
Mídia Kit
A ÚNICA REDE DE EMISSORAS FM 

DO LITORAL GAÚCHO



A REDE PRAIA É A ÚNICA REDE DE 
EMISSORAS DE FM DO LITORAL GAÚCHO

A REDE PRAIA é composta por seis emissoras de rádio. Elas apresentam 

sucessos nacionais e internacionais. O perfil geral do ouvinte é ambos 

sexos, acima de 30 anos e pertencentes as classes AB. A cobertura vai de 

Quintão até o sul de Santa Catarina. O sinal cobre 30 cidades e 36 praias, 

onde a população flutuante é mais de cinco milhões de pessoas no 

verão.



Cidade Nº Hab Cidade Nº Hab Cidade Nº Hab

Araranguá (SC) 68.867 Jacinto Machado 10.376 Santa Rosa do Sul 8.378 

Arroio do Sal 10.279 Mampituba 2.973 São Francisco de Paula 21.081 

Balneário Gaivota (SC) 11.260 Maquiné 6.681 São João do Sul 7.315 

Cambará do Sul 6.406 Morrinhos do Sul 2.919 Sombrio (SC) 30.733 

Capão da Canoa 54.051 Osório 46.414 Taquara 57.584 

Capivari do Sul 4.728 Palmares do Sul 11.330 Torres 39.064 

Cidreira 16.583 Passo de Torres 9.048 Tramandaí 52.632 

Dom Pedro de Alcântara 2.527 Pinhal - Balneário 14.363 Três Cachoeiras 11.115 

Ermo (SC) 2.061 Praia Grande (SC) 7.312 Terra de Areia 11.315                                         

Imbé 23.271 Rolante 21.453 Turvo (SC) 12.990 

Xangri-Lá 16.775 

A REDE PRAIA atinge uma 
população de 

601.884 pessoas. 
No verão, são 

5 MILHÕES 
DE PESSOAS!

A Rede Praia cobre 30 cidades e 36 praias no litoral norte gaúcho e no litoral sul catarinense. No verão, o impacto populacional
aumenta em 10 vezes, chegando a mais de 5 milhões de consumidores. 
Fonte: IBGE – População estimada 2020. 
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

Além dos números da população na área de cobertura direta das emissoras da Rede
Praia, devem ser consideradas, também, a imensa legião de ouvintes em todo o Rio
Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela habitual transmissão da programação das
rádios, também pelos Aplicativos disponíveis gratuitamente para celulares (App Store e
Google Play) e também pelos fãs que acompanham as emissoras pelo Facebook e pelo
Instagram.





 A Torres FM apresenta os sucessos nacionais e 
internacionais consagrados.

 Sua programação é voltada ao público adulto 
qualificado, com foco nos hits musicais dos anos 90 e 
2000, mas sempre ligada nas tendências atuais.

 Uma programação ideal para atingir o consumidor em 
momentos de muita alegria e descontração.

Sucessos musicais
dos anos 90/2000

A Torres FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



COBERTURA
Cidade Nº de Hab. Cidade Nº de Hab. Cidade Nº de Hab.

Torres 39.064 Paraíso 3.360 São João do Sul 7.315

Araranguá 68.867 Passo de Torres 7.912 Sombrio 30.733

Arroio do Sal 10.279 Praia Grande 7.312 Três Cachoeiras 11.115

Balneário Arroio do Silva 13.430 Rolante 21.453 Turvo 12.990

Balneário Gaivota 11.260 Rondinha 5.080

Cambará do Sul 6.406 Santa Rosa do Sul 8.378

Mampituba 2.973 São Francisco de Paula 21.081

A TORRES FM atinge uma 
população de 

283.928 pessoas. 
No verão, são 

1 MILHÃO
E SETECENTAS
MIL PESSOAS!

A Torres FM cobre 17 cidades e 6 praias do Litoral Norte do RS e Sul de SC. No verão, o impacto populacional aumenta em 
dez vezes, chegando a um milhão e setecentos mil consumidores.

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet. 
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na região
ao redor de Torres, devem ser consideradas, também, a imensa legião de ouvintes da
emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela habitual
transmissão da programação da Torres FM também pelo Aplicativo da Rádio Torres
disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play), pelo site da Rádio
Torres e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo Facebook e pelo
Instagram.





• Com um público qualificado, a programação da Rádio 
Capão FM é repleta de sucessos dos grandes artistas 
nacionais e internacionais de todo os tempos!
• A programação da Capão FM apresenta os grandes hits 
que marcaram época e que ainda vivem em nossa 
memória.
• Impactando os ouvintes através da qualidade musical, a 
Capão FM conquista em cheio o público amante de 
músicas consagradas, sem deixar a nostalgia de lado.
• Voltada ao público formador de opinião e que contempla 
música de qualidade, a Capão FM mostra cada vez mais sua 
força no litoral do Rio Grande do Sul, conquistando ouvintes 
que valorizam a música de qualidade.

Sucessos Nacionais e 
internacionais
de todos os tempos

A Capão FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



Cidade Nº de Hab Praias

Capão da Canoa 54.051 Albatroz Harmonia Nova Tramandaí

Imbé 23.271 Araçá Jardim Beira Mar Praia do Barco

Maquiné 6.681 Arco-Íris Mariápolis Rainha do Mar

Osório 46.414 Arpoador Mariluz Nordeste

Tramandaí 52.632 Atlântida Marina Remanso

Xangri-Lá 16.775 Atlântida Sul Maristela Terra de Areia

Capão Novo Marisul

Guarani Noiva do Mar

A CAPÃO FM atinge uma 
população de 

199.824 pessoas. 

No verão, são 

1 MILHÃO 
E SETECENTAS 
MIL PESSOAS!

A Capão FM cobre seis cidades e 22 praias do Litoral Norte do RS. No verão, o impacto populacional aumenta em dez 
vezes, chegando a um milhão e setecentos mil consumidores.

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet.
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

COBERTURA

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na
região ao redor de Capão da Canoa, devem ser consideradas, também, a imensa
legião de ouvintes da emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo,
pela habitual transmissão da programação da Capão FM também pelo Aplicativo
da Rádio Capão disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play),
pelo site da Rádio Capão e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo
Facebook e pelo Instagram.





 A Xangri-lá FM apresenta os sucessos nacionais e 
internacionais consagrados.

 Sua programação é voltada ao público adulto 
qualificado. 

 Situada numa das regiões mais nobres do litoral, esta é 
uma excelente opção para impactar consumidores de 
alto poder aquisitivo.

Sucessos dos anos 
90/2000 na praia mais
badalada do litoral

A Xangri-lá FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



Cidade Nº de Hab Praias

Albatroz Harmonia Nordeste

Xangri-lá 14.197 Araçá Jardim Beira Mar Noiva do Mar

Capão da Canoa 47.148 Arco-Íris Mariápolis Nova Tramandaí

Tramandaí 46.369 Arpoador Mariluz Praia do Barco

Osório 43.897 Atlântida Marina Rainha do Mar

Imbé 19.993 Atlântida Sul Maristela Remanso

Guarani Marisul Santa Terezinha

A XANGRI-LÁ FM atinge 
uma população de 

193.143 pessoas. 
No verão, são 

1 MILHÃO 
E SETECENTAS 
MIL PESSOAS!

A Xangri-Lá FM cobre cinco cidades e 21 praias do Litoral Norte do RS.  No verão, o impacto populacional aumenta em dez 
vezes, chegando a um milhão e setecentos mil consumidores

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet.
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na região
ao redor de Xangri-lá, devem ser consideradas, também, a imensa legião de ouvintes
da emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela habitual
transmissão da programação da Xangri-lá FM também pelo Aplicativo da Rádio
Xangri-lá disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play), pelo
site da Rádio Xangri-lá e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo
Facebook e pelo Instagram.

COBERTURA





 Imbé FM apresenta hits de artistas nacionais e 
internacionais dos anos 90 e 2000.

 Sua programação é voltada para o público adulto 
com mais de 30 anos que tem gosto musical 
apurado.

 Atinge o consumidor em momentos de muita alegria 
e descontração.

Sucessos 
para um público com 
alto poder aquisitivo

A Imbé FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



Cidade Nº de Hab Praias

Imbé 19.993 Albatroz Jardim Atlântico Nordeste

Capão da Canoa 47.148 Araçá Jardim Beira Mar Noiva do Mar

Tramandaí 46.369 Arco-Íris Jardim do Éden Nova Tramandaí

Osório 43.897 Arpoador Magistério Oásis

Cidreira 14.301 Atlântida Mariápolis Praia do Barco

Xangri-Lá 14.197 Atlântida Sul Mariluz Quintão

Pinhal 12.305 Capão Novo Marina Rainha do Mar

Palmares do Sul 11.413 Guarani Maristela Remanso

Capivari do Sul 4.275 Harmonia Marisul Santa Terezinha

A Imbé FM atinge uma 
população de 

240.147 pessoas. 
No verão, são 

2 MILHÕES 
DE PESSOAS!

A Imbé FM cobre nove cidades e 27 praias do Litoral Norte do RS. No verão, o impacto populacional aumenta em dez vezes, 
chegando a mais de dois milhões de consumidores 

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet.
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na região
ao redor de Imbé, devem ser consideradas, também, a imensa legião de ouvintes da
emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela habitual
transmissão da programação da Imbé FM também pelo Aplicativo da Rádio Imbé
disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play), pelo site da Rádio
Imbé e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo Facebook e pelo
Instagram.

COBERTURA





 A Tramandaí FM apresenta hits de artistas nacionais e 
internacionais dos anos 90 e 2000. 

 Sua programação é voltada para os ouvintes de ambos 
os sexos, adultos e das classes A/B. 

 A rádio atinge com seu sinal uma das regiões de maior 
expansão econômica e de crescimento da construção 
civil e populacional dos últimos anos.

Sucessos nacionais 
dos anos 90 e 2000

A Tramandaí FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



Cidade Nº de Hab Praias

Tramandaí 46.369 Albatroz Jardim Atlântico Nordeste

Capão da Canoa 54.051 Araçá Jardim Beira Mar Noiva do Mar

Capivari do Sul 4.728 Arco-Íris Jardim do Éden Nova Tramandaí

Cidreira 16.583 Arpoador Magistério Oásis

Imbé 23.271 Atlântida Mariápolis Praia do Barco

Osório 46.414 Atlântida Sul Mariluz Quintão

Palmares do Sul 11.330 Capão Novo Marina Rainha do Mar

Pinhal 14.363 Guarani Maristela Remanso

Xangri-Lá 16.775 Harmonia Marisul Santa Terezinha

A TRAMANDAÍ FM atinge 
uma população de 

240.147 pessoas. 
No verão, são 

2 MILHÕES
DE PESSOAS!

A FM Tramandaí cobre nove cidades e 27 praias do Litoral Norte do RS. No verão, o impacto populacional aumenta em dez 
vezes, chegando a mais de dois milhões de consumidores

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet.
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

COBERTURA

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na região
ao redor de Tramandaí, devem ser consideradas, também, a imensa legião de
ouvintes da emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela
habitual transmissão da programação da Tramandaí FM também pelo Aplicativo da
Rádio Tramandaí disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play),
pelo site da Rádio Tramandaí e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo
Facebook e pelo Instagram.





 A Cidreira FM apresenta os sucessos clássicos do 
sertanejo de todos os tempos.

 Sua programação é voltada para o público adulto 
acima de trinta anos e com ótimo poder aquisitivo.

 Uma programação ideal para atingir o consumidor em 
momentos de muita alegria e descontração

Clássicos do sertanejo
de todos os tempos

A Cidreira FM pode ser ouvida 
via aplicativo da rádio e via internet. 



Cidade Nº de Hab Praias

Cidreira 14.301 Albatroz Jardim Atlântico Nordeste

Capão da Canoa 47.148 Araçá Jardim Beira Mar Noiva do Mar

Tramandaí 46.369 Arco-Íris Jardim do Éden Nova Tramandaí

Osório 43.897 Arpoador Magistério Oásis

Imbé 19.993 Atlântida Mariápolis Praia do Barco

Xangri-Lá 14.197 Atlântida Sul Mariluz Quintão

Pinhal 12.305 Capão Novo Marina Rainha do Mar

Palmares do Sul 11.413 Guarani Maristela Remanso

Capivari do Sul 4.275 Harmonia Marisul Santa Terezinha

A CIDREIRA FM atinge uma 
população de

240.147 pessoas. 
No verão, são 

2 MILHÕES 
DE PESSOAS!

A  Cidreira FM cobre nove cidades e 27 praias do Litoral Norte do RS. No verão, o impacto populacional aumenta em dez 
vezes, chegando a mais de dois milhões de consumidores.

Fonte: IBGE – População estimada 2020. Não considerada a penetração da rádio através da internet.
Estimativa populacional para o verão conforme respectivos sites dos municípios.

COBERTURA

Além dos números da população na área de cobertura direta da emissora na região
ao redor de Cidreira, devem ser consideradas, também, a imensa legião de ouvintes
da emissora em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, pela habitual
transmissão da programação da Cidreira FM também pelo Aplicativo da Rádio
Cidreira disponível gratuitamente para celulares (App Store e Google Play), pelo site
da Rádio Cidreira e também pelos fãs que acompanham a emissora pelo Facebook e
pelo Instagram.



w w w . r e d e p a m p a . c o m . b r / p r a i a

REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Rua Orfanotrófio, 711   - Alto Teresópolis 

CEP 90840-440  - Porto Alegre/RS

Fone: 51. 3218.2588


