
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO CRIAR UM PODCAST 

GRATUITAMENTE  
 

Os podcasts estão na moda e servem para 
múltiplas    finalidades    como    notícias, 
educação,  entretenimento  ou  debate.  O 
gênero foi criado recentemente e consiste 
em  um conteúdo em  áudio  sob demanda 
que pode tratar de variados temas, como 
filosofia,     política,     educação,     saúde, 
economia, esporte, filmes, tecnologia e etc. 
 
No mundo corrido de hoje sempre estamos 
procurando  uma  maneira  mais  fácil  de 
fazer  as  coisas.  Neste  material  iremos 
trabalhar  com  uma  das  maneiras  mais 
fáceis    para    se    criar    um    podcast 
gratuitamente. 
É   importante   destacar   que   há   várias 
maneiras de fazer um podcast e dependem 
de alguns fatores. Para facilitar tudo vamos 
utilizar o Anchor. 

O Anchor é o um aplicativo que permite a 
criação    e    hospedagem    de    episódios 
ilimitados   e   que   também   distribui   o 
conteúdo   em  vários  lugares  com  uma 
grande  facilidade.  Você  poderá  utilizar  o 
Anchor  pelo  site  (https://anchor.fm/) ou por 
aplicativo no smartphone (Android ou IOS). 
 
 

PRIMEIRO PASSO 
 

 

O 1º passo é criar uma conta no Anchor: na 

tela  inicial  clique  em  “Sign  up”  e  faça o 

cadastro. Uma dica para essa etapa é fazer 

o cadastro com um e-mail relacionado ao 

seu   podcast.   Caso   seja   um   projeto 

colaborativo,  de  um  grupo  de  pesquisa, 

extensão ou estudo, o melhor é não fazer 

com o e-mail de um dos integrantes, pois 

dificulta  o  compartilhamento  de  senha  e 

informações. Além do mais, o projeto não 

ficará prejudicado caso o dono do e-mail 

saia do grupo. 

 

SEGUNDO PASSO 

 

Agora vamos configurar o podcast. Clique 
em “Go to podcast setup”. Dê um nome ao 
seu podcast, adicione uma descrição do seu 
podcast,   selecione    a    categoria    e    a 

linguagem. 
 

TERCEIRO PASSO 

 
O próximo passo é escolher uma foto para o  
seu  podcast,  aqui  você  poderá  fazer  o 
upload da imagem que quer como capa. O 
próprio Anchor tem uma ferramenta para 
adicionar o texto em cima de uma imagem, 
facilitando     para     quem     não     tem 
familiaridade com ferramentas de edição. 
 
Feito isso, o Anchor irá criar um site público 
para  o  seu  podcast,  mas  este  só  estará 
realmente disponibilizado nas plataformas 
quando você postar o primeiro episódio. 

QUARTO PASSO 
Para criar seu primeiro episódio vá em 

https://anchor.fm/


 

 

“Make your first episode” e clique em “Let’s  
do it”. Você  poderá  fazer  a  gravação  direto  
pelo Anchor ou fazer o upload de um arquivo 
de áudio já gravado com no máximo 250 mb.  
Para   criar   direto   no   Anchor   clique   em  
“Record”. Depois de fazer a gravação 
arraste seu áudio para a janela da direita, 
onde você poderá ordenar os arquivos e ter 
uma prévia do episódio. 
 

 
 
Para  cada  arquivo  de  áudio  você  poderá 
colocar uma música de fundo clicando em       
(“Add background music”). Também é 
possível colocar transições entre um arquivo 
e outro ou mesmo no início e fim do 
episódio, bastando ir na  guia  “Transitions”  

do  lado  esquerdo  na janela “Create your 
episode”. 

Caso você queira gravar ou editar seu áudio 
fora   do   Anchor   existe   uma   ferramenta 

completa  e  gratuita  para  edição  chamada 
Audacity,    que    pode    ser    baixada    em: 
https://www.audacityteam.org/downloAd/ 
 

QUINTO PASSO 
 
Concluída a edição e organização das 
partes do  episódio  você  deverá  clicar  em  
“save episode”, escolher um título para o 
episódio, uma   descrição   e   opcionalmente   
poderá customizar o episódio com uma arte 
específica para  este  episódio,  número  da  
temporada, número do episódio, etc. 
 
Você pode salvar como rascunho em “save 
as a  draft”  ou  fazer  a  publicação  em  
“publish now”. 
 
O  podcast  será  disponibilizado  em  várias 
plataformas como: breaker, google 
podcasts, apple  podcasts,  pocket  casts,  
radiopublic, spotify, etc. 
 

O  anchor  é  pertencente  ao  spotify,  
então chegará primeiro lá. em alguns 
casos demora alguns dias para o primeiro 
episódio chegar em todas as plataformas 
Para facilitar ainda mais esse tutorial 
existe um  vídeo  no  Youtube  que  
explica  o  passo a passo: 
https://www.youtube.com/watch?v=DYjl0
y4QOIc .  

Conheça mais tutoriais audiovisuais nas  
nossas redes sociais nos links abaixo: 
 

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

 

 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA COMUNIDADE E 

EXTENSÃO 
Endereço: Unidade Tapajós R. Vera Paz - Salé,  

Santarém - PA, 68035-110 Santarém, Pará, Brasil. 
 

E-mail: procce@ufopa.edu.br  
Telefone: (93) 2101-4953 

 
Diretoria de Cultura 

E-mail: cultura@ufopa.edu.br  
Telefone: (93) 2101-4954 

 
Diretoria de Extensão 

E-mail: extensao.cadex@ufopa.edu.br  
Telefone: (93) 2101-4952 

 
Página da Internet: 

http://www.ufopa.edu.br/procce/ 
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