer  momento,  clicando neste  menu.  Na tela  que aparece em 
seguida, há uma janela chamada Kustomizes, com a qual é possível alterar tudo 
na página: desde o fundo até as cores das letras. Faça seus testes. Para mudar a 
foto  do  fundo  externo  site,  basta  dar  duplo-clique  em  uma  das  opções 
disponíveis no quadro ou clicar em Procurar para inserir uma personalizada. Se 
você não gostar das alterações, clique em revert changes.
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