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RESUMO  
 

 

 

A presente pesquisa busca apresentar as possibilidades de utilização dos meios 

oriundos do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) no 

funcionamento dos Subsistemas de Comunicações da Artilharia de Campanha, no 

nível tático do emprego, dentro da sua doutrina atual. O objetivo é obter dados 

referentes aos meios dos Subsistemas de Comunicações Táticas do SISFRON e 

verificar suas possíveis aplicações nos subsistemas da Artilharia de Campanha já 

mencionados. Para isso, o estudo foi embasado na análise de alguns manuais 

relacionados a essa Arma de Apoio, na coleta documental de dados relacionados 

aos meios do SISFRON, principalmente de suas especificações técnicas e em 

questionários aplicados aos pioneiros, na operação do referido sistema nos Grupos 

de Artilharia de Campanha. É esperado que essa pesquisa resulte na confirmação 

da possibilidade de emprego dos novos meios provenientes do SISFRON de forma 

a aperfeiçoar e modernizar a atuação operacional do subsistema da Artilharia de 

Campanha em questão. 

 
 
Palavras-chave: SISFRON, Meios, Possibilidades, Artilharia de Campanha, 
Comunicações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research seeks to present the possibilities of using the means from the 

Integrated Border Monitoring System (SISFRON) in the operation of Field Artillery 

Communications Subsystems, at the tactical level of employment, within its current 

doctrine. The objective is to obtain data referring to the means of the SISFRON 

Tactical Communications Subsystems and to verify their possible applications in the 

Field Artillery subsystems already mentioned. For this, the study will be based on the 

analysis of some manuals related to this Support Weapon, on the documentary 

collection of data related to the means of SISFRON, mainly on its technical 

specifications and on questionnaires applied to the pioneers, in the operation of that 

system in Field Artillery Groups. It is expected that this research will result in the 

confirmation of the possibility of using the new means coming from SISFRON in 

order to improve and modernize the operational performance of the Field Artillery 

subsystem in question. 

 

Keywords: SISFRON, Means, Possibilities, Field Artillery, Communications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON foi 

desenvolvido por iniciativa do Exército Brasileiro com o intuito de fortalecer a 

presença e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de 

fronteira terrestre, por meio de um sistema de sensoriamento e de apoio à decisão. 

Ainda segundo o Site do Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (EPEx): 

Para o Exército, o SISFRON deverá, além de incrementar a capacidade de 

monitorar as áreas de fronteira, assegurar o fluxo contínuo e seguro de 

dados entre diversos escalões da Força Terrestre. Deverá, também, 

produzir informações confiáveis e oportunas para a tomada de decisões, 

bem como apoiar prontamente em ações de defesa ou contra delitos 

transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos 

constitucionais e legais que regem o assunto. As operações podem ser 

isoladas, em conjunto com as outras Forças Armadas ou, ainda, em 

ambiente interagências, com outros órgãos governamentais. (BRASIL, 

2021a) 

Dentro dessa concepção, o SISFRON foi estruturado em 10 (dez) 

subsistemas funcionais, sendo objeto de estudo desta pesquisa os meios oriundos 

dos Subsistema de: (BRASIL, 2021) 

- Comunicações Táticas (Com Tat): consistem basicamente nos meios de 

comunicações orgânicos das OM, sendo constituídas pelos equipamentos-rádio 

(portáteis e veiculares), módulos táticos operacionais (MTO) e processadores táticos 

de vídeo. Este sistema é integrado à Infovia por meio do Módulo de Telemática 

Operacional (MTO). (HINAGO, 2018) 

Tal subsistema introduziu uma grande quantidade de modernos meios com 

capacidade de influenciar a Artilharia de Campanha (Art Cmp), principalmente no 

que tange às Comunicações (Com), dessa forma, busca-se absorver as 

características desses novos materiais com a finalidade de empregá-los dentro do 

escopo da doutrina operacional dessa Arma de Apoio. 
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O Programa SISFRON teve como ponto de partida, em seu Projeto Piloto, 

atender ao Comando Militar do Oeste (CMO), mais especificamente à 4ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada, consequentemente, o 9o Grupo de Artilharia de Campanha 

(9o GAC), situado em Nioaque-MS, unidade subordinada àquela brigada, já recebeu 

90% do Sistema de Comunicações Táticas em 2019 (BRASIL, 2021b), e será a 

Organização Militar (OM) referência para o estudo dessa pesquisa. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Com o propósito de contextualizar o problema desse trabalho, destaca-se o 

seguinte trecho do Manual EB70-MC-10.360 (Grupo de Artilharia de Campanha): 

3.3.7.1 A organização do tiro não pode prescindir de um sistema de 

comunicações eficiente e apropriado. No GAC, ele influi diretamente no 

exercício do comando, na eficiência do apoio e, muito em particular, na 

organização do tiro. (BRASIL, 2020, p. 3-7). 

O artigo acima evidencia a importância das Com para as unidades de 

Artilharia, já que as mesmas influenciam diretamente as atividades dassa arma de 

apoio.  

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O SISFRON, através de seu Subsistema de Com Tat, trouxe diversos novos 

meios para as OM contempladas pelo Sistema, dentre os quais, com relação aos 

recebidos pela Art Cmp, destacam-se: Rede VHF de voz, Rede VHF de voz e dados, 

Rede dos MTO U e SU (SAVIS, 2014). 

Tais materiais, se adaptados para a utilização à favor do Subsistema de Com 

da Art Cmp, poderiam trazer uma evolução nos Sistemas de Com dessa arma e 

servir de parâmetro para aquisição e modernização de todo aparato de Com da Art 

Cmp. 
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1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Conforme o descrito no parágrafo anterior e à luz da doutrina atual 

relacionada aos Subsistema de Com, surge o seguinte questionamento: 

Como os materiais do Subsistemas de Com Tat do SISFRON podem ser 

utilizados em prol do emprego operacional do Subsistema de Com da Art Cmp? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

Com a finalidade de buscar soluções para o problema elencado, o presente 

estudo tem por objetivos analisar os meios dos Subsistema de Com Tat do 

SISFRON recebidos pelo 9o GAC e verificar suas possibilidades de emprego dentro 

da doutrina operacional da Art Cmp, mais especificamente, no Subsistema de Com. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Assim sendo, chegamos ao seguinte objetivo geral: analisar as possibilidades 

de emprego dos meios oriundos do Subsistema de Com Tat do SISFRON recebidos 

pelo 9o GAC na constituição dos Sistemas de Com da Art Cmp no âmbito de seu 

emprego operacional. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com a intenção de viabilizar a impetração do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 
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a) Apresentar a estrutura, características e finalidades do Subsistema de Com 

da Art Cmp. 

b) Caracterizar a Rede VHF de voz, Rede VHF de voz e dados e Rede dos 

MTO U e SU do Subsistema de Com Tat do SISFRON, além dos materiais que 

compõem a mesma. 

c) Analisar as possibilidades de emprego dos meios que compõem as redes 

do Subsistema Com Tat do SISFRON nos Sistemas de Com da Art Cmp. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

 

Considerando-se o caráter qualitativo da pesquisa, este pesquisador buscou 

substituir os itens de hipóteses pela produção de questões de estudos a fim de 

proporcionar um balizamento de maneira mais didática ao desenvolvimento do 

conhecimento ao problema apresentado nesta pesquisa, conforme abaixo: 

a) Primeira Questão: Quais as características, finalidades e estrutura do 

Subsistema de Com da Art Cmp? 

b) Segunda Questão: Quais as características e finalidades da Rede VHF de 

voz; Rede VHF de voz e dados e; Rede dos MTO U e SU do Subsistema de Com 

Tat do SISFRON? 

c) Terceira Questão: Quais as características, possibilidades e finalidades 

individuais dos meios que compõem as redes do Subsistema Com Tat do 

SISFRON? 

d) Quarta Questão: Quais as possibilidades de emprego dos meios que 

compõem as redes do Subsistema Com Tat do SISFRON nos Sistemas de Com da 

Art Cmp? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

 

Esta seção apresenta de forma detalhada o caminho percorrido para 

solucionar o problema do estudo.  



19 

Além disso, especifica os procedimentos utilizados para se alcançar os 

participantes dos instrumentos de pesquisa (questionários e entrevistas), obter as 

informações de interesse (pesquisa bibliográfica) e analisá-las. 

Ainda contempla a escolha do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de 

pesquisa, o estabelecimento dos critérios de amostragem, como também a definição 

de instrumentos e procedimentos para análise dos dados.  

Mediante emprego do delineamento da pesquisa, é possível concluir sobre 

sua natureza, de modo a facilitar a leitura e compreensão.  

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa de exploração bibliográfica utilizando 

dados extraídos dos manuais entregues pela empresa fornecedora dos materiais 

referentes ao Subsistema Com Tat do SISFRON, que contenham informações sobre 

características e possibilidades de aplicação destes equipamentos com as doutrinas 

acerca do Subsistema de Com da Art Cmp, e de manuais de ensino e de campanha 

do Exército Brasileiro (EB), além de questionários e entrevistas de militares que 

estão em contato direto com o material, buscando pormenorizar as informações 

necessárias para conclusão do mesmo.  

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares do 9o GAC 

que exerceram funções-chave relacionadas à coordenação dos Subsistemas da Art 

Cmp (Linha de Fogo, Logística, Topografia, Observação, Comunicações, Direção de 

Tiro e Coordenação de Fogos) e dos operadores, tanto do 9o GAC quanto de outras 

unidades, dos módulos Kilo A, Hotel B, MTO Golf e de seus respectivos rádios e 

equipamentos. 
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A amostra foi selecionada entre os militares que gerenciam os subsistemas 

da Art Cmp e podem verificar, conforme os manuais e doutrina dessa Arma de 

Apoio, o funcionamento das comunicações entre os mesmos. Foram selecionados 

também os militares que possuíam experiência prática na operação dos 

equipamentos alvos do estudo e que receberam instruções e capacitações para 

operarem os equipamentos das Com Tat do SISFRON. 

Sendo assim, os militares de carreira e temporários, independente de posto 

ou graduação, que possuem as condições acima reúnem os pré-requisitos para 

compor a amostra. 

A população estudada foi estimada em 40 militares, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%, buscando-se  

atingir uma amostra significativa e por consequência, obter a confiabilidade das 

induções realizadas. Assim, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 26. 

Nesse sentido, apenas a amostra dimensionada como ideal foi atingida (vinte 

e seis militares responderam todas as perguntas do questionário), devido ao Projeto 

do SISFRON ter contemplado, até a data de distribuição dos questionários, poucas 

unidades com os materiais atinentes ao estudo do referido trabalho. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente, por meio de oficiais do 9o GAC) ou indireta (correio eletrônico) para 

atender aos requisitos. 

Foi realizado um pré-teste com 03 (três) capitães alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que serviram nas Organizações Militares 

contempladas pelo SISFRON e atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra 

proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta 

de dados. Ao final do pré-teste, o questionário fora retificado e, após isso, seguiu-se 

para a distribuição a amostragem. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

Para colher subsídios que permitam formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 
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das fontes, questionários, entrevistas, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, foram utilizados, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências obtidas por meio das 

pesquisas documentais e das entrevistas foram fundamentais para a compreensão 

das necessidades militares. Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade 

exploratória, tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, 

acerca do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pela análise 

dos manuais da Art Cmp e de outras informações adquiridas. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 

Para a definição de termos, redação de referencial teórico e estruturação do 

modelo de análise do problema, a literatura foi revisada nos seguintes moldes: 

a) fontes de busca: 

- manuais de Campanha e Doutrinários brasileiros e, se for o caso, de outros 

países, voltados para a Art Cmp e Com; 

- manuais de treinamento, instrução e operação das empresas “Savis 

Tecnologia e Sistemas SA” e “Harris Corporation”; 

- revistas e periódicos de assuntos militares ligados à Art Cmp e Com; 

- livros, monografias, artigos científicos e dissertações de mestrado da 

biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME); 

b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: 

- Foram utilizados os seguintes termos descritores em sítios eletrônicos de 

busca e na base de dados do Ebconhecer: “Artilharia de Campanha; SISFRON; 

Comunicações Táticas; MTO; Comunicações no GAC; Harris”, respeitando as 

peculiaridades de cada base de dado; e 

- após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

A produção de conhecimentos dirigidos à resolução de problemas específicos 

com viés qualitativo foi o principal objetivo deste trabalho, através de uma pesquisa 

aplicada, baseada numa revisão bibliográfica e documental de fontes confiáveis, em 

caráter exploratório. As técnicas empregadas foram a coleta de dados documental, 

os questionários e as entrevistas.  

A pesquisa teve cunho e caráter descritivo, por meio de metodologia indutiva, 

utilizando questionários para levantamento e análise, bem como apreciação das 

entrevistas e documentos analisados. Os resultados obtidos foram reunidos, 

tabulados, comparados, analisados e, por fim, sintetizados. 

Para os critérios de inclusão e exclusão foram considerados o seguinte: 

a) critérios de inclusão: 

- estudos e manuais publicados em português ou inglês; 

- manuais de Campanha e Doutrinários nacionais ou estrangeiros em vigor; 

- estudos publicados de 2014 a 2020; 

- estudos quantitativos e qualitativos acerca do SISFRON e/ou de seu 

emprego na Art Cmp; 

- estudos quantitativos e qualitativos acerca das Com e/ou de seu emprego na 

Art Cmp. 

b) critérios de exclusão: 

- estudos que abordam o SISFRON somente sob aspecto estratégico; 

- estudos que abordam equipamentos diferentes dos utilizados pelo 

SISFRON; 

- estudos que abordam o emprego dos outros subsistemas do SISFRON, 

diferentes do selecionado para esta pesquisa; 

- estudo que abordam meios do SISFRON não recebidos pelo 9o GAC; 

- estudos relacionados à Artilharia Antiaérea; 

- fontes da internet não oriundas de sítios oficiais de organizações de 

credibilidade (universidades, de governo ou instituições de renome); 

- textos de conteúdo notoriamente ultrapassado; 
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- estudos com método de pesquisa de definição difícil ou não explícito; 

- manuais e outras publicações utilizadas no Exército Brasileiro que não se 

relacionam com o tema do estudo. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Com a intenção de fundamentar a presente pesquisa foi realizada uma 

minuciosa análise de manuais doutrinários militares, de manuais de treinamento, 

instrução e operação dos materiais do SISFRON, de outras publicações relevantes 

ao tema pesquisado, seguida de uma abordagem conceitual e técnica, referente à 

viabilidade de emprego dos meios do SISFRON no Subsistema de Com da Art Cmp. 

A fim de serem obtidos dados plausíveis sobre a viabilidade de emprego dos 

meios do SISFRON no Subsistema de Com da Art Cmp, foram formulados, como 

instrumentos, questionários enviados aos militares que possuíam experiência prática 

na operação dos equipamentos alvos do estudo e que receberam instruções e 

capacitações para operarem os equipamentos das Com Tat do SISFRON; e 

entrevista com os especialistas Capitão EB RENAN SOARES DA SILVA MARTINS 

DE OLIVEIRA, Oficial de Comunicações do 9o GAC e Primeiro Tenente EB IGOR 

CORRÊA PACHECO DE OLIVEIRA, Adjunto do Oficial de Comunicações do 9o 

GAC, com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes. 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados 
 

 

Este trabalho reuniu dados oriundos de diversas fontes e a partir da revisão 

de literatura juntaram-se os que foram extraídos dos questionários e das entrevistas. 

Os dados obtidos com os questionários foram interpretados, classificados e 

tabulados, culminando com a disposição gráfica dos mesmos, proporcionando sua 

comparação e análise detalhada. 
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Os dados obtidos com as entrevistas receberam tratamento estatístico por 

serem todas de caráter objetivo e passíveis de serem interpretados, classificados e 

tabulados, proporcionando sua comparação e análise detalhada. 

As contribuições discursivas foram reunidas para o cômputo qualitativo das 

entrevistas mediante qualificação do questionado. 

As informações de caráter subjetivo foram criteriosamente estudadas e 

discutidas, de forma a obter subsídios que permitam alcançar o objetivo da corrente 

pesquisa. 

As entrevistas receberam tratamento qualitativo, tendo em vista a natureza 

dissertativa dos questionamentos e a experiência profissional dos questionados a 

fim de que este pesquisador possa apresentar, na conclusão, a viabilidade de 

emprego do SISFRON, mais precisamente seu Subsistema de Com Tat, nas Com 

da Art Cmp. 

Por fim, o intuito foi verificar as possibilidades de emprego do Subsistema de 

Com Tat do SISFRON no Subsistema de Com da Art Cmp, bem como verificar se 

esses meios atendem ao previsto pela doutrina atual dessa Arma de Apoio no que 

tange às suas peculiaridades na área de comunicações, inclusive realizando uma 

proposta de distribuição desses meios de forma a obter a melhor eficiência possível. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Observando o princípio da Eficiência para a Administração Pública, o alto 

custo de aquisição do SISFRON implica que se faça o melhor uso dos seus meios, 

de forma que, além do monitoramento das nossas fronteiras, auxilie o Exército 

Brasileiro a cumprir sua missão finalística de Contribuir para a garantia da soberania 

nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar 

social. 

Dessa forma, o SISFRON deve colaborar para aumentar a capacidade 

operacional da Art Cmp, principalmente no que se refere à área de comunicações, já 
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que, além do referido sistema ter proporcionado um grande número de meios 

voltados para essa área, a maneira como os mesmos são utilizados é variável, 

conforme explica o manual de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2019). 

Os meios de comunicações empregados, bem como a maneira de utilizá-

los, precisam adaptar-se às diversas situações de combate. Cada escalão 

ou nível de comando dispõe de tropas e equipamentos orgânicos ou 

reunidos de forma modular necessários para instalar, explorar e manter as 

comunicações indispensáveis à execução da missão (BRASIL, 2019, p. 6-

9).  

Observa-se então que o aprofundamento do estudo das características 

desses materiais, bem como as experiências do contato de militares com os 

mesmos, principalmente em situações de emprego operacional, permite a 

verificação de suas possibilidades com relação à doutrina vigente. 

Nesse sentido, este trabalho poderá fornecer subsídios para melhor aplicação 

e utilização dos meios do Subsistema de Com Tat do SISFRON no Subsistema de 

Com da Art Cmp, permitindo uma melhor eficácia dos trabalhos realizados nessa 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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A fim de alcançar os objetivos específicos do estudo e, por conseguinte, o 

objetivo geral, a revisão da literatura procurou extrair dados dos manuais entregues pela 

empresa fornecedora dos materiais referentes ao Subsistema de Com Tat do SISFRON e da 

doutrina de Com prevista nos manuais da Art Cmp do Exército Brasileiro, além das 

obras com temas relacionados à presente pesquisa. 

 

 

2.1 MANUAL EB60-MC-10.360 

 

 

Conforme o Manual EB60-MC-10.360 (BRASIL, 2020, p. 7-4), “os Sistemas 

de comunicações devem satisfazer às necessidades internas e externas do GAC”: 

7.3.6 São denominadas necessidades internas de comunicações os 

sistemas destinados a responder às exigências das atividades no âmbito do 

GAC.  

7.3.7 Os sistemas internos de comunicações devem dar ao Cmdo do GAC 

os meios necessários ao desempenho das atividades de:  

a) direção e controle de tiro;  

b) controle tático e administrativo da unidade;  

c) difusão de alarmes;  

d) coordenação da topografia; e  

e) obtenção de dados e difusão de conhecimentos de inteligência (BRASIL, 

2020, p. 7-4) 

7.3.8 São denominadas necessidades externas de comunicações os 

sistemas destinados a manter as ligações com o Esc Sp e com as U 

vizinhas apoiadas ou reforçadas, com a finalidade de receber dados e 

informações necessários ao cumprimento da sua missão (BRASIL, 2020, p. 

7-5) 

7.3.9 O sistema de comunicações externo visa prover meios necessários à 

execução das atividades de:  

a) comunicações com a força apoiada;  

b) comunicações com a unidade reforçada pelo fogo;  

c) planejamento e coordenação do apoio de fogo;  

d) recepção de alarmes;  

e) controle tático e administrativo; e  
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f) obtenção e difusão de dados e conhecimentos de inteligência. (BRASIL, 

2020, p. 7-5) 

O referido manual orienta que “O meio de comunicações rádio é o 

normalmente empregado na Art em face das características de fluidez e mobilidade 

do combate” (BRASIL, 2020, p. 7-7), além disso, descreve sucintamente algumas 

características e a forma de distribuição das redes rádio internas de um GAC: 

7.4.2 O sistema de comunicações rádio emprega dois canais para 

sintonização dos equipamentos. A rede de comando e direção de tiro do 

GAC utiliza o canal "K", e a rede de tiro das Bia O, o canal "A" (A1, A2, A3 e 

A4 – este último, somente no caso dos GAC quaternários). (BRASIL, 2020, 

p. 7-7) 

Por fim, discorre sobre a influência do ambiente de Guerra Eletrônica nas 

atividades e tarefas do GAC: 

7.6.1 Em ambiente de Guerra Eletrônica (GE), o inimigo contará com meios 

destinados a obter informações sobre o combate, tais como detectores de 

anomalias, meios de varredura, localizadores de emissão ou radiação, 

radares de contrabaterias e receptores de alarme contra radar. Esses meios 

de busca de alvos (BA) certamente estarão interligados aos modernos 

sistemas de C2, totalmente automatizado. 

7.6.2 É vital para o GAC neutralizar o comando, controle e os meios de 

busca de alvos inimigos nos primeiros minutos de combate. Contudo, 

dificilmente ele conseguirá anular em 100% a capacidade de busca de 

alvos, comando e controle do oponente. Assim, o Grupo deverá adotar 

medidas e procedimentos para se proteger dos meios de contrabateria 

remanescentes. 

7.6.3 Tais procedimentos recaem basicamente no desdobramento do GAC 

no terreno, na forma como cumprirá suas missões de tiro e, principalmente, 

nas medidas de proteção de seu Sistema de Comunicações. O S-2 e o Of 

Com são os responsáveis pelo planejamento e execução das medidas de 

proteção eletrônica (MPE) a serem adotadas. (BRASIL, 2020, p. 7-11) 
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2.2 MANUAL C 11-6 

 

 

Encontramos nesse manual a descrição detalhada das redes rádio internas do 

GAC: 

(2) Redes internas 

(a) Rede de Comando e Direção de Tiro do Grupo – Operando no canal K, 

interliga o comandante do grupo com elementos do estado-maior (geral e 

especial), comandantes de bateria, CLF e O Lig. É utilizado também para o 

controle e administração da unidade, podendo, quando necessário, ser 

empregada em missões de tiro. As estações usadas nesta rede são de 

muito alta frequência e modulares em frequência (VHF-FM). Em virtude do 

elevado número de postos-rádio que a integram, esta rede deve ser 

controlada. 

(b) Rede de Tiro das baterias – operando nos canais A1, A2 e A3, permite a 

interligação das 1a, 2a e 3a baterias com a central de tiro do grupo e 

execução das missões de tiro, sem interferir na rede de comando e direção 

de tiro do grupo. As estações utilizadas nesta rede são de muito alta 

frequência e moduladas em frequência (VHF-FM). (BRASIL, 1990, p. 3-4,5) 

 

 

2.3 MANUAL C 6-130 

 

 

Conforme o Manual C 6-130 (BRASIL, 1995, p. 5-1), “Os elementos 

envolvidos na observação e condução do tiro de artilharia (Adj/S2, O Rec, OA, O 

Lig) participam da rede de comando e direção de tiro do GAC e/ou das redes de tiro 

das baterias de obuses. Utilizam-se de equipamento rádio da família VHF-FM, que 

são distribuídos nos grupos 2 e 3, de acordo com seu alcance de utilização”. 

Apresenta ainda o seguinte quadro resumo: 
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Figura 01: Equipamento rádio dos elementos de observação e condução do tiro. 
Fonte: (BRASIL, 1995, p. 5-2) 
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2.4 MANUAL C 24-18 

 

 

Esse manual discorre sobre o emprego do rádio em campanha no âmbito do 

EB. Nele encontramos uma tabela com a definição das faixas de frequência 

conforme a figura abaixo: 
 

  Figura 02: Faixas de frequência. 
  Fonte: (BRASIL, 1997, p. 2-8) 
 

O C 24-18 nos traz informações sobre o alcance estimativo de propagação, 

em função da potência aplicada em determinada área, considerando-se as faixas de 

frequência de UHF, VHF e HF, que podem ser apreciadas nas tabelas abaixo: 
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  Figura 03: Alcance estimativo de propagação em VHF e UHF. 
  Fonte: (BRASIL, 1997, p. 4-2) 
  
 
 
 

  Figura 04: Alcance estimativo de propagação em HF (Antena vertical). 
  Fonte: (BRASIL, 1997, p. 4-3) 
 
 

O manual em questão ainda apresenta alguns dados de alcance terrestre e 

espacial de transmissão de determinadas faixas de frequência em função da 

potência de saída do transmissor. Os dados da tabela abaixo são aproximados e 

para uso em condições normais de exploração: 
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  Figura 05: Alcance estimativo de faixas de frequência. 
  Fonte: (BRASIL, 1997, p. A-2) 

 
 
Por fim, o mesmo apresenta como ocorre o mecanismo de propagação por 

Onda Ionosférica, o que ocorre em alguns rádios que são objeto desse trabalho: 

(3) Propagação por Onda Ionosférica 

(a) O mecanismo de propagação por onda ionosférica é característico dos 

enlaces ionosféricos. Ocorre em freqüências de 500 KHz até cerca de 50 

MHz. 

(b) Neste modo de propagação a ionosfera, uma região da atmosfera 

localizada entre 50 a 400 km acima da superfície da terra, exerce um efeito 

de curvatura na frente da onda de rádio, podendo produzir o retorno de um 

raio originado na superfície para um outro ponto situado entre dezenas de 

km até cerca de 4000 km. (BRASIL, 1997, p. 4-11) 

 

 

2.5 MANUAL EB60-ME-12.301 

 

 

O referido manual encontra-se revogado, porém os conteúdos retirados do 

mesmo e utilizados neste estudo estão atualizados. Nesse manual encontramos as 

características dos grupos rádios utilizados pelo Exército Brasileiro: 
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2.6 

SAVI

S: 

MAN

UAL 

DE 

INTE

GRA

ÇÃO 

COMTAT – KILO A 

 

 

O módulo Kilo A consiste na adaptação elétrica na viatura AM21 da Agrale 

para receber a instalação de um Rádio VHF RF-7800V-HH acoplado a uma VAA 

(Base Veicular Amplificada) RF-7800V-V501 e uma antena veicular RF-387-AT002, 

possibilitando a comunicação de voz e GPS em redes VHF com outras viaturas 

equipadas com este mesmo sistema de rádios. Essa Vtr poderá se conectar em 

redes de VHF com o MTO U Golf. Esta rede de VHF poderá trafegar dados, voz e 

posicionamento de GPS. (SAVIS, 2015b) 

Sobre o Rádio RF-7800V-HH e a VAA RF-7800V-V501 temos: 

(1) Rádio RF-7800V-HH (Handheld) 
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 O Rádio VHF 7800V-HH pertence à família FALCON III, equipando a 

equipe tática com comunicação flexível de alto desempenho, além de 

oferecer facilidade de manuseio por parte do operador, é possível alterar 

características como frequência, potência, endereçamento IP, canais de 

comunicação, entre outras características que possam ser ajustadas para 

estabelecer uma comunicação. 

Opera na faixa de frequências de 30 MHz a 108 MHz, com canal de 25 kHz 

capaz de transmitir dados a 64 kbps. Opcionalmente pode-se usar três 

destes canais (75 kHz) para alcançar uma taxa de dados de 192 kbps.  

(2) Base Veicular Amplificada - RF-7800V-V501 

 O seu amplificador de potência fornece até 50 Watts de potência de 

saída na faixa de frequências de 30-108 MHz. 

 Fornece energia e potência adicional para o rádio handheld, 

aumentando o alcance e a confiabilidade na comunicação VHF. (SAVIS, 

2015b, p. 34) 

 

 

2.7 SAVIS: TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO DO SUBSISTEMA DE 

COMUNICAÇÕES TÁTICAS NO SISFRON 

 

 

Os materiais do Subsistema de Com Tat recebidos pelo 9o GAC são divididos 

em três conjuntos de redes distintos e não integrados. Uma rede VHF puramente de 

voz, uma rede VHF de voz e dados e a rede dos MTO U e SU.  

 

 

2.7.1 Rede VHF de voz 

 

 

A rede VHF de voz do 9º GAC é formada por módulos Kilo A e rádios 

portáteis VHF. Estes rádios VHF deverão ser configurados para operar em 

duas redes VHF distintas utilizando o PTT duplo. Nesta configuração estes 

rádios estão restritos à funcionalidade de voz, não podendo trafegar dados 

e consequentemente também não poderão reportar suas posições 

geográficas (dados de GPS). (SAVIS, 2014) 
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                              Figura 07: Rede VHF de voz. 
                              Fonte: (SAVIS, 2014, p. 31) 

 

Dentre as capacidades do módulo Kilo A, destacamos a conexão com duas 

redes VHF de VOZ, podendo se comunicar com ambas por meio do PTT duplo do 

rádio (RF 7800V) e a conexão com a rede de dados VHF com o MTO Golf. (SAVIS, 

2014)  

Dentre as limitações do módulo Kilo A, destacamos que a conexão com duas 

redes VHF somente é possível para redes exclusivas de VOZ. Nestas condições não 

será possível o tráfego de dados, tampouco o tráfego de informações de localização 

(GPS) e, embora o rádio possa se comunicar com duas redes VHF distintas, este 

não pode encaminhar o tráfego de voz de uma rede para a outra, i.e. as redes 

continuam disjuntas. (SAVIS, 2014) 

 

 

2.7.2 Rede VHF de voz e dados 

 

 

A rede VHF de voz e dados do 9º GAC é uma rede estanque, não se 

integrando ao restante do subsistema. Esta rede provê conectividade de 
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dados entre os módulos Kilo A participantes dessa rede. (SAVIS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 08: Rede VHF de voz e dados. 
                      Fonte: (SAVIS, 2014, p. 33) 

 

 

2.7.3 Rede dos MTO U e SU 

 

 

O MTO U (Golf) se conecta com os MTO SU (Hotel B) do 9º GAC por meio de 

uma rede ANW2 de voz e dados. Os MTO SU por sua vez podem se conectar com 

rádios portáteis UHF (RF-7800S) por meio de redes SPR. (SAVIS, 2014) 

Estas conexões com rádios UHF portáteis permitem que vídeos provenientes 

de TVPs possam ser encaminhados para os escalões superiores até o Centro de 

Comando e Controle móvel conectado ao MTO U (Golf). (SAVIS, 2014) 

Os MTO SU (Hotel B) são dotados de notebooks com softwares de gestão de 

imagens e vídeos (C2View). Estes softwares permitirão visualizar e, caso seja de 

interesse, reenviar esses vídeos para o MTO U (Golf) através do rádio Multibanda 

(RF-7800M). (SAVIS, 2014) 

O MTO U (Golf) também conta com notebook e software de gestão de 

imagens e vídeos. Ele permitirá que os vídeos provenientes dos MTO SU (Hotel B) 

sejam visualizados e, em caso de interesse, sejam encaminhados para um outro 

terminal do Centro de C2 móvel através de conexão de fibra óptica. (SAVIS, 2014) 
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     Figura 09: Rede dos MTO U e SU. 
     Fonte: (SAVIS, 2014, p. 35) 

 
 
Dentre as capacidades do módulo Hotel B, destacamos a possibilidade de 

ligação entre uma rede UHF com a rede ANW2 do GAC, de forma que o vídeo 
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proveniente de um TVP conectado a um rádio UHF seja visualizado, e, caso seja de 

interesse, retransmitido para o MTO U – Golf e a comunicação por mensagens 

táticas entre os MTOs SU – Hotel B e o MTO U – Golf. (SAVIS, 2014) 

Dentre as limitações do módulo Hotel B, destacamos as limitações da rede 

UHF do rádio SPR, somente um stream de vídeo poderá ser enviado para o MTO 

SU – Hotel B a um dado momento. Caso dois streams sejam iniciados, nenhum 

deles será recebido com sucesso pelo MTO SU – Hotel B. (SAVIS, 2014) 

 

 

2.8 SAVIS: MANUAL DE INTEGRAÇÃO COMTAT - HOTEL B 

 

 

O módulo Hotel B consiste na adaptação elétrica na viatura AM21 da Agrale 

para receber a instalação de um rádio Multibanda RF-7800M, um Rádio Veicular 

UHF SPR 7800S, uma antena RF-3187-AT320, uma antena RF-3184-AT320 e um 

notebook robustecido Panasonic CF-31, possibilitando a comunicação de voz, dados 

e GPS em redes VHF/UHF com outras viaturas equipadas com este mesmo sistema 

de rádios para hierarquia superiores (ex. MTO Golf). Para hierarquias inferiores (ex. 

portáteis) possibilita a comunicação de voz, vídeo e GPS. (SAVIS, 2015a) 

Sobre as características do Rádio Veicular UHF SPR 7800S (RF-7800S-V001), 

temos: 

Consiste em uma adaptação veicular para o Rádio RF-7800S-TR SPR. O 

rádio UHF internamente é o mesmo. Sua parte externa é reformulada de tal 

forma que o rádio possa ser fixado com parafusos na viatura. O rádio RF-

7800S-V001 opera na faixa de frequências de 350 MHz até 450 MHz com 

uma potência de transmissão de 2 Watts. Pode operar com espaçamento 

de canal de 25 kHz, 500 kHz ou 1,2MHz. O rádio é Full-duplex e pode se 

conectar com 6 grupos de voz para comunicação simultânea. A criptografia 

disponível pode ser AES ou Citadel ®. Tem um alcance máximo de 3 km e 

conta com GPS para localizar o soldado ou a mensagem enviada. A figura 

abaixo mostra o Rádio Veicular UHF (SAVIS, 2015a, p. 37). 

No módulo Hotel B o rádio RF-7800-MP é integrado ao amplificador 

adaptador veicular RF- 7800M-V150 de base amplificadora simples, composto por 

um amplificador de 50 watts. (SAVIS, 2015a) 
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2.9 SAVIS: MANUAL DE INTEGRAÇÃO COMTAT - GOLF 

 

 

O MTO Golf Consiste de uma viatura AM23 com shelter equipado com 

sistemas de rádio e equipamentos de TI, com a finalidade de suportar grandes fluxos 

de dados e encaminhá-los entre redes diferentes. Possui um rádio VHF veicular 

7800V, um Multibanda 7800M, um rádio micro-ondas 7800W HCLOS, que pode 

estabelecer um enlace micro-ondas. Possui um Notebook robustecido para 

operação na bancada interna ao shelter, quatro telefones VoIP (Somente dois 

instalados na viatura) para comunicação via IP e um Access Point para comunicação 

de dados sem fio para o Notebook, permitindo acesso à rede fora do shelter. Todos 

estes equipamentos são ligados a um roteador, conectando as diferentes redes 

através do protocolo IP. É capaz de cobrir grandes áreas de diferentes terrenos, 

permitindo comunicação de voz segura, transmissão de dados de sensores, vídeo, 

teleconferência em vídeo, dentre outras funcionalidades. (SAVIS, 2016b) 

Seu sistema rádio compreende: 

• Um (1) VHF RF-7800V-HH, com base 

amplificadora RF-7800V-V501 de 50W. 

Rede VHF (30 MHz - 108 MHz), Taxa de 192 Kbps. 

• Um (1) V/UHF RF-7800M-MP, com base amplificadora RF-7800M-V150 de 

50W. 

Rede ANW2 (30 MHz - 2 GHz), Taxa 3.2 Mbps. 

• Um (1) Micro-Ondas RF-7800W-OU500 HCLOS. 

Rede HCLOS (4.4 GHz - 5.875 GHz), Taxa 90 Mbps. 

Os rádios VHF e V/UHF permitem comunicação de voz e dados entre as 

unidades e o rádio HCLOS permite integração dos CC2 Móveis e das 

unidades, com a Infovia. (SAVIS, 2016b, p. 44) 

Sobre sua comunicação telefônica: 

Compreende os quatro (4) telefones VoIP Cisco 7942G (apenas dois 

instalados no shelter),que permitem comunicação de voz via rede de dados, 

com os CC2, ou outras unidades que possuam telefonia IP. 

São alimentados via Ethernet PoE, conectando-se ao Roteador Cisco 2921 

para integração à rede de dados e comunicação de voz. 

A MTO Golf possui ainda dois conectores ópticos (ODT) militarizados que 
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permitem conexão via fibra, com unidades externas, como viaturas CC2, através de 

cabos ópticos. (SAVIS, 2016b) 

 

 

2.10 SAVIS: MANUAL DE INTEGRAÇÃO COMTAT – BRAVO 

 

 

O Módulo Bravo consiste de um Repetidor multibanda V/UHF, podendo ser 

empregado sempre que houver necessidade de expansão do alcance da 

comunicação V/UHF. (SAVIS, 2016a) 

O Repetidor V/UHF poderá ser utilizado em qualquer rede ANW2 do 

subsistema, provendo repetição do sinal ANW2, estendendo o alcance do 

subsistema e melhorando o nível de sinal em condições de perda de visada.  

(SAVIS, 2016a) 

Seu sistema rádio compreende: 

• Dois (2) Rádios Multibanda (V/UHF) RF-7800M-MP 

• Base amplificadora RF-7800M-V250 (dois Amplif. de 50W) 

• Duas (2) Antenas veiculares de V/UHF de 30 a 2000 MHz 

• Um (1) Mastro Pneumático com adaptador para antena V/UHF 

• Duas (2) Antenas GPS 

Os rádios V/UHF integrados permitem a repetição das comunicações de voz 

e dados entre as unidades, aumentando o alcance das transmissões em 

alta velocidade. Incluem receptor de GPS de 12 canais embutido. 

Permitem modos de criptografia AES e Citadel, que proporcionam 

segurança de alto nível para todas as transmissões, utilizando chaves de 

128-bits ou 256-bits. (SAVIS, 2016a, p. 42) 
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     Figura 10: Topologia Típica de Emprego do Módulo Bravo. 
     Fonte: (SAVIS, 2016, p. 29) 

 

 

2.11 SAVIS: MANUAL DE INTEGRAÇÃO COMTAT – CHARLIE 

 

 

O módulo CHARLIE consiste na adaptação elétrica na viatura AM21 da 

Agrale para receber a instalação de um rádio RF-7800H-V002 (Multibanda HF/VHF), 
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uma antena HF RF-1980F-AT003 e uma antena VHF RF-387-AT002. (SAVIS, 2015) 

Possibilita a comunicação de voz e GPS em redes HF e VHF com outras 

viaturas equipadas com este mesmo sistema de rádios. (SAVIS, 2015) 

O Conjunto Rádio Veicular H/VHF RF-7800H-V002 compreende: Rádio 

H/VHF RF-7800H-MP001; Adaptador RF-7800H-AD150; Amplificador 150W RF-

5833H-PA004 e Filtro Low-Pass 10497-0360-02. (SAVIS, 2015) 

 

 

2.12 LISBÔA 

 

 

No estudo do pesquisador em questão, foram levantadas as características 

do Rádio RF-7800V-HH, componente dos módulos Kilo A e MTO Golf do Subsistema 

de Com Tat do SISFRON: 

O rádio Falcon III (RF-7800V-HH) opera entre as frequências de 30 e 108 

MHz, ou seja, opera na faixa de frequência de VHF. De acordo com a 

apostila de eletroeletrônica da Escola de Comunicações (2012), os enlaces 

nessa faixa de frequência envolvem propagação através da troposfera e 

ondas espaciais, na faixas até 50 MHz é possível o uso das ondas 

ionosféricas.  

Possui os seguintes modos de transmissão: FSK 2,4 kbps FM Analógico, 

MELP, FSK 16 kbps, FSK/TCM, CVSD e TDMA opcional. A sua potência 

pode ser ajustada de acordo com a situação em 0,25W; 2W; 5,0W e 10W. 

Nessa faixa de frequência e operando nessas potências o seu alcance varia 

entre 8 e 15 km. Na base veicular, que possui um amplificador, a potência 

chega a 50W e o alcance do equipamento chega a 45 km. (LISBÔA, 2018, 

p. 10 e 11) 

O mesmo ainda cita que o referido rádio possui modernas ferramentas de 

MPE (Medidas de Proteção Eletrônica), como: antibloqueio (salto de frequência), 

codificação de voz e criptografia. (LISBÔA, 2018) 
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2.13 GUIA DO ESTUDANTE: OPERAÇÕES DO RÁDIO PESSOAL SEGURO RF-
7800S 

 

 

Podemos destacar os seguintes dados do guia em questão, que possui 

informações importantes para o desenvolvimento deste estudo, conforme a figura 

abaixo. 
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      Figura 11: Informações gerais sobre o rádio RF 7800S 
      Fonte: (HARRIS CORPORATION, 2012a, p. 21) 

 

Esse guia ainda informa que o referido rádio possui PTT duplo, além das 

seguintes características: 

• Forma sofisticada de onda de banda larga proporcionando conferência de 

voz full duplex e dados de alta velocidade. 

• Múltiplas conversas simultâneas com canal de prioridade para o líder da 

esquadra. 

• Operação mãos livres (VOX) ou Pressionar Para Falar (PTT). 

• Interface USB 2.0 multifunção (DAT) para PDA ou PC. 

• Dados TCP/IP de alta velocidade por USB. 

• Receptor GPS SPS de 12 canais integrado. 

• PTT sem fio. 

• Interoperabilidade de banda estreita com rádios multibanda legados. 

• Pacote de bateria recarregável e conexão para energia externa (adaptador 

de bateria AA como opção). (HARRIS CORPORATION, 2012a, p. 27) 

 

 

2.14 GUIA DO ESTUDANTE: OPERAÇÕES DO RÁDIO MANPACK MULTIBANDA 
RF-7800M-MP 

 

 

Para o desenvolvimento deste estudo é importante ressaltar alguns recursos 

do rádio RF-7800M-MP presentes no guia em questão: 

• O RF-7800M-MP é um transceptor tático que oferece serviços de voz 

segura e de dados de rede de alta velocidade em pleno movimento. 

• Opera em uma faixa de frequência contínua de 30,0000 a 1999,9950 MHz. 
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• Modos de criptografia integrada AES e Citadel para VULOS, as formas de 

onda Forma de Onda de Rede de Banda Larga Adaptável (ANW2) 

QUICKLOOK, HAVEQUICK (opcional) e TALON™ (opcional). 

• Unidade de Sistema de Posicionamento Global (GPS) interno para uso 

com relatórios de rastreamento de tempo e posição, assim como relatórios 

de rastreamento de tempo e posição para uso com VULOS e ANW2. 

• Recurso de banda de exclusão, que impede operações nas frequências 

especificadas em VULOS ou ANW2. 

• Recurso de consciência situacional para transmitir informações de 

localização criptografadas. 

• Operável com o adaptador de amplificador veicular Falcon III. 

• Capacidade de operação de retransmissão quando usado com o Rádio 

Pessoal Seguro (SPR) RF-7800S. (HARRIS CORPORATION, 2014, p. 31 a 

33) 

 

O RF-7800M-MP tem capacidade de operar com ANW2 (Forma de Onda de 

Banda Larga Adaptável), o que permite a formação de redes ad-hoc (sem 

necessidade de estação de controle) de forma automática. (HARRIS 

CORPORATION, 2014) 

O alcance típico das referidas redes em quilômetros podem ser observados 

na Figura 12. 

 

 

 

 

 

                                                     
  Figura 12: Alcances típicos da ANW2. 
  Fonte: (HARRIS CORPORATION, 2014, p. 192) 
 

 

2.15 GUIA DO ESTUDANTE: OPERAÇÕES DO RÁDIO MANPACK HF RF-7800H-
MP 
 

 

Esse guia fornece informações sobre o rádio HF RF-7800H-MP, o qual 

também é objeto de estudo deste trabalho. Dentre as informações mais relevantes 
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no referido documento, podemos retirar as seguintes: 

• Opera entre 1,5 MHz e 59,9999 MHz usando USB, LSB, CW, AME com 

potência de saída selecionável em baixa (1,0 watt), média (5,0 watts) e alta 

(20,0 watts). 

• Opera também entre 1,5 MHz e 59,9999 MHz em FM a 10,0 watts de 

potência de saída. 

• Suporta a segurança digital com base no Harris Citadel ou o Padrão de 

Criptografia Avançado (AES). 

• O Último Recurso de Voz (LDV) (somente em 3G) permite que o rádio 

forneça voz digital em condições muito fracas. Esta mensagem é gravada 

pelo rádio receptor e cada rádio pode conservar uma mensagem LDV 

gravada em sua memória. 

• Suporta o Estabelecimento Automático de Enlace (ALE) MIL-STD-188-

141B. 

• Suporta Estabelecimento de Enlace Rápido 4538. 

• Suporta Contra Medidas Eletrônicas (ECCM) – frequency hopping (salto 

de frequência) em HF (banda estreita, banda larga e lista). 

• Suporta a operação de Segurança de Voz Analógica (AVS). 

• Fornece informações de Hora do Dia (TOD) e de localização geográfica 

precisas através do Sistema de Posicionamento Global (GPS) opcional 

integrado. 

• Suporta a capacidade de trabalhar em rede usando PPP ou Ethernet. 

• Proporciona segurança de firewall de Protocolo Internet (IP) para voz e 

dados. 

• Suporta a transferência de dados do protocolo Internet (IP) sem fio quando 

Nopera em STANAG 4538 (3G). 

• Suporta a operação em modo 3G+, que permite que o rádio receba e 

coloque chamadas ALE e 3G sem mudar os modos. 

• Suporta a operação em modo de Serviço de Mensagens Curtas (SMS) 3G, 

que permite que o rádio envie e receba mensagens de texto curtas. 

(HARRIS CORPORATION, 2012, p. 24 e 25) 

 

 

2.16 GUIA DO ESTUDANTE: OPERAÇÕES DO RÁDIO RF-7800V-HH 

 

 

Esse guia apresenta algumas informações sobre o rádio RF-7800V-HH,  
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fundamental para o desenvolvimento deste estudo, as quais podemos destacar: 

• Faixa de frequências: 30 – 108 MHz. 

• Potência de saída: 250 mW, 1 W, 2 W, 5 W e 10 W. 

• GPS: interno. 

• Ethernet, RNDIS e PPP para interface de dados. 

• Interface de dados: USB 2.0, síncrono e assíncrono, pode ser instalado em 

um dispositivo USB (por ex. câmera digital). 

• Silenciador: desligado, ruído, tom, digital. 

• Imersão: 5 m (16 pés). 

• TNW – Forma de Onda de Rede TDMA (TNW) tem dois modos de 

operação: voz e dados, e somente dados. O recurso permite 2 a 64 rádios 

em uma rede. TNW é uma forma de onda hopping (de salto) que requer um 

tipo de rede TDMA e largura de banda de 25 kHz. 

• COMSEC: Criptografia Harris Citadel II e AES. 

• Tela inicial de chat tático para acesso a Mensagens (SMS), Navegação, 

Alertas, Correio de voz e Falhas. 

• Operação da rede somente com voz PTT duplo e SA. 

• A retransmissão aprimorada baseada em IP permite vários saltos e rádios 

de retransmissão conectados via Ethernet/LAN. 

• Relatório de posição: Aplicativos SA Harris, integração de aplicativos SA 

baseados em KML e Informações de Forças Amigas NATO (NFFI). 

• LAN: o rádio pode conectar-se diretamente a uma rede de área local IPv4 

Ethernet. (HARRIS CORPORATION, 2012b, p. 24 e 25) 

 

 

2.17 RF-7800H PRODUCT OVERVIEW AND ADAPTIVE WBHF OVER-THE-AIR 
TESTING SUMMARY 
 

 

Nessa publicação de propaganda da empresa HARRIS, são informadas pela 

mesma algumas melhorias evolutivas entre o o rádio RF-5800H (da família FALCON 

II) e seu sucessor, o rádio RF-7800H (da família FALCON III), como: menor 

dimensão, menor peso e maior velocidade de Banda Larga. (HARRIS 

CORPORATION, 2015) 

Encontramos ainda outras melhorias conforme demonstrado na figura abaixo: 
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Figura 13: Comparação entre as funcionalidades do rádio RF-7800H e do RF-5800H. 
Fonte: (HARRIS CORPORATION, 2015, p. 5) 
 
2.18 MANUAL EB60-ME-11.401 

 

 

De acordo com o item 6.3.1.2 do manual de ensino EB60-ME-11.401 (Figura 

14), observa-se o escalão de emprego, alcance aproximado e equipamento rádio 

utilizado nos Grupos Rádio 1 (um) a 5 (cinco): 
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     Figura 14: Grupos Rádio. 
     Fonte: (BRASIL, 2017a, p. 6-3 e 6-4) 
 

 

2.19 MANUAL DE OPERAÇÃO: RF-7800V-HH RÁDIO VHF PORTÁTIL 

 

 

Nesse manual encontramos informações sobre a interoperabilidade do rádio RF-

7800V-HH: 

O RF-7800V-HH oferece cobertura contínua na faixa de frequência de 30 

até 108 MHz com potência de transmissão até 10 Watts e interopera com os 

rádios multibanda RF-5800V VHF, RF-5800H HF/VHF, RF-5800M e RF-

7800M. (HARRIS CORPORATION, 2012c, p. 14) 

 

 

2.20 HINAGO 

 

 

Os Centros de Comando e Controle (CC2) constituem o suporte elétrico, 

lógico e de Tecnologia da informação (TI) necessário para atender a 

estrutura de Estado-Maior das OM, incluindo as ferramentas básicas para a 

operação, supervisão e gestão técnica do Sistema de Apoio a Decisão. 

Os CC2 permitem o emprego de recursos de telefonia, videoconferência e 

comunicações com sistemas táticos, com conectividade ágil e segura. Além 

disso, por meio do SAD, é possível: 

a) O acesso ao sistema de monitoramento das unidades remotas; 

b) O tratamento dos dados oriundos de diversos compartilhamentos das 

informações; 

c) A elaboração do estudo de situação. 

No projeto Piloto, existem CC2 fixos instalados nos Centros de Operações 
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do CMO, da 4ª Bda C Mec e seus elementos subordinados. 

Os CC2 móveis se constituem na versão tática do CC2 fixo. Eles foram 

instalados sobre um caminhão baú (plataforma móvel), com a finalidade de 

aumentar a capacidade de penetração do Comandante e do seu Estado-

Maior, visando coordenação aproximada das ações da tropa. 

A capacitação do CC2 baseia-se no emprego nos meios de TI e 

audiovisuais que fazem parte da sua constituição, além da instalação e 

emprego do software C2 em Combate versão 6.0. 

No caso do CC2 móvel, há ainda a disponibilidade do treinamento para a 

utilização da parte motorizada (viatura e motogeradores). (HINAGO, 2018, 

p. 16)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS, FINALIDADES E ESTRUTURA DO SUBSISTEMA DE 
COM DA ART CMP 
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Através da análise documental dos manuais de campanha do capítulo 

anterior, podemos afirmar que o Subsistema de Comunicações da Artilharia de 

Campanha tem por finalidade satisfazer às necessidades internas e externas de 

comunicações do GAC, sendo o meio rádio o mais empregado, em face das 

características de fluidez e mobilidade do combate (BRASIL, 2020). 

O sistema de comunicações rádio internas de um GAC emprega duas redes, 

a Rede de Comando e Direção de Tiro do Grupo, operando no Canal “K” e a Rede 

de Tiro das Baterias, operando nos canais A1, A2, A3 e A4, este último, no caso de 

GAC quartenários (BRASIL, 2020). 

Conforme o manual C 6-130 (BRASIL, 1995, p. 25), para mobiliar os 

elementos de observação e condução do tiro que fazem parte desses canais, são 

necessários uma série de rádios da família VHF-FM, que são distribuídos nos 

grupos-rádio 2 (alcance até 08 Km) e 3 (alcance até 16 Km), devendo alguns serem 

portáteis e outros veiculares. Entretanto, com relação aos alcances que definem os 

grupos-rádio, será utilizado neste estudo os da Figura 06 (p. 32), por ter sido retirada 

de manual mais moderno do que o C6-130. O quadro abaixo resume as 

necessidades desses equipamentos para os referidos elementos dentro de um GAC 

ternário (composto por 03 Baterias de Obuses) e foi feito com base nos dados do 

manual em questão. 

 

Equipamento 
Rádio 

Elementos de observação e condução do tiro que necessitam do 
equipamento rádio Qnt 

Integram Canal “K” Integram Canais “A1, A2, A3” 

Gp 3 veicular Adj/S2, O Lig/1, O Lig/2, O Lig/3 e O Lig/4 - 05 

Gp 2 veicular - 
O Rec/1, O Rec/2, O Rec/3, O 

Lig/1, O Lig/2, O Lig/3 e O Lig/4 
07 

Gp 2 portátil - 
OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, OA6, 

OA7, OA8, e OA9 
09 

 

Quadro 1: rádios necessários para mobiliar os elementos de observação e condução do tiro 
Fonte: O Autor 

Além dos elementos de observação e condução do tiro, participam da rede de 

Comando e Direção de Tiro do Grupo: o comandante do grupo, os elementos do 

estado-maior (geral e especial), comandantes de bateria e CLF (BRASIL, 1990), ou 

seja, todos esses indivíduos necessitam de rádio para participarem dessa rede. Com 

relação à Rede de Tiro das Baterias, vale salientar que a mesma interliga as 

Baterias de Obuses à Central de Tiro do Grupo para a execução do tiro, operando 
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nos canais A1, A2 e A3 (GAC ternários), sem interferir na Rede de Comando e Tiro 

do Grupo (BRASIL, 1990), dessa forma, seria necessário mais 03 (três) rádios para 

mobiliar esse órgão. 

Fruto das entrevistas com os especialistas, sugere-se que exista, no mínimo,  

quantidade de rádios do Grupo 3 suficientes para mobiliar os seguintes elementos 

do estado-maior de um GAC que participam da rede de Comando e Direção de Tiro 

do Grupo: SCmt, S-1, S-2, S-3, S-4, Adj-S2, Adj-S3, Adj O Com, O Mun e O Mnt; 

além de 03 (três) rádios desse mesmo Grupo para mobiliar a C Tir do Gp. 

Com relação às redes externas do GAC, conforme a Figura 6 (p. 32), Figura 

14 (p. 47) e orientação dos especialistas, as mesmas devem ser supridas por rádios 

do Grupo 4, de forma a permitir a ligação com as Redes Adm e de Cmdo da Bda 

enquadrante, além da Rede de Tiro da AD. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES DA REDE VHF DE VOZ; REDE VHF DE 
VOZ E DADOS E; REDE DOS MTO U E SU DO SUBSISTEMA DE COM TAT DO 
SISFRON 

 

 

De acordo com SAVIS (2014) o Subsistema de Com Tat recebidos pelo 9o 

GAC formam três redes distintas e não integradas, com os seguintes objetivos: 

1) Rede VHF de voz: é uma rede para transmissão exclusiva de voz, 

utilizando o rádio RF-7800V-HH de forma portátil ou acoplada à uma Base Veicular 

Amplificada (VAA) e antena veicular do módulo Kilo A, aumentando sua potência e 

em consequência, seu alcance. 

2) Rede VHF de voz e dados: é uma rede estanque, que não se integra ao 

restante do subsistema, que provê conectividade de dados entre os módulos Kilo A 

participantes dessa rede. A mesma utiliza os rádios RF-7800V-HH acoplados às 

VAA e antenas veiculares dessas viaturas, o que permite transmissão de voz, dados 

e localização (GPS). 

3) Rede dos MTO U e SU: é uma rede que interliga a MTO U (Golf) às MTO 

SU (Hotel B) por meio ANW2 de voz e dados, que por sua vez se interligam aos 

rádios portáteis RF-7800S por meio de redes SPR. Essas conexões permitem, além 
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da transmissão de voz e dados, a visualização (transmissão em tempo real) de 

vídeos provenientes de TVPs, acoplados ao rádio RF-7800S, além da retransmissão 

dos mesmos até os Centro de Comando e Controle móvel (C2 móvel) através da 

MTO Golf. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E FINALIDADES INDIVIDUAIS DOS 
MEIOS QUE COMPÕEM AS REDES DO SUBSISTEMA DE COM TAT DO 
SISFRON 

 

 

3.3.1 Rádio RF 7800V-HH (portátil) 

 

 

Conforme LISBÔA (2018), o referido rádio opera na faixa de frequências de 

30 e 108 MHz (VHF), podendo alcançar enlaces de 8 a 15 km. O mesmo ainda cita 

que esse rádio possui modernas ferramentas de MPE, como: antibloqueio (salto de 

frequência), codificação de voz e criptografia. 

Em SAVIS (2014) é descrito que o rádio RF 7800V-HH possui PTT duplo, 

dessa forma, existe a possibilidade de conexão com duas redes VHF (apenas de 

VOZ) de forma simultânea. 

Através de questionário respondido por especialistas e operadores que 

travaram contato com o rádio RF 7800V-HH (portátil), observa-se no Gráfico 01 que 

80,77% desses militares consideram esse equipamento enquadrado no Grupo Rádio 

2 (alcance de 3 a 15 Km). 
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      Gráfico 01: Classificação do Rádio RF-7800V-HH (portátil) quanto ao Grupo Rádio. 
      Fonte: O Autor 
 

Durante as entrevistas com os especialistas do 9o GAC, foi informado que 

foram recebidas 27 (vinte e sete) unidades do rádio em questão por aquela OM. Os 

mesmos também informaram que foram obtidos enlaces de 8 Km durante testes com 

esse material. 

 

 

3.3.2 Rádio RF 7800V-HH acoplado à VAA RF-7800V-V501 (veicular) 

 

 

Segundo SAVIS (2015b), o rádio RF 7800V-HH acoplado à VAA RF-7800V-

V501 faz parte do módulo Kilo A. Esse VAA fornece ao RF 7800V-HH um aumento 

na sua potência de saída de até 50 Watts na faixa de frequências de 30-108 MHz, 

expandindo o alcance e a confiabilidade na comunicação VHF. 
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A referida composição de rádio e VAA também está presente no MTO Golf, 

segundo SAVIS (2016b). 

Durante as entrevistas com os especialistas do 9o GAC, foi informado que 

foram recebidos 14 (quatorze) conjuntos de rádio RF 7800V-HH e VAA RF-7800V-

V501 pelo 9o GAC, sendo 07 (sete) compondo o módulo Kilo A, 01 (um) compondo o 

MTO Golf e mais 06 (seis) para instalação em Vtr, entretanto, até a data das 

entrevistas, não havia viaturas compatíveis para instalacão desses conjuntos 

adicionais no 9o GAC. Os mesmos também informaram que foram obtidos enlaces 

de 15 Km durante testes com esse material. 

Através de questionário respondido por especialistas e operadores que 

travaram contato com o rádio RF 7800V-HH acoplado à VAA RF-7800V-V501 

(componentes dos módulos Kilo A ou MTO Golf), observa-se no Gráfico 02 que 

53,85% desses militares consideram que esse rádio veicular atinge alcances típicos 

do Grupo Rádio 3 (alcance de 10 a 50 Km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 02: Classificação do Rádio RF-7800V-HH (veicular) quanto ao Grupo Rádio. 
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     Fonte: O Autor 

 

 

3.3.3 Rádio RF 7800S-TR (portátil) e RF-7800S-V001 (veicular) 

 

 

É descrito por SAVIS (2014) que o rádio RF 7800S-TR (portátil) opera na 

faixa de frequências de 350 MHz até 450 MHz com uma potência de transmissão de 

2 Watts, permitindo um alcance de enlace de aproximadamente 2 a 3 Km em campo 

aberto, 500 a 800 m em ambiente urbano e até 500 m em floresta. 

O mesmo ainda informa que o referido rádio é Full-duplex, possui capacidade 

de criptografia, GPS, PTT duplo e pode se ligar a TVPs para permitir a transmissão 

de vídeos. 

Através de questionário respondido por especialistas e operadores que 

travaram contato com o rádio RF 7800S-TR (portátil), observa-se no Gráfico 03 que 

todos (100%) consideram esse rádio como enquadrado no Grupo Rádio 1 (alcance 

de 2 a 4 Km). 
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      Gráfico 03: Classificação do Rádio RF-7800S-TR (portátil) quanto ao Grupo Rádio. 
      Fonte: O Autor 

 

O rádio RF-7800S-V001 (veicular) compõe o módulo Hotel B e consiste em 

uma adaptação veicular para o Rádio RF-7800S-TR SPR. O rádio UHF internamente 

é o mesmo. Sua parte externa é reformulada de tal forma que o rádio possa ser 

fixado com parafusos na viatura. (SAVIS, 2015a) 

Durante as entrevistas com os especialistas do 9o GAC, foi informado que 

foram recebidos 70 (setenta) unidades do referido rádio e mais 9 (nove) TVPs por 

aquela OM, além dos 03 (três) RF-7800S-V001 que compõem os módulos Hotel B. 

Conforme a Figura 14 (p. 47), esses rádios pertencem ao Grupo Rádio 1 e seu 

escalão de emprego é o de Pelotão ou Inferior. 

 

 

3.3.4 Rádio RF-7800M-MP acoplado à VAA RF-7800M-V150/250 (veicular) 

 

 

Segundo HARRIS CORPORATION (2014), o rádio RF-7800M-MP opera em 

uma faixa de frequência contínua de 30,0000 a 1999,9950 MHz (VHF e UHF), 

oferece modos de criptografia integrada, possui GPS, tem capacidade de operar 

com ANW2 (formação de redes Ad-Hoc de forma automática), tem capacidade de 

retransmissão quando usado com RF-7800S, além de um número considerável de 

outros recursos. 

Esse rádio integra os módulos Hotel B (SAVIS, 2015a), repetidor Bravo 

(SAVIS, 2016) e a MTO Golf (SAVIS, 2016a), sempre acoplado à uma base 

amplificadora de potência de 50 Watts, a RF-7800M-V150 no caso dos módulos 

Hotel B e MTO Golf; ou o RF-7800M-V250, no caso do módulo repetidor Bravo. 

Através de questionário respondido por especialistas e operadores que 

travaram contato com o rádio RF 7800M-MP acoplado à VAA RF-7800M-V150/250 

(componentes dos módulos Hotel B, repetidor Bravo ou MTO Golf), observa-se no 
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Gráfico 04 que 76,92% desses militares consideram que esse rádio veicular atinge 

alcances típicos do Grupo Rádio 2 (alcance de 3 a 15 Km). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gráfico 4: Classificação do Rádio RF-7800M-MP (veicular) quanto ao Grupo Rádio. 
      Fonte: O Autor 

 

Conforme HARRIS CORPORATION (2014), o alcance típico de enlace ANW2 

com o rádio RF-7800M-MP em VAA de 50 Watts é de 12 Km quando em ambiente 

rural. 

Segundo BRASIL (2017a), o rádio em questão é classificado no Grupo Rádio 2 

quando usado de modo portátil (escalão de emprego de Subunidade) e quando no 

modo veicular (acoplado à VAA de 50 Watts) classificado no Grupo Rádio 3 (escalão 

de emprego de Subunidade/Unidade). 

Durante as entrevistas com os especialistas do 9o GAC, foi informado que 

aquela OM recebeu 06 (seis) unidades do rádio RF-7800M-MP, todos compondo Vtr 

Rádio do Subsistema de Com Tat do SISFRON, sendo 03 (três) pertencentes ao 

módulo Hotel B, 02 (dois) do módulo repetidor Bravo e 01 (um) do MTO Golf. Os 
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mesmos também informaram que foram obtido enlaces de 3 Km para dados e 15 

Km para voz durante testes com esse material. Outrossim, foi informado que o 

módulo repetidor Bravo pode realizar a repetição dos sinais UHF, VHF e ANW2, 

podendo dobrar os respectivos alcances. 

 

 

3.3.5 Rádio RF-7800H-V002 (veicular) 

 

 

Segundo SAVIS (2015), o rádio RF-7800H-V002 compõe o módulo Charlie e 

consiste no rádio RF-7800H-MP montado em viatura através de adaptador e um 

amplificador de 150W, além de Filtro Low-Pass. 

O referido rádio opera na faixa de frequências de 1,5 MHz a 59,9999 MHz e 

possui uma série de recursos, como: criptografia avançada, ALE, salto de 

frequência, GPS, capacidade de trabalhar em rede usando PPP ou ethernet, entre 

outros. 

Durante as entrevistas com os especialistas do 9o GAC, foi informado que o 

módulo Charlie chegou há pouco tempo no 9o GAC e devido a esse fato, poucos 

militares tiveram contato com o rádio RF-7800H-V002 e puderam testá-lo, além de 

ser necessário Vtr Rádio de outras OM compatíveis para realização de testes de 

enlace, já que o 9o GAC possui apenas uma Vtr Rádio (módulo Charlie) com esse 

tipo de rádio. 

Apesar dessas dificuldades, os especialistas do 9o GAC informaram que foram 

realizados alguns testes durante exercícios com a 14ª Cia Com, onde pôde se obter 

enlaces de 200 Km. 

Conforme a Figura 14 (p. 47), o rádio RF-5800H-V (veicular), da família Falcon 

II, pertence ao Grupo Rádio 4 e seu escalão de emprego é o de Grande Unidade. 

Como pode ser constatado pela Figura 13 (p. 46), o rádio RF-7800H possui 

características muito semelhantes ao rádio RF-5800H por ser o seu sucessor direto 

(família Falcom III) e por consequência, também pode ser enquadrado no Grupo 

Rádio 4. 

 



60 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Através da discussão dos resultados no capítulo anterior, chega-se à conclusão 

de que os rádios militarizados da família Falcon III analizados possuem excelentes 

ferramentas de MPE, além de outras funcionalidades interessantes, como por 

exemplo: GPS, PTT duplo, interoperabilidade entre eles e com a família Falcon II, 

operar com ANW2, entre outras. Dessa forma, a principal determinante para a 

possibilidade de emprego dos mesmos nos Sistemas de Com da Art Cmp fica por 

conta de suas faixas de frequência de operação, somado às potências de 

transmissão, ou seja, o alcance de enlace que esses rádios permitem. 

Sendo assim, o único rádio apresentado que fica impossibilitado de integrar a 

Rede de Comando e Direção de Tiro do Grupo ou a Rede de Tiro das Baterias é o 

RF-7800S, tanto portátil (RF-7800S-TR), quando veicular (RF-7800S-V001), devido 

às suas limitações de alcance, conforme podemos constatar na Figura 11 (p. 42), 

corroborado com o Gráfico 03 (p. 54), no qual 100% dos militares que responderam 

o questionário enviado consideraram esse rádio pertencente ao Grupo Rádio 1 

(alcance de 2 a 4 Km). 

Esse resultado já era esperando, já que o RF-7800S é um rádio UHF focado 

para transmissão de dados e já está identificado no manual de ensino EB60-ME-

11.401 como enquadrado no Grupo Rádio 1, como pode ser verificado na Figura 14 

(p. 47), o que não impede que o mesmo seja utilizado entre os integrantes de 

escalões de emprego nível Pelotão ou Inferior da Art Cmp, como por exemplo: 

Equipes de Reconhecimento, Turmas de Suprimento e Linhas de Fogo; ou para 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) e Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO). 

Os demais rádios já apresentados, RF-7800H-V002,  RF-7800M-MP (veicular) 

e RF-7800V-HH (portátil e veicular) podem integrar as redes internas e externas do 

GAC, já que possuem alcances típicos dos Grupos Rádio que integram essas redes 

(Gp 2, 3 e 4). 
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O rádio RF-7800V-HH (portátil) possui alcances típicos do Grupo Rádio 2 (3 a 

15 Km) já que conforme LISBÔA (2018), seu alcance varia entre 8 e 15 km. Esse 

entendimento pode ser ratificado através do Gráfico 1 (p. 52), no qual 84,62% dos 

militares consideraram também o referido rádio como classificado no Grupo rádio 2 e 

através de teste de enlace realizado pelo 9o GAC, no qual foram obtidos alcances de 

8 Km. Dessa forma e por ser portátil, o rádio RF-7800V-HH se torna o mais 

adequado para elementos que necessitam de Rádio do Gp 2 portáteis, como 

Observadores Avançados. Essa rádio possui ainda PTT duplo, ou seja, pode ser 

configurado em dois canais simultâneos. 

O rádio RF-7800V-HH acoplado à VAA RF-7800V-V501 (veicular) possui 

alcances típicos do Grupo Rádio 3 (10 a 50 Km) já que conforme LISBÔA (2018), 

seu alcance pode chegar a 45 km com esse amplificador de potência de até 50W. 

Esse entendimento pode ser ratificado através do Gráfico 2 (p. 53), no qual 53,85% 

dos militares consideraram também o referido rádio como classificado no Grupo 

Rádio 3. Através de teste de enlace realizado pelo 9o GAC, foram obtidos alcances 

de 15 Km com esse equipamento veicular, corroborando para identificação do 

mesmo no Gp 3. Dessa forma, o rádio RF-7800V-HH (veicular) se torna o mais 

adequado para elementos que necessitam de Rádio do Gp 3, desde que não haja a 

necessidade de portabilidade. 

O rádio RF-7800M-MP acoplado à VAA RF-7800M-V150/250 (veicular) opera 

faixas de frequência típicas dos Grupo Rádio 1, 2 e 3 (30 a 1999,9950 MHz) por ser 

multibanda (opera VHF e UHF). Apesar de o Gráfico 4 (p. 55) certificar que 76,92% 

dos militares que responderam o questionário classificam-o no Grupo Rádio 2, o 

manual de ensino EB60-ME-11.401 o enquadra no Grupo Rádio 3, conforme a 

Figura 14 (p. 47), quando veicular. Utilizando ANW2, HARRIS CORPORATION 

(2014) informa que seu alcance típico em ambiente rural é de aproximadamente 12 

Km (com amplificador de 50W). Através de teste de enlace realizado pelo 9o GAC, 

foram obtidos alcances de 15 Km com esse equipamento veicular para voz 

(operando VHF), e 3 Km para dados (operando UHF).  

Pode-se inferir que por ser multibanda, torna-se difícil classificar o rádio RF-

7800M-MP (veicular) em apenas um Grupo Rádio, sendo o mais correto dizer que o 

mesmo, pelo sua faixa de frequência e potência de transmissão, possui 
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características dos Grupos Rádios 1 a 3, podendo ser utilizado por elementos que 

necessitem de equipamentos rádio de qualquer um desses grupos e, ainda mais 

adequado, por aqueles que necessitam de um material que permita falar com rádios 

de faixas de frequência diferentes (VHF e UHF) ou utilizar ANW2. É importante 

salientar que esse rádio não possui PTT duplo e, por consequência, não pode 

operar canais diferentes ao mesmo tempo. 

O rádio RF-7800H-V002 (veicular) possui um amplificador de 150 Watts e 

opera faixas de frequência típicas do Grupo Rádio 3, 4 e 5 (1,5 a 59,9999 MHz). O 

mesmo pode operar as faixas de frequência MF (parcial), HF e VHF (parcial), onde 

ocorre conforme BRASIL (1997) o mecanismo de propagação por onda ionosférica 

(de 500 KHz até cerca de 50 MHz), o que possibilita um aumento no alcance entre 

dezenas de km até cerca de 4000 km. Conforme as Figuras 04 (p. 30) e 5 (p. 31), 

entende-se que esse rádio pode passar facilmente dos 100 Km de alcance. 

Conforme o entendimento no capítulo anterior, o rádio RF-7800H-V002 pode 

ser caracterizado como pertencente ao Grupo Rádio 4, já que o manual de ensino 

EB60-ME-11.401 classifica seu antecessor, o rádio RF-5800H-V, nesse mesmo 

Grupo. Foram ainda obtidos enlaces de 200 Km em testes realizados pelo 9o GAC  

durante exercícios com a 14ª Cia Com ratificando a classificação do mesmo no Gp 

4. Vale pôr em evidência que esse rádio não possui PTT duplo em, por consequência, 

não pode operar canais diferentes ao mesmo tempo. 

Como os rádios RF-7800H-V002, RF-7800S-V001, RF-7800M-MP (veicular) e 

RF-7800V-HH (veicular) fazem parte de módulos de Vtr Rádio e só podem ser 

utilizados com os mesmos, foi confeccionada a tabela abaixo para facilitar as futuras 

conclusões e sugestões: 

 

Vtr Rádio 

Rádios Integrantes  

RF-7800S-V001 
RF-7800M-MP 

(veicular) 
RF-7800V-HH 

(veicular) 
RF-7800H-V002 

Kilo A - - X - 

Hotel B X X - - 

Bravo - X (dois) - - 

Charlie - - - X 

Golf - X X - 

Quadro 2: Rádios integrantes dos módulos de Vtr Rádio do Subsistema Com Tat SISFRON (9o GAC). 
Fonte: O Autor 
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Com base no levantamento das necessidades rádio dos Sistemas de Com 

internas e externas do GAC no capítulo anterior, foi formulada a tabela abaixo para 

facilitar as conclusões e sugestões futuras: 

Elemento 

Redes Internas 
Rede 

Externa 
Equipamento Rádio 

Adequado Integram 
Canal “K” 

Integram Canais 
“A1, A2 ou A3” 

Adj/S2 X - - Gp 3  

O Rec 1, 2 e 3 - X - 3 x Gp 2  

O Lig 1, 2 e 3 X X - 3 x Gp 3 (PTT duplo) 

O Lig 4 X - - Gp 3 

OA 1 a 9 - X - 9 x Gp 2 (portátil) 

Cmt 1a, 2a e 3a 
Bia O 

X X - 
3 x Gp 3  

(PTT duplo)** 

Cmt Bia C X - - Gp 3 (PTT duplo) 

C Tir Gp (Adj 
S-3 e S-3*) 

X X 
X  

(Tiro AD) 

3 x Gp 3 (PTT duplo) 
+ 

Gp 4 

CLF 1a, 2a e 3a 
Bia O 

X X - 3 x Gp 3 (PTT duplo) 

O Mun X - - Gp 3 

O Mnt X - - Gp 3 

Adj O Com X - - Gp 3  

S-1 X - - Gp 3 

S-2 X - - Gp 3 

S-4 X - 
X 

(Cmdo e 
Adm Bda) 

Gp 3 
+ 

Gp 4 

SCmt X - - Gp 3 

Cmt Gp X - 
X  

(Cmt Bda) 
Gp 3 (PTT duplo) 

Total de 
Rádios  

37 [12 (Gp 2) + 23 (Gp 3) + 2 (Gp 4)] 

* Devido ao S-3 e Adj S-3 realizarem seus trabalhos de controle tático e técnico da direção de tiro na 
C Tir Gp, sugere-se que seus rádios possuam PTT duplo para participar simultaneamente do canal 
“K” e das Redes de Tiro das Baterias, de forma a reduzir o número de rádios de 5 para apenas 3. 

** Pode ser substituído por 01 rádio Multibanda (VHF/UHF) + 01 Gp 2 

Obs: Tabela feita com base no efetivo de GAC ternário. 
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Quadro 3: Rádios adequados para os elementos participantes das redes internas e externas do GAC. 
Fonte: O Autor 

 

Com base nas informações de equipamento rádio adequado para os elementos 

de um GAC ternário presentes no Quadro 3 e dos rádios integrantes dos módulos de 

Vtr Rádio do Subsistema de Com Tat do SISFRON do Quadro 2 (p. 59), formulou-se 

a tabela abaixo com a sugestão de utilização desses equipamentos pelos elementos 

do GAC: 

 

Elemento 
Equipamento Rádio Adequado do Subsistema de 

Com Tat do SISFRON 

Adj/S2 Kilo A 

O Rec 1, 2 e 3 3 x RF-7800V-HH (portátil) 

O Lig 1, 2, 3 e 4 4 x Kilo A 

OA 1 a 9 9 x RF-7800V-HH (portátil) 

Cmt 1a, 2a e 3a Bia O           3 x Hotel B       +       3 x RF-7800V-HH (portátil) 

Cmt Bia C Kilo A 

C Tir Gp (Adj S-3 e S-3*) 3 x Kilo A                 +                    Charlie 

CLF 1a, 2a e 3a Bia O 3 x Kilo A 

O Mun Kilo A 

O Mnt Kilo A 

Adj O Com Kilo A 

S-1 Kilo A 

S-2 Kilo A 

S-4  Kilo A                     +                   Charlie** 

SCmt Kilo A 

Cmt Gp MTO Golf 

Total 

RF-7800V-HH 
(portátil) 

15 

Kilo A 19  

Hotel B 3 

MTO Golf 1 

Charlie 2 

* Devido ao S-3 e Adj S-3 realizarem seus trabalhos de controle tático e técnico da direção de tiro na 
C Tir Gp, sugere-se que seus rádios possuam PTT duplo para participar simultaneamente do canal 
“K” e das Redes de Tiro das Baterias, de forma a reduzir o número de rádios de 5 para apenas 3. 

** A cargo de um dos Auxiliares de Logística da 4a Seção do Grupo. 
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Obs: Tabela feita com base no efetivo de GAC ternário. 

Quadro 4: Equipamentos rádio adequados, pertencentes ao Subsistema Com Tat SISFRON, para os 
elementos participantes das redes internas e externas do GAC. 
Fonte: O Autor 
 

Para confecção do Quadro 4, com base nas análises do capítulo anterior, foi 

considerado adequado a utilização do RF-7800V-HH (portátil) pelos elementos que 

participam apenas das Redes de Tiro das Baterias, optando em definir o módulo Kilo 

A para utilização por aqueles que participam tanto do canal “K”, quanto das Rede de 

Tiro das Baterias, com exceção dos Cmt Bia O e Cmt Gp, o que será explicado a 

seguir. 

Os módulos Hotel B possuem 02 (dois) tipos de rádio, como já abordado 

neste trabalho, possibilitando a comunicação de voz, dados e GPS para hierarquia 

superiores (MTO Golf) e voz, vídeo e GPS para hierarquia inferiores (RF-7800S-TR). 

Devido a essas possibilidades torna-se conveniente que esses módulos sejam 

utilizados pelo Cmt Bia O, proporcionando que o mesmo receba comunicação de 

voz, vídeo e GPS das Turmas, Grupos e Linha de Fogo que compõem suas 

respectivas Bia através de redes SPR e repassem o que julgar pertinente ao escalão 

Superior pelo rádio RF-7800M-MP (veicular).  

Nessa configuração, o rádio RF-7800M-MP seria utilizado na Rede de 

Comando e Direção de Tiro do Grupo, sendo necessário um rádio Gp 2 adicional 

para permitir que o Cmt Bia O possa participar da sua respectiva Rede de Tiro de 

Bateria, uma vez que o rádio RF-7800M-MP não pode ser configurado em dois 

canais simultâneos. Assim sendo, a utilização simultânea do rádio RF-7800V-HH 

(portátil) supre essa necessidade. 

MTO de Unidade Golf é a mais adequada para utilização pelo Cmt do Gp, já 

que a mesma suporta grandes fluxos de dados e pode encaminhá-los entre redes 

diferentes através dos rádios RF-7800V-HH (veicular), RF-7800M-MP (veicular) e  

RF-7800W HCLOS (não pertence ao Subsistema de Com Tat) que integram a 

mesma. Possui ainda a possibilidade de se ligar ao Centro de Comando e Controle 

Móvel (CC2 Móvel) por conexão via fibra através de cabos ópticos. 

Com relação a C Tir Gp, existe a peculiaridade do S-3 e Adj S-3 realizarem 

seus trabalhos de controle tático e técnico da direção de tiro nessa instalação, os 

quais já devem possuir rádio do Gp 3 para integrar o canal “K”, desse modo, optou-
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se por integrar os rádios desses elementos aos canais “A” de 02 (duas) Bia O, sendo 

necessário apenas a adição de mais um rádio Gp 3 a esse órgão do GAC para 

suprir suas necessidades de ligação rádio com todas as Redes de Tiro das Bia de 

Obuses. 

Como os rádios Gp 3 do Subsistema de Com Tat do SISFRON analisados 

são veiculares, os módulos Kilo A sugeridos para suprir as necessidades de ligações 

Com da C Tir Gp poderão ter seus rádios desacoplados para utilização de forma 

portátil em detrimento da perda de alcance, sem trazer prejuízos à Rede de Tiro das 

Baterias (rádios Gp 2 já a suprem de maneira adequada), apenas à Rede de 

Comando e Direção de Tiro do Grupo. 

O módulo repetidor Bravo poderá ser empregado para ampliar os alcances 

das redes internas do GAC. Vale realçar que apenas um canal poderá ser 

beneficiado por vez devido às limitações do rádio RF-7800M. 

Com base nas informações dos especialistas do 9o GAC, nota-se que a 

quantidade de equipamentos rádio recebidos por aquela OM é inferior ao sugerido 

como adequado (Quadro 4, p. 61) para suprir todas as necessidades dos Sistemas 

Com de um GAC ternário (o que poderá ocorrer com as demais unidades de 

artilharia que serão beneficiadas pelo Projeto SISFRON). Para minimizar esse 

problema, aconselha-se substituir algumas Vtr Kilo A por rádios RF-7800V-HH 

(portáteis) dos elementos pertencentes à Rede de Comando e Direção de Tiro. 

Por fim, após uma extensa análise dos meios que constituem os Subsistemas 

de Com Tat do SISFRON, constata-se que os mesmos possuem a capacidade de 

aparelhar os Sistemas Com da Art Cmp de maneira mais do que satisfatória para 

atender as demandas operacionais das redes rádio dos GAC, sendo a quantidade 

de meios recebidos pelo 9o GAC, o único empecilho verificado para que as 

demandas das redes rádio de um Gp Art ternário sejam atendidas em sua plenitude. 

 

 

 

______________________________ 
BRUNO VIEIRA CHIQUETTI 

Capitão de Artilharia  
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APÊNDICE “A” - Questionário 
 

 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Bruno Vieira Chiquetti, cujo tema é Viabilidade do emprego do 

SISFRON na atuação da Artilharia de Campanha: Subsistemas de Comunicações. 

Aspira-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um 

uma constatação das possibilidades de emprego operacional dos meios SISFRON, 

oriundos do Subsistemas de Comunicações Táticas (Com Tat) desse sistema, no 

Subsistema de Comunicações da Artilharia de Campanha (Art Cmp). 

A fim de conhecer algumas características dos meios de comunicações 

oriundos do SISFRON, especificamente de determinados rádios provenientes desse 

sistema, o senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-lo da forma mais completa possível. 

A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes as possibilidades do emprego dos 

meios do SISFRON, no âmbito do seu Subsistema de Com Tat, nas atividades 

operacionais da Art Cmp, mais precisamente, no Subsistema de Comunicações e na 

integração dos outros subsistemas que compõem a mesma.  

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

- Bruno Vieira Chiquetti (Capitão de Artilharia – AMAN 2012)  

- Celular: (66) 99696-2899  

- E-mail: brunovchiquetti@yahoo.com.br 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Qual seu posto/graduação atual? 

 

 

1.2 Qual(is) função(ões) exerce ou já exerceu em sua OM que possibilitou o contato 
com o material oriundo do Subsistema de Com Tat do SISFRON? 
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2. ENLACE 

2.1 Em relação ao emprego do rádio VHF RF-7800V-HH portáteis e com base nas 
suas experiências no terreno, pode-se dizer que, na prática, o mesmo se classifica 
em qual Grupo Rádio (não considere o uso de repetidora)? 

 

(   ) 1 (2  a 4 Km) 

(   ) 2 (3 a 15 Km) 

(   ) 3 (10 a 50 Km)  

(   ) 4 (100 a 400 Km) 

 

2.2 Em relação ao emprego do rádio VHF RF-7800V-HH  acoplado ao amplificador 
adaptador veicular RF-7800V-V501 (veicular) que compõem os módulos Kilo A e 
com base nas suas experiências no terreno, pode-se dizer que, na prática, o mesmo 
se classifica em qual Grupo Rádio (não considere o uso de repetidora)? 

 

(   ) 1 (2  a 4 Km) 

(   ) 2 (3 a 15 Km) 

(   ) 3 (10 a 50 Km)  

(   ) 4 (100 a 400 Km) 

 

2.3 Em relação ao emprego do rádio UHF RF-7800S-V001 (veicular) e com base 
nas suas experiências no terreno, pode-se dizer que, na prática, o mesmo se 
classifica em qual Grupo Rádio (não considere o uso de repetidora)? 

 

(   ) 1 (2  a 4 Km) 

(   ) 2 (3 a 15 Km) 

(   ) 3 (10 a 50 Km)  

(   ) 4 (100 a 400 Km) 

2.4 Em relação ao emprego do rádio UHF RF-7800S-TR (portátil) e com base nas 
suas experiências no terreno, pode-se dizer que, na prática, o mesmo se classifica 
em qual Grupo Rádio (não considere o uso de repetidora)? 

 

(   ) 1 (2  a 4 Km) 

(   ) 2 (3 a 15 Km) 
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(   ) 3 (10 a 50 Km)  

(   ) 4 (100 a 400 Km) 

2.5 Em relação ao emprego do rádio Multibanda RF-7800M-MP acoplado ao 
amplificador adaptador veicular RF-7800M-V150 (veicular) e com base nas suas 
experiências no terreno, pode-se dizer que, na prática, o mesmo se classifica em 
qual Grupo Rádio (não considere o uso de repetidora)? 

 

(   ) 1 (2 a 4 Km) 

(   ) 2 (3 a 15 Km) 

(   ) 3 (10 a 50 Km)  

(   ) 4 (100 a 400 Km) 

 

3 FECHAMENTO 

3.1 O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE “B” - Entrevista 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS  
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Art Bruno Vieira Chiquetti, cujo tema é Viabilidade do emprego do 
SISFRON na atuação da Artilharia de Campanha: Subsistemas de Comunicações. 
Aspira-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um 
uma constatação das possibilidades de emprego operacional dos meios SISFRON, 
oriundos do Subsistemas de Comunicações Táticas (Com Tat) desse sistema, no 
Subsistema de Comunicações da Artilharia de Campanha. 

A fim de conhecer a situação atual dos meios de comunicações existentes no 
9o GAC, bem como o impacto da implantação do SISFRON com relação a esses 
meios, o senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. 
Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes as possibilidades do emprego dos 
meios do SISFRON, no âmbito do seu Subsistema de Com Tat, nas atividades 
operacionais da Art Cmp, mais precisamente, no Subsistema de Comunicações e na 
integração dos outros subsistemas que compõem a mesma. Será muito importante, 
ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 
do tema e do problema. 

Para as respostas dos questionamentos peço que seja levado em 

consideração a constituição atual do 9o GAC (GAC a duas Baterias de Obuses). 

Considere também apenas os materiais oriundos do SISFRON e que pertençam ao 

9o GAC (desconsiderar materiais cautelados em outras Organizações Militares). 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

- Bruno Vieira Chiquetti (Capitão de Artilharia – AMAN 2012) 
- Celular: (66) 99696-2899  
- E-mail: brunovchiquetti@yahoo.com.br 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
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1.1 Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 
Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2 QUESTIONAMENTOS 

2.1 Quais equipamentos recebidos por meio do Subsistema de Com Tat do 
SISFRON o Sr considera que proporcionaram um aumento nas possibilidades e 
capacidades operacionais do 9º GAC, no que tange o Subsistema de Comunicações 
da Art Cmp? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.2 Com base na sua experiência no terreno, como os módulos (Vtr) e rádios 
recebidos pelo 9o GAC através do Subsistema de Com Tat do SISFRON poderiam 
integrar a Rede de Comando e Direção de Tiro da Art Cmp (Canal K) (Discorra sobre 
as características ideais dos equipamentos que compõem o Canal K). 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.3 Levando em consideração sua resposta anterior, quais elementos/orgãos da 
Rede de Comando e Direção de Tiro da Art Cmp poderiam ser supridos de forma 
adequada com os módulos (Vtr) e rádios do Subsistema de Com Tat do SISFRON e 
quais seriam esses meios (Cite o elemento ou órgão e o módulo (Vtr) e/ou rádio que 
poderia ser utilizado pelo mesmo). 
 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.4 Com base na sua experiência no terreno, como os módulos (Vtr) e rádios 
recebidos pelo 9o GAC através do Subsistema de Com Tat do SISFRON poderiam 
integrar a Rede de Tiro das Baterias de Obuses da Art Cmp (Canais A)? (Discorra 
sobre as características ideais dos equipamentos que compõem os Canais A). 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.5 Levando em consideração sua resposta anterior, quais elementos/orgãos da 
Rede de Tiro das Baterias de Obuses da Art Cmp poderiam ser supridos de forma 
adequada com os módulos (Vtr) e rádios do Subsistema de Com Tat do SISFRON e 
quais seriam esses meios (Cite o elemento ou órgão e o módulo (Vtr) e/ou rádio que 
poderia ser utilizado pelo mesmo). 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.6 Com base na sua experiência no terreno, existe algum equipamento recebido 
por meio do Subsistema de Com Tat do SISFRON pelo 9o GAC que poderia suprir 
alguma demanda dos sistemas de comunicações externos da Art Cmp (ligação com 
a Rede de Cmdo/Adm do Esc Sp e/ou com o COT/AD)? Caso sua resposta seja 
negativa, explique o motivo comparando as características desses equipamento com 
as ideias. 
 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.7 O Sr acredita que os meios oriundos do Subsistema de Com Tat do SISFRON 
são suficientes para suprir todas as necessidades dos Sistemas de Comunicações 
do 9o GAC, tanto em qualidade, como em quantidade, nas Operações de Guerra 
típicas de uma unidade da Art Cmp? (Leve em consideração todo material de 
comunicações que deveriam estar à disposição do 9o GAC para suprir as 
necessidades dos diversos elementos subordinados ao mesmo no Teatro de 
Operações, a exemplo: Posto de Comando, Área de Trens, Observadores 
Avançados, Oficiais de Ligação, Baterias de Obuses, etc). 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.8 O Sr conhece algum outro material recebido por outra unidade contemplada pelo 
Subsistema de Com Tat do SISFRON que poderiam aprimorar os Sistemas de 
Comunicações do 9o GAC? Caso positivo, descreve o referido material, com ênfase 
nas melhorias que ele traria para os Sistemas de Comunicações e onde o mesmo 
poderia ser empregado. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2.9 Existe algo sobre o objeto desse trabalho que o Sr gostaria de complementar? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



76 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 
Obrigado pela participação! 


