
EchoLink – Instalação, validação, uso e multiconferência 
 

O sistema de comunicação EchoLink foi criado pelo radioamador americano Jonathan 
Taylor – K1RFD. Trata-se de uma comunicação exclusiva à radioamadores, que se utiliza da 
internet (Voip – voz sobre IP). O uso é misto, analógico pois passa pelos rádios convencionais 
(RF) e digital quando passa pelo computador. Portanto não há necessidade de propagação de 
ondas, pois o sinal é transferido via computador. Permite que através de um simples HT se fale 
com o mundo todo, desde que no raio de ação do HT tenha um link do EchoLink. 
 Para ter acesso ao EchoLink precisa provar que é radioamador, portando o COER – 
Certificado de Operador de Estação de Radioamador, bem como, claro, ter um computador com a 
internet banda larga, microfone e placa de som. Para ter um link local e abrir o sinal via RF, 
permitindo que outros usem o sistema precisa também de um rádio (VHF ou UFH) e uma 
interface própria para o EchoLink. 
 
 

Instalação do programa. 
 
1. Faça o download do programa EchoLink na página http://www.echolink.org/ 
2. Em seguida faça a instalação do programa. (Abra o arquivo salvo no disco, aperte “Install”, “I 
agree”, “Ok”); 
3. Abra o programa (Iniciar, Programas, Echolink, Echolink); 
4. Clique em “Next”; 
5. Clique em “Next” novamente; 
6. Escolha o seu tipo de internet “Dial-up” (Discada) ou “DSL, Cable, ...” e click em “Next”; 
7. Preencha os campos “Indicativo”, “Password” (Crie uma senha), “Nome”, “Local”, “E-mail” e 
clique em Next; 
8. Clique em “Next” novamente; 
9. Clique em “Finish”; 
10. Feche a tela “texto de ajuda do dia” e feche o programa.  
 
Será enviado para o e-mail, que indicou no registo, uma mensagem com o pedido de validação 
do Indicativo utilizado. 
 
 

Validação do indicativo de chamada. 
 
É preciso criar uma imagem bem legível da sua Licença para o registo e validação do seu 
indicativo no sistema EchoLink. Use o scaner para passar a licença de radioamador para o 
computador ou tire uma foto dela, não abuse na resolução da imagem que em .JPG não deve 
exceder os 500kb. 
 
1. Acesse a página http://www.echolink.org/validation/ 
2. Entre com seu indicativo no campo “Callsign” e clique em "Continue"; 
3. Aperte o botão “Request Validation”; 
4. Clique no link “Scan and Upload”; 
5. Preencha seu e-mail no campo “Your E-Mail Address:”; 
6. Clique em “Arquivo...” e localize no computador a imagem do seu COER – Certificado de 
Operador de Estação de Radioamador; 
7. Aperte o botão “Send File(s)”. 
 
O prazo para validação pode ser de até 24 horas. 
Após a validação do seu indicativo o suporte do EchoLink irá lhe enviar um e-mail. 
 
 

http://www.echolink.org/


Uso do programa. 
 

Pode ser necessário abrir no seu Router as portas UDP 5198 e 5199 e eventualmente criar 
uma excepção de firewall do windows para o EchoLink, conforme descrito 
em: http://www.echolink.org/firewall-friendly.htm 
  
1. Certifique-se que o microfone está funcionando 
2. Abra o programa (Iniciar, Programas, Echolink, Echolink) 
3. Clique em Estação -> Conectar a "Test Server" na lista de conferências aparece como 
*ECHOTEST*. Após a mensagem de saudação, clique no ícone do raio amarelo (em cima à 
esquerda) para transmitir, fale, clique no raio amarelo novamente para parar de transmitir. Uma 
barra azul deverá aparecer enquanto você fala. Em seguida sua mensagem será repetida. Desta 
forma será possível configurar o volume do microfone e da placa de som. Acerte o volume de 
microfone de modo a barra azul se encha toda ao falar, porém sem entrar no amarelo, pois este é 
sinal de excesso de áudio. 
4. Após a configuração, clique em Estação -> Desconectar. 
5. Clique em Explorador (está na parte de baixo). Nesta tela estão os Radioamadores 
conectados, separados por “Locais” (continente e país) e por “Tipo Nodes” (Conferences, Links, 
Repeaters, Users). 
 

Para se conectar na Sala BRA procure em Conferences *BRA* dando dois clique em cima 
do ícone que precede seu nome. Para desconectar clique no ícone elo de corrente vermelha (em 
cima à esquerda). Para transmitir clique no raio amarelo (em cima à esquerda). Para parar de 
transmitir clique no mesmo raio amarelo novamente. 
 
 

Multiconferência. 
 
 Recomendamos muito não usar a multiconferência. Pode ter certeza ela só vai te 
atrapalhar. Multiconferência é você permitir que outras estações se conectem à sua. Se pretende 
falar com um grupo de radioamadores, entre nas Salas que existem e congregam muitos deles. 
 Para não permitir multiconferência, que aliás muitas salas não permitem que seus usuários 
estejam com ela aberta, entre em “Tools”, “Preferences”, “Conections” e deixe desmarcada a 
opção “Allow Conferences”. 

Também se recomenda no mesmo menu "Preferences-» Connections" a marcação de 
"Show name of connected conference" para que o software mostre o seu posicionamento a fim de 
ser localizado fácilmente por qualquer colega que o procure. 

 

Sala BRA – Brasil Reunindo Amigos – EchoLink de qualidade. 


