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Configurando uma Transmissão de Áudio ao Vivo IceCast 
 
Este tutorial explica de uma maneira bem simples, como configurar uma transmissão 
IceCast, que é utilizada quando a transmissão de seu Áudio será somente ao vivo. 
 
Iremos utilizar neste tutorial o software SimpleCast v2, que servirá de base para que o 
cliente possa configurar outras versões do software. 
 
1º Passo) Abra o SimpleCast e clique em “Encoders” 
 

 
 

2º Passo) Em seguida clique no botão de “+” para adicionar uma nova conexão. 
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3º Passo) Escolha o formato de transmissão de áudio e clique em “ok” neste tutorial 
vamos exemplificar com um formato de áudio MP3. 
 

 
 

4º Passo) Faça as configurações conforme mostra no tutorial em vídeo que foi enviado 
para o seu email de ativação e clique em “Server Details”. 
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5º Passo) Em “Server Type” selecione “IceCast” 
 

 
 

6º Passo) Preencha os campos “Server IP”, “Server Port” e “Password” com os dados que 
foi enviado junto ao email de ativação. E no campo “Mount” defina /live e clique em “ok”. 
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7º Passo) Após efetuar todas as configurações, basta clicar no botão do “play” para 
conectar. 
 

 
 

8º Passo) Após estar conectado basta clicar em “Start ” para iniciar a sua transmissão. 
 

 
 
 

 


