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RESUMO

Nos conflitos  ocorridos  nas  últimas  décadas  no  mundo,  nos  diversos  ambientes
operacionais, pode-se verificar a utilização de sistemas de comunicações satelitais
nos diversos níveis operacionais. Esses sistemas, quando utilizados em proveito da
autoridade  decisora,  em  qualquer  nível  de  comando,  se  torna  uma  ferramenta
fundamental para melhor consciência situacional e uma grande auxiliar no processo
decisório da autoridade que está inserida em um cenário específico de operações. O
fato  de  atualmente  o  ambiente  de  conflito  estar  a  longas  distâncias  do  agente
decisor, torna as comunicações satelitais indispensáveis para a rapidez e boa fluidez
do exercício da autoridade. O Exército Brasileiro (EB)  tem adotado basicamente o
Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) e serviços privados de
comunicações satelitais para suprir  essas demandas. Assim este trabalho teve a
finalidade de realizar um estudo a respeito das possibilidades de emprego desses
sistemas,  por  unidades  do  EB  em  operações  militares  nos  diversos  ambientes
operacionais no território nacional.

Palavras  chaves:  Operações,  Comando  e  Controle,  Comunicações,  Satelitais,
SISCOMIS



ABSTRACT

In conflicts that have occurred in the last decades in the world, in different operational
environments, it is possible to verify the use of satellite communication systems at
different operational levels. These systems, when used for the benefit of decision-
making authority,  at any level of command, become a fundamental tool for better
situational  awareness  and  a  great  help  in  the  decision-making  process  of  the
authority that is inserted in a specific scenario of operations. The fact that currently
the conflict environment is at long distances from the decision-making agent, makes
satellite communications indispensable for the speed and good fluidity of the exercise
of  authority.  The  Brazilian  Army (EB)  has  basically  adopted  the  Military  Satellite
Communications System (SISCOMIS) and private satellite communications services
to meet these demands. Thus, this work had the purpose of carrying out a study
about the possibilities of using these systems, by EB units in military operations in the
different operational environments in the national territory.

Key  words:  Operations,  Command  and  Control,  Communications,  Satellites,
SISCOMIS
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil devido a sua dimensão territorial, condições socioeconômicas é considerado

uma  potência  regional,  no  âmbito  da  América  Latina,  assim  podem  haver  diversos

interesses que podem ferir a soberania nacional.

Dessa forma é importante que o país tenha suas estruturas de defesa, representadas

pelas  Forças  Armadas  (FFAA),  em  condições  de  cumprir  sua  missão  prevista  em

dispositivo constitucional conforme o artigo 142 da Constituição Federal (CF):

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e
pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais  permanentes  e  regulares,
organizadas  com base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem. (CF, 1988)

Ao Exército Brasileiro (EB), com o intuito de cumprir sua missão constitucional, cabe

acompanhar a evolução tecnológica dos equipamentos de emprego militar nas diversas

áreas da atividade militar, assim as comunicações satelitais devem estar nas prioridades

da  força  terrestre,  seja  no  desenvolvimento  e  aquisição  de  equipamentos,  como  no

aprimoramento de procedimentos operacionais e capacitação de pessoal para operar os

sistemas de comunicações satelitais. 

Um projeto importante para a garantia da soberania nacional no que se refere ao

ramo das comunicações, é o do Satélite de Geoestacionário de Defesa e Comunicações

Estratégicas (SDGC), que tem a finalidade de atender as comunicações civis e militares

brasileiras, que entrou em órbita recentemente, sendo o primeiro satélite controlado e

operado totalmente pelo Brasil. 

O lançamento desse equipamento pode possibilitar a diminuição ou até mesmo a

supressão de contratação de serviços de uso comercial de telefonia e dados via satélite,

que, atualmente, ainda mobíliam o sistema de comunicações satelitais nas operações no

nível tático do EB.

Assim  pode-se  observar  como é  importante  o  aprimoramento  de  procedimentos,

treinamento  de  pessoal,  desenvolvimento  e  aquisição  de  materiais  específicos  que

garantam comunicações satelitais seguras e eficazes, de forma a integrar as capacidades

de comando em controle.
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1.1. PROBLEMA

Devido  ao  advento  do  SDGC  e  as  novas  demandas  de  aprimoramento  de

capacidades  de  comando  e  controle  foram necessárias  o desenvolvimento  de  novas

capacidades relacionadas às comunicações satelitais.

Assim,  quais  são  as  capacidades  e  formas  de  emprego  dos  sistemas  de

comunicações  satelitais  que  estão  sendo  utilizados  nas  operações  militares  no  nível

tático?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar  e  identificar  equipamentos  e  procedimentos  utilizados  para  estabelecer

comunicações satelitais nas operações no nível tático.

1.2.2 Objetivos Específicos

a. Identificar os equipamentos militares de comunicações satelitais em uso no EB;

b. Identificar os equipamentos civis de comunicações satelitais em uso no EB; e

c.  Identificar  procedimentos  e formas de uso de equipamentos de comunicações

satelitais em operações militares.

1.3. METODOLOGIA

O presente trabalho trata de uma pesquisa onde serão expostos procedimentos de

emprego de equipamentos de comunicações satelitais militares em operações uma vez

que o objetivo é a produção de conhecimento que tenha uma aplicação prática, por meio

da sistematização de lições aprendidas em conjunto com condicionantes doutrinárias já

documentadas a respeito do emprego de comunicações satelitais em operações.
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1.3.1 Objeto formal de estudo

O presente  trabalho tem como objeto de estudo uma proposta de normatização de

processos  e  procedimentos  a  serem  adotados,  no  desdobramento  e  operação  de

instalação e operação de sistemas de comunicações satelitais em operações militares

1.3.2 Amostra

O  objeto  formal  de  estudo  é  delimitado  pela  bibliografia  referente  a  operações

militares, manuais de campanha e trabalhos acadêmicos que tratam de conceitos das

comunicações satelitais militares, tanto de conceitos como procedimentos de execução do

processo da instalação e operação de sistemas de comunicações satelitais no nível tático 

1.3.3 Delineamento da Pesquisa

 A pesquisa,  relativo  à  natureza,  será  do  tipo  aplicada,  pois  tem por  objetivo  a

produção de conhecimento com aplicação tendo como produto a solução de problemas

reais e específicos.

De acordo com a abordagem a pesquisa é do tipo qualiquantitativa, pois além da

análise  pragmática  de  processos  e  procedimentos  logísticos  já  documentados  haverá

análise dos registros e documentos produzidos por autores que os confeccionaram

Quanto ao objetivo geral, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, uma vez

que aumenta o conhecimento sobre o tema, por meio dos dados já documentados em

consonância com os registros de autores discriminados na referência.

A pesquisa terá as seguintes etapas: Busca e seleção da bibliografia existente, coleta

e análise dos dados, leituras para aprofundamento do tema; sistematização cronológica

da documentação.

1.3.4 Procedimentos para revisão da literatura

Com  o  propósito  de  definir  conceitos,  possibilitar  a  elaboração  da  pesquisa  e

viabilizar  a  solução  do  problema  levantado,  a  revisão  da  literatura  procedeu-se  da

seguinte maneira:



4

1.3.4.1 Fontes de busca

- Contituição Federal 1988;

- Manuais de Doutrina;

- Manuais de Campanha;

- Instruções Normativas;

- Trabalhos acadêmicos;

1.3.5 Procedimentos Metodológicos

Para compreensão do objeto de estudo, será realizado um estudo de caso pautado

nas atitudes e  procedimentos  tomados referentes  às  determinações,  planejamentos  e

execução dos processos de instalação e operação do sistema de comunicações satelitais.

 

1.3.6 Instrumentos

Como instrumento  para  a  realização  da  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  foi

empregado o processo de fichamento; tal procedimento se deu por meio de apontamento

em um fichário  exclusivo  da pesquisa,  tendo  em vista  a  quantidade de  material  que

aborda o assunto, seja por meio de manuais como trabalhos acadêmicos

 

1.3.7 Análise dos Dados

Em se tratando de uma pesquisa  com abordagem qualitativa  e  quantitativa  será

realizado um estudo de caso sistematizando procedimentos, diretos ou indireto, relativos

a  instalação  e  operação  de  sistemas  de  comunicações  satelitais  em  proveito  às

operações militares no nível tático.
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1.4. JUSTIFICATIVAS

O Exército Brasileiro, atualmente, não dispõe de manuais ou cadernos de instrução

que visa normatizar os procedimentos de utilização de meios de comunicações satelitais

seja militar ou civil para o emprego em operações. 

Assim é  pertinente  que haja  um estudo que elenque as  práticas  do uso desses

sistemas em operações para que possa auxiliar na normatização dessas capacidades.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O presente trabalho fundamenta-se em fontes bibliográficas, documentos, manuais e

legislações que abordam o tema e experiências profissionais nas atividades referente a

comunicações satelitais em proveito das operações militares. 

Com  base  em  tais  abordagens,  os  autores,  das  referências  apresentam

conceituações da Doutrina Militar Terrestre, Operações Militares Básicas, emprego das

Organizações  Militares  de  Comunicações,  emprego  de  equipamentos  militares  de

comunicações satelitais (SISCOMIS).

2.1. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES POR SATÉLITE 

As comunicações por satélite, operando como um sistema, é constituído por um ou

um conjunto de satélites que estão conectados por meio de enlaces micro-ondas com

estações em solo. 

O link estabelecido entre a estação em terra com o satélite em órbita é chamado de

uplink e o inverso de downlink.

Já o manual de campanha, Emprego do Rádio em Campanha C 24 - 18, conceitua o

satélite  como  sendo  um  equipamento,  em  órbita,  repetidor  de  sinal  bidirecional,  que

permite o tráfego de voz e dados.
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Pinho,  2016,  exemplifica  que  os  satélites  de  comunicações  são  dotados  de

“transponders”, equipamentos que têm a capacidade de receber, tratar, e amplificar sinais

de radiofrequência recebidos de alguma estação em terra e retransmiti-lo.

As órbitas dos satélites são classificadas quanto a sua trajetória  e  quanto a sua

distância em relação a Terra. No caso do presente trabalho será conceituado o satélite de

órbita Geoestacionária, tendo em vista o SDGC brasileiro ter essa característica. Assim o

SDGC é um equipamento geoestacionário de órbita equatorial, tendo o mesmo período de

rotação da terra, de 24 h, estando sempre cobrindo a mesma área da superfície terrestre.

A União Internacional de Telecomunicações, sediada em Genebra – Suíça, coordena

e  distribui  as  frequências  para  comunicações  satelitais  sendo  expressa  pela  tabela

abaixo:

Figura 1: Ligação via satélite entre a estação tática "A" e a estação fixa "B"

Fonte: C 24-18 Emprego do Rádio em Campanha
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2.2. SISTEMA MILITAR DE COMANDO E CONTROLE

D e acordo com o MD 31-S-02 o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) é

um conjunto de estruturas físicas, processos, doutrinas e sistemas de informação que visa

atender às necessidades relativas ao preparo e emprego das FFAA.

A  Rede  Operacional  de  Defesa  (ROD)  é  uma  infraestrutura  que  permite  o

Comandante Supremo exercer o comando e controle por meio do Estado-Maior Conjunto

das Forças Armadas (EMCFA) (BRASIL, 2016 p.18).

A ROD é a estrutura na qual trafega dados militares operacionais, tendo seu principal

canal  de  tráfego  o  SISCOMIS  sendo  destinado  a  prover  uma  série  de  serviços  de

Tecnologia da Informação e Comunicações.

2.3. SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS)

O SICOMIS é uma infraestrutura de Tecnologia da Informação para enlaces digitais e

satelitais, sendo o principal canal de comunicações militares com essa característica.

Esse  sistema  tem  a  finalidade  de  permitir  a  interoperabilidade  entre  centros  de

Comando e Controle (C2) do Ministério da Defesa (MD) e os centros de C2 das FFAA.

Tabela 1: Alocação de Frequências no espectro eletromagnético

Fonte: União Internacional de Telecomunicações  (UIT) 2015
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 O  segmento  espacial  do  SISCOMIS  operou,  até  o  ano  de  2017,  por  meio,

exclusivamente, de contratos de uso de transponders embarcados nos satélites Star One

C1 e C2, e no satélite Star One C3, sendo os dois primeiros na banda X e o último na

banda Ku. Atualmente o SISCOMIS conta com o Satélite Geoestacionário de Defesa e

Comunicações Estratégicas (SGDC), que é totalmente controlado pelo Brasil, como será

mostrado na sequência do trabalho (DEMENICIS, 2018 p.58).

O segmento terrestre do SISCOMIS é composto de circuitos de enlace de
dados  digitais  ponto  a  ponto  full  duplex  (radioenlaces,  fibra  óptica  -
proprietária e contratada, cabeamento UTP, entre outros), com capacidade
de transmissão  garantida e simétrica. Emprega protocolos comerciais, tal
como  o  Internet  Protocol  (IP),  para  interligar  os  principais  pontos  de
presença do SISCOMIS, no Brasil e no exterior, possuindo conectividade
com as redes de dados das Forças Armadas. O  SISCOMIS possui duas
Estações de Serviço (hubs)  compondo o segmento terrestre:  a Estação
Central  de  Brasília  (ECB),  no  Distrito  Federal;  e  a  Estação  do  Rio  de
Janeiro (ERJ), na Ilha do Governador no Rio de Janeiro (BRASIL, 2016,
p.19).

Os satélites Star One C1 e C2 já foram empregados, por exemplo, na Missão de Paz

das  Nações  Unidas  para  a  Estabilização  do  Haiti  (MINUSTAH)  conectando  tropas

brasileiras no HAITI à Rede de Comando e Controle (C2 ) no Brasil, como mostrado na

Figura 8, conectando as Estações Terrestres de Brasília (ECB) e do Rio de Janeiro (ERJ),

Figura 2: Segmento espacial do SISCOMIS antes do SGDC

Fonte: Demenicis, 2018
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no Brasil,  os terminais  flyaway e rebocáveis (towable)  do Batalhão Brasileiro  no Haiti

(BRABATT) e do Grupamento de Fuzileiros Navais (DEMENICIS, 2018, p.18). 

Os equipamentos que são enquadrados no nível operacional tático e integram a ROD

e contribuem para o exercício do comando e controle dando flexibilidade de emprego são

os  terminais  portáteis  (TP),  leves  (TL),  transportáveis  (TT),  rebocáveis  (TR),  fixos,

veiculares, móveis, navais (MN).

Figura 3: Esquema SISCOMIS empregado na MINUSTAH

Fonte: Demenicis, 2018
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Figura 4: Terminal Leve

Fonte: https://www.forumdefesa.com/

Figura 5: Terminal Transportável

Fonte: https://www.eb.mil.br/
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Figura 6: Terminal Rebocável

Fonte: https://www.4cta.eb.mil.br/

Figura 7: Terminal Portátil

https://www.defesanet.com.br/
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Os terminais mais empregados pelo EB, dado as peculiaridades da missão da Força,

são os terminais transportáveis e leves que estão presentes em sua grande maioria nas

Organizações Militares de Comunicações que tem a finalidade de apoiar em meios de

comunicações  Grandes  Unidades  e  Grandes  Comandos.  Assim  no  presente  trabalho

serão estudados procedimentos de emprego desses materiais nos escalões táticos. A

seguinte tabela mostra algumas características dos equipamentos satelitais que integram

o SICOMIS.

Figura 8: Terminal Móvel Naval

Fonte: https://www.defesanet.com.br/naval/noticia
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2.3.1 SISCOMIS e o SGDC

O SGDC passou efetivamente a estar em operação no SISCOMIS em 30 de junho

de 2017 quando o controle  total  do satélite,  seja  a a plataforma dos subsistemas do

satélite  (platform)  como a carga útil  de comunicações (payload),  nas bandas Ka e X,

passou das mãos da fabricante francesa Thales Alenia Space (TAS) para os técnicos e

especialistas brasileiros da TELEBRAS e das três Forças Armadas. (DEMENICIS, 2018). 

O SGDC foi  fabricado  na  moderna  plataforma Space  4000C4 da  TAS,
possui 5,7 toneladas, 7 metros de altura e 37 m de envergadura. A Figura
11 mostra: os 6 (seis) refletores parabólicos das antenas empregadas nas
comunicações (banda Ka e X); parte dos dois painéis solares responsáveis
por  gerar  toda  a  energia  elétrica  consumida  pelo  satélite;  e  o
compartimento  central  que  abriga  todos  os  subsistemas  embarcados,
incluindo  todo  o  combustível  que  será  consumido.  O  tempo  de  vida
esperado do SGDC é de aproximadamente 18 anos.  (Demenicis,  2018,
p.61)

Esse  satélite  tem  capacidade  de  cobertura  nacional  abrangido  todo  o  território

brasileiro, América do Sul, Caribe e Parte do Oceano Atlântico dando aproximadamente

1500 km de raio de cobertura, sendo em banda X.

Tabela 2: Características das ETT

Fonte: Campos, 2011
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A videoconferência do Ministério da Defesa entre as de Vilhena (Rondônia) e Brasília

(DF), no dia 05 de julho de 2017, marcou o primeiro enlace da Operação Ostium por meio

do SGDC (DEMENICIS, 2018, p.62).

Para que a operação do satélite ocorra de forma eficaz foi implantado o Centro de

Operações Espaciais (COPE), sendo uma infraestrutura que fica guarnecida pela FAB

estando localizada em Brasília, havendo, também, uma estrutura redundante no Rio de

Janeiro

Figura 9: Cobertura SGDC

Fonte: HOREWICZ, 2014
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2.4. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SATELITAIS DE USO COMERCIAL

Os sistemas de comunicações satelitais de uso comercial, mesmo com o uso dos

terminais satelitais citados no tópico anterior, são bastante empregados nas unidades do

Figura 10: Antena de TT&C do COPE

Fonte: Demenicis, 2018

Figura 11: COPE

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/brasil-inaugura-centro-operacoes-espaciais
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EB, tendo em vista a falta de equipamentos militares para atender as demandas das

diversas operações, tamanho e volume do terminal não havendo um terminal portátil e

incapacidade de operação desses equipamentos em movimento.

 O uso de meios satelitais comerciais é relativamente comum em algumas forças

armadas do planeta. Os Estados Unidos da America (EUA) possuem alguns documentos

que regulam o uso dos meios satelitais comerciais e prevê em sua doutrina o uso destes

serviços, como pode ser verificado no manual FM 3-14 ARMY SPACE OPERATIONS

Mobile Satellite Service uses Iridium and Inmarsat services to compliment
military SATCOM narrowband services to provide highly mobile
communications. Additionally, comercial systems are advantageous to
support much of the Army’s predictable, wideband fixed SATCOM needs
(USA, 2019, p.3-8)

O  Serviço  Móvel  por  Satélite  usa  os  serviços  Iridium  e  Inmarsat  para
complementar os serviços militares de banda estreita do SATCOM para
fornecer  comunicações  altamente  móveis.  Além  disso,  os  sistemas
comerciais são vantajosos para suportar grande parte das necessidades
do SATCOM previsível e de banda larga do Exército (USA, 2019, p.3-8)

Assim os sistemas comerciais oferecem grande flexibilidade para atividades militares

que tem característica de alta mobilidade. Portanto há algumas empresas no mercado

que podem oferecer esse serviço como a Globalstar, Iridium e Inmarsat.

Dentre  as  desvantagens  do  uso  desses  sistemas  são  o  elevado  custo  para  a

contratação dos serviços, os satélites são controlados por empresas privadas no qual o

oponente ou força adversa também pode estar utilizando. 

Como também a questão da segurança das comunicações pode impactar de maneira

negativa nas operações, assim o Oficial de Comunicações e Eletrônica daquela zona de

ação deve assessorar o Cmt na viabilidade de contratação desses serviços.

Conforme relatado no manual FM 3 -14, verifica-se que em experiência do emprego

das  comunicações  satelitais  comerciais  os  serviços  por  vezes  não  se  apresentam

confiáveis  durante  períodos  de  tensão  política  ou  hostilidades  abertas  e  segundo  o

referido  documento  é  importante  que  os  requisitos  da  missão  sejam cuidadosamente

revisados antes de empregar essas comunicações.

Assim,  no  decorrer  deste  trabalho  serão  abordadas  as  características  desses

sistemas.
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2.4.1 Iridium

A Iridium fornece serviços de baixa latência e registro de rede curto, com tráfego de

dados, texto e fonia em qualquer lugar do globo, tendo em vista o grande número de

satélites  a  serviço  da  empresa,  permitindo,  assim,  o  uso  do  telefone  satelital  e

deslocamento.

De acordo com o site da empresa, a constelação da Iridium chega a sessenta e seis

satélites de órbita baixa, logo é a operadora com maior número se satélites em operação.

2.4.2 Globalstar e SPOT

Os equipamentos de fonia via satélite da Globalstar estão entre os menores e mais

leves  do  mercado,  possuem boa  qualidade  na  transmissão  de  voz  e  baixa  latência.

Possuindo uma constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO).

Sua constelação permite que vários satélites atendam a uma chamada, permitindo

assim que a chamada não caia mesmo se o equipamento sair da vistas de um satélite.

Figura 12: Iridium Cobertura

Fonte: www.groundcontrol.com
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É  perceptível  que  tanto  com  o  sistema  Iridium  como  no  Globalstar  o  Brasil  é

abrangido pela cobertura de ambos os sistemas.

 Os  dispositivos  SPOT,  são,  basicamente,  equipamentos  que  informam  sua

localização para uma central (controlada pelo o usuário) e que permite acompanhar em

tempo real a posição do aparelho. Esse tipo pode ser utilizado para acompanhamento de

tropas em operações. Em seguida, as figuras 15 e 16 mostram a área de cobertura do

serviço de voz/dados e de geolocalização oferecido pela empresa.

Figura 13: Cobertura Globalstar

Fonte: www.globalstar.com
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2.4.3 Inmarsat

O Inmarsat IsatPhone (Telefone Satelital) oferece, também uma cobertura que cobre

quase todo o globo.

Essa conectividade com banda larga é prestada por meio da rede BGAN, que tem

capacidade de acesso simultâneo a dados e voz e banda larga, com velocidade de até

492 kbps, conforme datasheet do equipamento.

Figura 14: Cobertura - SPOT

Fonte: https://www.globalstar.com/
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Cabe ressaltar que esse tipo de equipamento são os mais utilizados nas unidades de

comunicação do EB, para estabelecimento de links satelitais utilizando meios civis. Na

figura abaixo pode-se verificar um dos equipamentos mais utilizados.

Figura 15: Cobertura Inmarsat

Fonte: https://www.orbcomm.com/pt/networks/satellite/isatdata-pro
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Os equipamentos satelitais disponíveis no mercado, principalmente os das empresas

abordadas  neste  trabalho,  são  de  fácil  instalação,  leves  e  ocupam  pouco  espaço.

Incluindo,  também  serviços  de  internet,  telefonia,  transmissão  de  mensagens  e

geolocalização,  atendendo  bem  as  demandas  das  operações  militares,  a  grande

desvantagem é o valor para utilização de tais serviços.

2.5. EMPREGO DOS SISTEMAS SATELITAIS NAS OPERAÇÕES MILITARES

Desde  a  década  de  80  houve  um  aumento  significativo  da  utilização  de  meios

satelitais  no  sistema  de  comunicações  da  força  terrestre  devido  ao  incremento  e  a

evolução do emprego do EB em sua missão constitucional.

Com o advento dos grandes eventos a partir do começo da segunda década dos

anos 2000 houve uma demanda de incremento da capacidade de comando e controle, e

consciência  situacional,  por  consequência  uma  maior  estruturação  nas  comunicações

satelitais,  sendo  assim  tendo  um  maior  aporte  de  recursos  financeiros  para  o

aprimoramento desta capacidade.

Figura 16: BGAN

Fonte: https://teletime.com.br/
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Os eventos ocorridos, evidenciaram, também, a necessidade de aprimoramento na

interoperabilidade dos sistemas de comunicações desdobrados, entre Marinha, Exército e

Força  Aérea,  assim  como  as  operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  (GLO),

intensificação  de  operações  fronteiriças  que  foram  realizadas  nesse  período  e  a

implementação do  projeto  SISFRON.  Como  também  em  operações  regidas  pela

Organização das Nações Unidas (ONU), tais como a MINUSTAH e UNIFIL.

Assim  foram  realizados  a  compra  e  distribuição  de  terminais  SISCOMIS  e

equipamentos  de  comunicação  satelital  comercial  para  utilização  pelas  OM  de

Comunicações e tropas com emprego que necessitam de grande mobilidade, como tropas

paraquedistas  e  de  operações  especiais,  permitindo  assim  uma  maior  consciência

situacional dos comandantes e o melhor exercício do comando e controle.

Além  disso  a  implementação  do  programa  SISFROM  (Sistema  Integrado  de

Monitoramento de Fronteiras), que é regido pelo EB, que tem o objetivo de realizar o

monitoramento das regiões fronteiriças do território nacional; traz uma grande demanda

para o uso de comunicações satelitais,  de modo que os equipamentos do SISCOMIS

como principal meio a ser utilizado na aplicação de tal capacidade.

Já nos diversos Comandos Militares de Área, principalmente nos Comandos Militares

da  Amazônia  e  Comando  Militar  do  Norte,  é  comum  a  contratação  de  serviços  de

comunicação satelital civil, com o intuito de aumentar a capacidade de comunicação e

consciência situacional nas diversas operações que são desdobradas na região.

A elaboração de todo o processo administrativo para a contratação de tais serviços

poderia ser feita de maneira centralizada, acarretando assim, numa diminuição de custos,

ou na aquisição de equipamentos que estão prestes a tornarem obsoletos.

2.5.1 Comunicações Satelitais nas Operações Defensivas

Conforme o manual EB70-MC-10.223 Operações, as operações defensivas têm por

características empregar todos os meios disponíveis, visando buscar uma vulnerabilidade

do inimigo e mantém uma flexibilidade em seu planejamento com o intuito de buscar

operações ofensivas em um posterior momento.

Conforme  a  figura  abaixo  pode-se  observar  os  tipos  de  operações  defensivas

presentes na doutrina.
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A finalidade da defesa em posição é dificultar ou deter  a  progressão do inimigo,

aproveitar todas as oportunidades apresentadas, para desorganizar, desgastar ou destruir

as forças oponentes (Brasil,2020, p.3-12)

3.3.3.1.2  A  finalidade  da  defesa  em  posição  é  dificultar  ou  deter  a
progressão do atacante, impedindo o seu acesso a uma determinada área,
aproveitar  todas  as  oportunidades  apresentadas,  para  desorganizar,
desgastar  ou  destruir  as  forças  oponentes,  e  assegurar  condições
favoráveis para o desencadeamento de uma ação ofensiva.
3.3.3.1.3  Neste  tipo de operação,  o Sis  Com é muito  influenciado pelo
tempo disponível,  pelo sistema que já estiver em funcionamento e pela
manobra  a  ser  conduzida.  A  maior  estabilidade,  própria  de  situações
defensivas, influi de maneira marcante na estrutura do sistema.
(Brasil, 2020, p.3-12)

Assim pode-se observar que nesse tipo de operação, o Sistema de Comunicação

Satelital  é  empregado  visando  o  georreferenciamento  dos  elementos  de  manobra,

possibilitando uma melhor dinâmica da consciência situacional, e como meio redundante

ou para comunicação com os escalões superiores onde não estão ao alcance dos meios

desdobrados na área.

O movimento retrógrado tem como características:

3.3.3.1.7  A manutenção  da  consciência  situacional  deve  ser  priorizada
através  dos  sistemas  e  meios  disponíveis.  Especialmente  as  peças  de
manobra que estiverem na zona de ação devem estar georreferenciadas,
facilitando  o  controle,  caso  haja  desdobramentos  do  ataque  oponente.
(Brasil, 2020, p.3-13 )

Com relação ao sistema de comunicações a ser desdobrado nesse tipo de manobra,

pode-se observar algumas peculiaridades. 

Tabela 3: Operações Defensivas

Fonte: Brasil, 2017
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3.3.4.1.2 O planejamento das comunicações nos movimentos retrógrados,
além  de  levar  em  conta  o  tipo  de  manobra  a  ser  realizada  (ação
retardadora,no  retraimento,  retirada  ou,  ainda,  a  combinação  dessas
ações), deve considerar as seguintes peculiaridades:
a) mobilidade e descentralização da operação, dificultando a continuidade
das comunicações;
b)  grande  necessidade  de  sigilo  da  operação,  acarretando  ênfase  na
aplicação das MPE; e  
c)  dificuldade  de  recolhimento  dos  meios  físicos  de  comunicações,
acarretando a possibilidade de expressiva perda de material. (Brasil, 2020,
p. 3-15)

Na preparação para o dispositivo do movimento retrógrado, emprega-se o sistema de

comunicações  existente,  procurando  não  lançar  novos  sistemas  e  materiais  de

comunicações  na  área  de  operação. Sendo  assim  cresce  de  importância  o  uso  de

sistemas  de  comunicação  por  satélite  tendo  em vista  a  facilidade,  grande  alcance  e

inexistência  de  necessidade  de  lançar  sistemas  adjacentes,  tornando  portanto,

possivelmente,  o  principal  meio  de  comunicações  para  longas  distâncias  e  para

georreferenciamento.

2.5.2 Comunicações Satelitais nas Operações Ofensivas

As ações nas operações ofensivas são mais dinâmicas, baseadas no movimento e

manobra buscando cerrar sobre o inimigo com finalidade de destruí-lo ou neutralizá-lo,

exigindo assim um sistema de comunicações flexível e contínuo.

Na marcha para o combate (M Cmb) há um deslocamento de tropas de uma região

para outra, buscando concentrar esforços em um momento oportuno ou em uma região

mais favorável (Brasil,2020, p.3-2).

Conforme (Brasil,2020) na M Cmb as comunicações devem ser orientadas a:

a) negar ao oponente informações sobre nossos meios e dispositivo;
b)  favorecer  a  interoperabilidade  com  ênfase  nas  ligações  com  os
elementos incumbidos de executar reconhecimentos aéreos e terrestres e,
ainda, com os elementos das forças de segurança;
c)  possibilitar  a  integração  dos  sistemas  entre  os  diversos  escalões,
sobretudo os relacionados ao apoio à decisão, visando à manutenção da
consciência situacional;
d) obter um sistema de comunicações extremamente flexível para atender
às evoluções na situação tática;
e) proporcionar continuidade ao sistema de comunicações anteriormente
estabelecido, desde os movimentos preparatórios da marcha; e
f)  ligar,  intimamente,  o  planejamento  das  comunicações  com  o  das
operações Táticas.(Brasil, 2020. p.3-3)
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Os equipamentos de comunicações satelitais que geralmente se encontram na área

dos Centro de Comunicações justapostos ao PC dos escalões considerados, devem ter

características  portáteis  pois  os  C Com são,  normalmente,  mantidos embarcados em

viaturas e em condições de funcionar durante os deslocamentos e nos altos.

O ataque coordenado emprega, normalmente forças que farão o ataque principal,

forças  de  ataque  secundário  e  reserva  assim  como  demais  elementos  de  apoio  ao

combate.

O planejamento  do  Sis  Com  deve  ser  extremamente  detalhado,  tendo
como  foco  a  preservação  da  consciência  situacional  do  comandante.
Assim  sendo,  durante  a  execução  de  um  ataque,  é  imperativo  que  o
comando esteja  permanentemente  informado das ações em curso,  das
reações do oponente e da situação em que se encontram os elementos
subordinados. (Brasil, 2020, p.3-7)

Conforme  dito  em  Brasil,2020,  pode-se  perceber  que  elementos  diretamente

subordinados deverão portar equipamentos de comunicações satelital, com a finalidade

de dar robustez a consciência situacional, assim dependendo do tipo de Atp Coor e como

se desencadearão as  ações é  possível  que frações até  níveis  pelotão,  devam portar

equipamentos  com  essa  finalidade  e  o  mais  portáteis  possível,  empregando

principalmente geolocalização.

Na modalidade satelital,  os meios rádio podem ser empregados para o
estabelecimento  de  enlaces  a  longas  distâncias  com  relativa  rapidez,
possibilitando o acesso à rede de dados, bem como aos demais serviços
daí provenientes, buscando-se maior interoperabilidade. (Brasil, 2020, p.3-
9)

O  aproveitamento  do  êxito  e  a  perseguição  segue-se  a  um  ataque  exitoso  e

procuram  desorganizar  o  inimigo  e  destruí-lo.  Dessa  maneira,  há  um  aumento  da

exigência dos sistemas de comunicações, devendo ser altamente flexíveis para manter a

continuidade  das  ligações  e  proporcionando  consciência  situacional  e  auxiliando  na

rapidez da tomada de decisão.

Assim como foi explorado na marcha para o combate, muitas vezes os centros de

comunicações serão móveis e deverão operar em deslocamento, da mesma forma as

distâncias  poderão ser  muito  alongadas o  que prejudicará  até  mesmo o emprego de

meios  rádio  que  poderá  ter  a  necessidade  de  instalação  de  repetidoras  no  terreno

reduzindo a velocidade dos deslocamentos. Dessa forma, a modalidade satelital poderá
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ser de grande importância para o prosseguimento das ações permitindo a continuidade

das comunicações enquanto outros meios são realocados e preparados.

2.5.3 Comunicações Satelitais nas Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências

As  Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com  Agências  (OCCA)  tem sido,

principalmente nas duas primeiras décadas dos anos 2000, um grande desafio para as

FFAA pois ela inclui diversos outros tipos de operações como as, subsidiárias, garantia

dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, entre outras.

3.4.1.4  Nas operações de cooperação e coordenação com agências, as
comunicações devem ser orientadas com intuito de obter um sistema de
comunicações flexível, que favoreça a interoperabilidade da F Ter com as
agências  e  entre  elas,  e  de  conferir  confiabilidade  ao  sistema  de
comunicações,  estabelecendo  sistemas  alternativos  para  a
interoperabilidade com as agências. (Brasil, 2020, p.3-16)

Os C Com são desdobrados em grande parte justaposto aos Centro de Comando e

Controle  Integrado/  Centro  de  Operações.  Esses  locais  oferecem  uma  infraestrutura

adequada para a condução das operações e oferecem acesso aos diversos sistemas

corporativos das Forças e Agências envolvidas.

O principal meio de comunicação empregado nesse tipo de Operação é o Sistema

Rádio Digital Troncalizado (SRDT), no qual proporciona ampla cobertura de de acesso

tanto por equipamentos rádio portáteis como veiculares, entregando assim flexibilidade e

confiabilidade ao sistema de comunicações.

3.4.1.8.3  Os  equipamentos  na  modalidade  satelital  são  largamente
empregados,  fornecendo a  estrutura necessária  para o fluxo de dados,
principalmente  entre  a  força  considerada  e  seu  escalão  superior,
complementando  ou  substituindo  os  meios  locais  disponíveis.  (Brasil,
2020, p.3-19)

Os meios satelitais, nesse tipo de operação, fornecem serviço de voz e dados para

as tropas que estão desdobradas no terreno e não tem acesso aos meios locais , seja

para se integrar o SRDT por meio de sites móveis ou até por rádios portáteis a EBNet ou

à ROD, utilizando equipamentos motobridge por exemplo.
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Sendo assim ao estabelecer essa integração de sistemas, o serviço de voz por rádio

frequência pode ficar disponível das localidades mais remotas da zona de operação para

todo o país.

Figura 17: Site Móvel

Fonte: http://www.cml.eb.mil.br/

Figura 18: Motobridge

Fonte: https://www.motorolasolutions.com/
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 O  SISCOMIS  permite  ainda  que  através  vários  sistemas  corporativos  sejam

fornecidos, como por exemplo, o acesso as redes de telefonia as três Forças Armadas

(RITEx, RETELMA, RTCAER).

Os  equipamentos  satelitais  civis  também são  largamente  empregados,  tendo em

vista poderem ser empregados em situações que há alta mobilidade principalmente do

comandante  tático  da  zona  de  operação,  proporcionando  assim   maior  consciência

situacional e auxiliar na tomada de decisão do Comandante dos escalões considerados e

superior.

Os serviços mais comuns utilizados são o georreferenciamento e telefonia por meio

de SPOT e equipamentos como BGAN.

Portanto é de extrema importância que o Oficial de Comunicações e Eletrônica esteja

informado sobre as operações táticas, de maneria que ele possa agir em tempo hábil para

Figura 19: Operação de BGAN em Vtr

Fonte: Companhia de Comando e Controle - 2018
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que possa assessorar da melhor maneira possível o Cmt da zona de operação para que

possa ter o serviço de comunicações mais adequado disponível.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Dado  o  que  foi  apresentado  neste  trabalho,  pode-se  chegar  a  um  conjunto  de

conclusões  a  respeito  do  uso  dos  meios  de  comunicação  satelitais  em  operações

militares, a importância e a viabilidade deste recurso.

De acordo com o que foi visto, o SISCOMIS se tornou um meio extremamente nobre

para  quaisquer  tipos  de  operações  militares  pois  ele  traz  confiabilidade  segurança  e

flexibilidade nas comunicações, sendo usado com meio redundante como principal, tendo

como  fator  multiplicador  dessa  capacidade  o  lançamento  e  operação  do  Satélite

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC)

Além  de  prover  diversos  tipos  de  serviços,  principalmente  o  acesso  as  redes

corporativas das FFAA, ele traz a capacidade de integração com o sistema mais usado

pelo EB atualmente com destaque para as OCCA ocorridas em ambientes urbanos.

Esse tipo de operação foi aonde a Força Terrestre foi mais empregada nas últimas

décadas, permitindo que as tropas pudesse se especializar no uso de tais equipamentos

e  consequentemente  trazendo  soluções  para  o  ambiente  operacional,  conforme  a

evolução dos acontecimentos e necessidades do melhor aproveitamento do comando e

controle.

Um exemplo claro foi, a integração do SISCOMIS com o SRDT, trazendo, como foi

verificado  no  trabalho,  cobertura  de  rádio  frequência  independente  das  distâncias

geográficas, facilitando assim as ligações nos diversos escalões e atores envolvidos nos

acontecimentos táticos.

Exércitos em todo mundo procuram alinhar seus sistemas militares de comunicações

por satélite aos sistemas de uso comercial, a fim de mitigar a insuficiência de meios ou

necessidades específicas não atendidas por aqueles sistemas.

Como apresentado no trabalho,  verificou-se  que a utilização dos meios  satelitais

comerciais,  também  são  largamente  usados  pelas  tropas  brasileiras,  devido  à

necessidade de mobilidade e flexibilidade que os comandantes táticos exigem para utilizar

os serviços de comunicações prestados por estes meios.

Por  fim,  para  que  a  Força  Terrestre  tenha  um  incremento  nas  capacidades  de

emprego nos seus sistemas de comunicações por satélite,  é necessário que haja um
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direcionamento  efetivo  de  recursos  para  a  melhoria  e  manutenção  do  SISCOMIS  e

capacitação para recursos humanos especializados na operação dos equipamentos.
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	1. INTRODUÇÃO
	O Brasil devido a sua dimensão territorial, condições socioeconômicas é considerado uma potência regional, no âmbito da América Latina, assim podem haver diversos interesses que podem ferir a soberania nacional.
	Dessa forma é importante que o país tenha suas estruturas de defesa, representadas pelas Forças Armadas (FFAA), em condições de cumprir sua missão prevista em dispositivo constitucional conforme o artigo 142 da Constituição Federal (CF):
	Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (CF, 1988)
	Ao Exército Brasileiro (EB), com o intuito de cumprir sua missão constitucional, cabe acompanhar a evolução tecnológica dos equipamentos de emprego militar nas diversas áreas da atividade militar, assim as comunicações satelitais devem estar nas prioridades da força terrestre, seja no desenvolvimento e aquisição de equipamentos, como no aprimoramento de procedimentos operacionais e capacitação de pessoal para operar os sistemas de comunicações satelitais.
	Um projeto importante para a garantia da soberania nacional no que se refere ao ramo das comunicações, é o do Satélite de Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SDGC), que tem a finalidade de atender as comunicações civis e militares brasileiras, que entrou em órbita recentemente, sendo o primeiro satélite controlado e operado totalmente pelo Brasil.
	O lançamento desse equipamento pode possibilitar a diminuição ou até mesmo a supressão de contratação de serviços de uso comercial de telefonia e dados via satélite, que, atualmente, ainda mobíliam o sistema de comunicações satelitais nas operações no nível tático do EB.
	Assim pode-se observar como é importante o aprimoramento de procedimentos, treinamento de pessoal, desenvolvimento e aquisição de materiais específicos que garantam comunicações satelitais seguras e eficazes, de forma a integrar as capacidades de comando em controle.

	1.1. PROBLEMA
	Devido ao advento do SDGC e as novas demandas de aprimoramento de capacidades de comando e controle foram necessárias o desenvolvimento de novas capacidades relacionadas às comunicações satelitais.
	Assim, quais são as capacidades e formas de emprego dos sistemas de comunicações satelitais que estão sendo utilizados nas operações militares no nível tático?

	1.2. OBJETIVOS
	1.2.1 Objetivo Geral
	Analisar e identificar equipamentos e procedimentos utilizados para estabelecer comunicações satelitais nas operações no nível tático.

	1.2.2 Objetivos Específicos
	a. Identificar os equipamentos militares de comunicações satelitais em uso no EB;
	b. Identificar os equipamentos civis de comunicações satelitais em uso no EB; e
	c. Identificar procedimentos e formas de uso de equipamentos de comunicações satelitais em operações militares.


	1.3. METODOLOGIA
	O presente trabalho trata de uma pesquisa onde serão expostos procedimentos de emprego de equipamentos de comunicações satelitais militares em operações uma vez que o objetivo é a produção de conhecimento que tenha uma aplicação prática, por meio da sistematização de lições aprendidas em conjunto com condicionantes doutrinárias já documentadas a respeito do emprego de comunicações satelitais em operações.
	1.3.1 Objeto formal de estudo
	O presente trabalho tem como objeto de estudo uma proposta de normatização de processos e procedimentos a serem adotados, no desdobramento e operação de instalação e operação de sistemas de comunicações satelitais em operações militares

	1.3.2 Amostra
	O objeto formal de estudo é delimitado pela bibliografia referente a operações militares, manuais de campanha e trabalhos acadêmicos que tratam de conceitos das comunicações satelitais militares, tanto de conceitos como procedimentos de execução do processo da instalação e operação de sistemas de comunicações satelitais no nível tático

	1.3.3 Delineamento da Pesquisa
	A pesquisa, relativo à natureza, será do tipo aplicada, pois tem por objetivo a produção de conhecimento com aplicação tendo como produto a solução de problemas reais e específicos.
	De acordo com a abordagem a pesquisa é do tipo qualiquantitativa, pois além da análise pragmática de processos e procedimentos logísticos já documentados haverá análise dos registros e documentos produzidos por autores que os confeccionaram
	Quanto ao objetivo geral, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, uma vez que aumenta o conhecimento sobre o tema, por meio dos dados já documentados em consonância com os registros de autores discriminados na referência.
	A pesquisa terá as seguintes etapas: Busca e seleção da bibliografia existente, coleta e análise dos dados, leituras para aprofundamento do tema; sistematização cronológica da documentação.

	1.3.4 Procedimentos para revisão da literatura
	Com o propósito de definir conceitos, possibilitar a elaboração da pesquisa e viabilizar a solução do problema levantado, a revisão da literatura procedeu-se da seguinte maneira:
	1.3.4.1 Fontes de busca
	- Contituição Federal 1988;
	- Manuais de Doutrina;
	- Manuais de Campanha;
	- Instruções Normativas;
	- Trabalhos acadêmicos;


	1.3.5 Procedimentos Metodológicos
	Para compreensão do objeto de estudo, será realizado um estudo de caso pautado nas atitudes e procedimentos tomados referentes às determinações, planejamentos e execução dos processos de instalação e operação do sistema de comunicações satelitais.
	

	1.3.6 Instrumentos
	Como instrumento para a realização da pesquisa bibliográfica e documental, foi empregado o processo de fichamento; tal procedimento se deu por meio de apontamento em um fichário exclusivo da pesquisa, tendo em vista a quantidade de material que aborda o assunto, seja por meio de manuais como trabalhos acadêmicos
	

	1.3.7 Análise dos Dados
	Em se tratando de uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa será realizado um estudo de caso sistematizando procedimentos, diretos ou indireto, relativos a instalação e operação de sistemas de comunicações satelitais em proveito às operações militares no nível tático.


	1.4. JUSTIFICATIVAS
	O Exército Brasileiro, atualmente, não dispõe de manuais ou cadernos de instrução que visa normatizar os procedimentos de utilização de meios de comunicações satelitais seja militar ou civil para o emprego em operações.
	Assim é pertinente que haja um estudo que elenque as práticas do uso desses sistemas em operações para que possa auxiliar na normatização dessas capacidades.


	2. REFERENCIAL TEÓRICO
	O presente trabalho fundamenta-se em fontes bibliográficas, documentos, manuais e legislações que abordam o tema e experiências profissionais nas atividades referente a comunicações satelitais em proveito das operações militares.
	Com base em tais abordagens, os autores, das referências apresentam conceituações da Doutrina Militar Terrestre, Operações Militares Básicas, emprego das Organizações Militares de Comunicações, emprego de equipamentos militares de comunicações satelitais (SISCOMIS).
	2.1. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES POR SATÉLITE
	As comunicações por satélite, operando como um sistema, é constituído por um ou um conjunto de satélites que estão conectados por meio de enlaces micro-ondas com estações em solo.
	O link estabelecido entre a estação em terra com o satélite em órbita é chamado de uplink e o inverso de downlink.
	Já o manual de campanha, Emprego do Rádio em Campanha C 24 - 18, conceitua o satélite como sendo um equipamento, em órbita, repetidor de sinal bidirecional, que permite o tráfego de voz e dados.
	Pinho, 2016, exemplifica que os satélites de comunicações são dotados de “transponders”, equipamentos que têm a capacidade de receber, tratar, e amplificar sinais de radiofrequência recebidos de alguma estação em terra e retransmiti-lo.
	As órbitas dos satélites são classificadas quanto a sua trajetória e quanto a sua distância em relação a Terra. No caso do presente trabalho será conceituado o satélite de órbita Geoestacionária, tendo em vista o SDGC brasileiro ter essa característica. Assim o SDGC é um equipamento geoestacionário de órbita equatorial, tendo o mesmo período de rotação da terra, de 24 h, estando sempre cobrindo a mesma área da superfície terrestre.
	A União Internacional de Telecomunicações, sediada em Genebra – Suíça, coordena e distribui as frequências para comunicações satelitais sendo expressa pela tabela abaixo:

	2.2. SISTEMA MILITAR DE COMANDO E CONTROLE
	D e acordo com o MD 31-S-02 o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) é um conjunto de estruturas físicas, processos, doutrinas e sistemas de informação que visa atender às necessidades relativas ao preparo e emprego das FFAA.
	A Rede Operacional de Defesa (ROD) é uma infraestrutura que permite o Comandante Supremo exercer o comando e controle por meio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) (BRASIL, 2016 p.18).
	A ROD é a estrutura na qual trafega dados militares operacionais, tendo seu principal canal de tráfego o SISCOMIS sendo destinado a prover uma série de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações.

	2.3. SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS)
	O SICOMIS é uma infraestrutura de Tecnologia da Informação para enlaces digitais e satelitais, sendo o principal canal de comunicações militares com essa característica.
	Esse sistema tem a finalidade de permitir a interoperabilidade entre centros de Comando e Controle (C2) do Ministério da Defesa (MD) e os centros de C2 das FFAA.
	O segmento espacial do SISCOMIS operou, até o ano de 2017, por meio, exclusivamente, de contratos de uso de transponders embarcados nos satélites Star One C1 e C2, e no satélite Star One C3, sendo os dois primeiros na banda X e o último na banda Ku. Atualmente o SISCOMIS conta com o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), que é totalmente controlado pelo Brasil, como será mostrado na sequência do trabalho (DEMENICIS, 2018 p.58).
	O segmento terrestre do SISCOMIS é composto de circuitos de enlace de dados digitais ponto a ponto full duplex (radioenlaces, fibra óptica - proprietária e contratada, cabeamento UTP, entre outros), com capacidade de transmissão garantida e simétrica. Emprega protocolos comerciais, tal como o Internet Protocol (IP), para interligar os principais pontos de presença do SISCOMIS, no Brasil e no exterior, possuindo conectividade com as redes de dados das Forças Armadas. O SISCOMIS possui duas Estações de Serviço (hubs) compondo o segmento terrestre: a Estação Central de Brasília (ECB), no Distrito Federal; e a Estação do Rio de Janeiro (ERJ), na Ilha do Governador no Rio de Janeiro (BRASIL, 2016, p.19).
	Os satélites Star One C1 e C2 já foram empregados, por exemplo, na Missão de Paz das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) conectando tropas brasileiras no HAITI à Rede de Comando e Controle (C2 ) no Brasil, como mostrado na Figura 8, conectando as Estações Terrestres de Brasília (ECB) e do Rio de Janeiro (ERJ), no Brasil, os terminais flyaway e rebocáveis (towable) do Batalhão Brasileiro no Haiti (BRABATT) e do Grupamento de Fuzileiros Navais (DEMENICIS, 2018, p.18).
	Os equipamentos que são enquadrados no nível operacional tático e integram a ROD e contribuem para o exercício do comando e controle dando flexibilidade de emprego são os terminais portáteis (TP), leves (TL), transportáveis (TT), rebocáveis (TR), fixos, veiculares, móveis, navais (MN).
	Os terminais mais empregados pelo EB, dado as peculiaridades da missão da Força, são os terminais transportáveis e leves que estão presentes em sua grande maioria nas Organizações Militares de Comunicações que tem a finalidade de apoiar em meios de comunicações Grandes Unidades e Grandes Comandos. Assim no presente trabalho serão estudados procedimentos de emprego desses materiais nos escalões táticos. A seguinte tabela mostra algumas características dos equipamentos satelitais que integram o SICOMIS.

	2.3.1 SISCOMIS e o SGDC
	O SGDC passou efetivamente a estar em operação no SISCOMIS em 30 de junho de 2017 quando o controle total do satélite, seja a a plataforma dos subsistemas do satélite (platform) como a carga útil de comunicações (payload), nas bandas Ka e X, passou das mãos da fabricante francesa Thales Alenia Space (TAS) para os técnicos e especialistas brasileiros da TELEBRAS e das três Forças Armadas. (DEMENICIS, 2018).
	O SGDC foi fabricado na moderna plataforma Space 4000C4 da TAS, possui 5,7 toneladas, 7 metros de altura e 37 m de envergadura. A Figura 11 mostra: os 6 (seis) refletores parabólicos das antenas empregadas nas comunicações (banda Ka e X); parte dos dois painéis solares responsáveis por gerar toda a energia elétrica consumida pelo satélite; e o compartimento central que abriga todos os subsistemas embarcados, incluindo todo o combustível que será consumido. O tempo de vida esperado do SGDC é de aproximadamente 18 anos. (Demenicis, 2018, p.61)
	Esse satélite tem capacidade de cobertura nacional abrangido todo o território brasileiro, América do Sul, Caribe e Parte do Oceano Atlântico dando aproximadamente 1500 km de raio de cobertura, sendo em banda X.
	A videoconferência do Ministério da Defesa entre as de Vilhena (Rondônia) e Brasília (DF), no dia 05 de julho de 2017, marcou o primeiro enlace da Operação Ostium por meio do SGDC (DEMENICIS, 2018, p.62).
	Para que a operação do satélite ocorra de forma eficaz foi implantado o Centro de Operações Espaciais (COPE), sendo uma infraestrutura que fica guarnecida pela FAB estando localizada em Brasília, havendo, também, uma estrutura redundante no Rio de Janeiro



	2.4. SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SATELITAIS DE USO COMERCIAL
	Os sistemas de comunicações satelitais de uso comercial, mesmo com o uso dos terminais satelitais citados no tópico anterior, são bastante empregados nas unidades do EB, tendo em vista a falta de equipamentos militares para atender as demandas das diversas operações, tamanho e volume do terminal não havendo um terminal portátil e incapacidade de operação desses equipamentos em movimento.
	O uso de meios satelitais comerciais é relativamente comum em algumas forças armadas do planeta. Os Estados Unidos da America (EUA) possuem alguns documentos que regulam o uso dos meios satelitais comerciais e prevê em sua doutrina o uso destes serviços, como pode ser verificado no manual FM 3-14 ARMY SPACE OPERATIONS
	Mobile Satellite Service uses Iridium and Inmarsat services to compliment
	military SATCOM narrowband services to provide highly mobile
	communications. Additionally, comercial systems are advantageous to
	support much of the Army’s predictable, wideband fixed SATCOM needs
	(USA, 2019, p.3-8)
	O Serviço Móvel por Satélite usa os serviços Iridium e Inmarsat para complementar os serviços militares de banda estreita do SATCOM para fornecer comunicações altamente móveis. Além disso, os sistemas comerciais são vantajosos para suportar grande parte das necessidades do SATCOM previsível e de banda larga do Exército (USA, 2019, p.3-8)
	Assim os sistemas comerciais oferecem grande flexibilidade para atividades militares que tem característica de alta mobilidade. Portanto há algumas empresas no mercado que podem oferecer esse serviço como a Globalstar, Iridium e Inmarsat.
	Dentre as desvantagens do uso desses sistemas são o elevado custo para a contratação dos serviços, os satélites são controlados por empresas privadas no qual o oponente ou força adversa também pode estar utilizando.
	Como também a questão da segurança das comunicações pode impactar de maneira negativa nas operações, assim o Oficial de Comunicações e Eletrônica daquela zona de ação deve assessorar o Cmt na viabilidade de contratação desses serviços.
	Conforme relatado no manual FM 3 -14, verifica-se que em experiência do emprego das comunicações satelitais comerciais os serviços por vezes não se apresentam confiáveis durante períodos de tensão política ou hostilidades abertas e segundo o referido documento é importante que os requisitos da missão sejam cuidadosamente revisados antes de empregar essas comunicações.
	Assim, no decorrer deste trabalho serão abordadas as características desses sistemas.

	2.4.1 Iridium
	A Iridium fornece serviços de baixa latência e registro de rede curto, com tráfego de dados, texto e fonia em qualquer lugar do globo, tendo em vista o grande número de satélites a serviço da empresa, permitindo, assim, o uso do telefone satelital e deslocamento.
	De acordo com o site da empresa, a constelação da Iridium chega a sessenta e seis satélites de órbita baixa, logo é a operadora com maior número se satélites em operação.

	2.4.2 Globalstar e SPOT
	Os equipamentos de fonia via satélite da Globalstar estão entre os menores e mais leves do mercado, possuem boa qualidade na transmissão de voz e baixa latência. Possuindo uma constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO).
	Sua constelação permite que vários satélites atendam a uma chamada, permitindo assim que a chamada não caia mesmo se o equipamento sair da vistas de um satélite.
	É perceptível que tanto com o sistema Iridium como no Globalstar o Brasil é abrangido pela cobertura de ambos os sistemas.
	Os dispositivos SPOT, são, basicamente, equipamentos que informam sua localização para uma central (controlada pelo o usuário) e que permite acompanhar em tempo real a posição do aparelho. Esse tipo pode ser utilizado para acompanhamento de tropas em operações. Em seguida, as figuras 15 e 16 mostram a área de cobertura do serviço de voz/dados e de geolocalização oferecido pela empresa.

	2.4.3 Inmarsat
	O Inmarsat IsatPhone (Telefone Satelital) oferece, também uma cobertura que cobre quase todo o globo.
	Essa conectividade com banda larga é prestada por meio da rede BGAN, que tem capacidade de acesso simultâneo a dados e voz e banda larga, com velocidade de até 492 kbps, conforme datasheet do equipamento.
	Cabe ressaltar que esse tipo de equipamento são os mais utilizados nas unidades de comunicação do EB, para estabelecimento de links satelitais utilizando meios civis. Na figura abaixo pode-se verificar um dos equipamentos mais utilizados.
	Os equipamentos satelitais disponíveis no mercado, principalmente os das empresas abordadas neste trabalho, são de fácil instalação, leves e ocupam pouco espaço. Incluindo, também serviços de internet, telefonia, transmissão de mensagens e geolocalização, atendendo bem as demandas das operações militares, a grande desvantagem é o valor para utilização de tais serviços.


	2.5. EMPREGO DOS SISTEMAS SATELITAIS NAS OPERAÇÕES MILITARES
	Desde a década de 80 houve um aumento significativo da utilização de meios satelitais no sistema de comunicações da força terrestre devido ao incremento e a evolução do emprego do EB em sua missão constitucional.
	Com o advento dos grandes eventos a partir do começo da segunda década dos anos 2000 houve uma demanda de incremento da capacidade de comando e controle, e consciência situacional, por consequência uma maior estruturação nas comunicações satelitais, sendo assim tendo um maior aporte de recursos financeiros para o aprimoramento desta capacidade.
	Os eventos ocorridos, evidenciaram, também, a necessidade de aprimoramento na interoperabilidade dos sistemas de comunicações desdobrados, entre Marinha, Exército e Força Aérea, assim como as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), intensificação de operações fronteiriças que foram realizadas nesse período e a implementação do projeto SISFRON. Como também em operações regidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), tais como a MINUSTAH e UNIFIL.
	Assim foram realizados a compra e distribuição de terminais SISCOMIS e equipamentos de comunicação satelital comercial para utilização pelas OM de Comunicações e tropas com emprego que necessitam de grande mobilidade, como tropas paraquedistas e de operações especiais, permitindo assim uma maior consciência situacional dos comandantes e o melhor exercício do comando e controle.
	Além disso a implementação do programa SISFROM (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), que é regido pelo EB, que tem o objetivo de realizar o monitoramento das regiões fronteiriças do território nacional; traz uma grande demanda para o uso de comunicações satelitais, de modo que os equipamentos do SISCOMIS como principal meio a ser utilizado na aplicação de tal capacidade.
	Já nos diversos Comandos Militares de Área, principalmente nos Comandos Militares da Amazônia e Comando Militar do Norte, é comum a contratação de serviços de comunicação satelital civil, com o intuito de aumentar a capacidade de comunicação e consciência situacional nas diversas operações que são desdobradas na região.
	A elaboração de todo o processo administrativo para a contratação de tais serviços poderia ser feita de maneira centralizada, acarretando assim, numa diminuição de custos, ou na aquisição de equipamentos que estão prestes a tornarem obsoletos.
	2.5.1 Comunicações Satelitais nas Operações Defensivas
	Conforme o manual EB70-MC-10.223 Operações, as operações defensivas têm por características empregar todos os meios disponíveis, visando buscar uma vulnerabilidade do inimigo e mantém uma flexibilidade em seu planejamento com o intuito de buscar operações ofensivas em um posterior momento.
	Conforme a figura abaixo pode-se observar os tipos de operações defensivas presentes na doutrina.
	A finalidade da defesa em posição é dificultar ou deter a progressão do inimigo, aproveitar todas as oportunidades apresentadas, para desorganizar, desgastar ou destruir as forças oponentes (Brasil,2020, p.3-12)
	3.3.3.1.2 A finalidade da defesa em posição é dificultar ou deter a progressão do atacante, impedindo o seu acesso a uma determinada área, aproveitar todas as oportunidades apresentadas, para desorganizar, desgastar ou destruir as forças oponentes, e assegurar condições favoráveis para o desencadeamento de uma ação ofensiva.
	3.3.3.1.3 Neste tipo de operação, o Sis Com é muito influenciado pelo tempo disponível, pelo sistema que já estiver em funcionamento e pela manobra a ser conduzida. A maior estabilidade, própria de situações defensivas, influi de maneira marcante na estrutura do sistema.
	(Brasil, 2020, p.3-12)
	Assim pode-se observar que nesse tipo de operação, o Sistema de Comunicação Satelital é empregado visando o georreferenciamento dos elementos de manobra, possibilitando uma melhor dinâmica da consciência situacional, e como meio redundante ou para comunicação com os escalões superiores onde não estão ao alcance dos meios desdobrados na área.
	O movimento retrógrado tem como características:

	3.3.3.1.7 A manutenção da consciência situacional deve ser priorizada através dos sistemas e meios disponíveis. Especialmente as peças de manobra que estiverem na zona de ação devem estar georreferenciadas, facilitando o controle, caso haja desdobramentos do ataque oponente. (Brasil, 2020, p.3-13 )
	Com relação ao sistema de comunicações a ser desdobrado nesse tipo de manobra, pode-se observar algumas peculiaridades.

	3.3.4.1.2 O planejamento das comunicações nos movimentos retrógrados, além de levar em conta o tipo de manobra a ser realizada (ação retardadora,no retraimento, retirada ou, ainda, a combinação dessas ações), deve considerar as seguintes peculiaridades:
	a) mobilidade e descentralização da operação, dificultando a continuidade das comunicações;
	b) grande necessidade de sigilo da operação, acarretando ênfase na aplicação das MPE; e
	c) dificuldade de recolhimento dos meios físicos de comunicações, acarretando a possibilidade de expressiva perda de material. (Brasil, 2020, p. 3-15)
	Na preparação para o dispositivo do movimento retrógrado, emprega-se o sistema de comunicações existente, procurando não lançar novos sistemas e materiais de comunicações na área de operação. Sendo assim cresce de importância o uso de sistemas de comunicação por satélite tendo em vista a facilidade, grande alcance e inexistência de necessidade de lançar sistemas adjacentes, tornando portanto, possivelmente, o principal meio de comunicações para longas distâncias e para georreferenciamento.


	2.5.2 Comunicações Satelitais nas Operações Ofensivas
	As ações nas operações ofensivas são mais dinâmicas, baseadas no movimento e manobra buscando cerrar sobre o inimigo com finalidade de destruí-lo ou neutralizá-lo, exigindo assim um sistema de comunicações flexível e contínuo.
	Na marcha para o combate (M Cmb) há um deslocamento de tropas de uma região para outra, buscando concentrar esforços em um momento oportuno ou em uma região mais favorável (Brasil,2020, p.3-2).
	Conforme (Brasil,2020) na M Cmb as comunicações devem ser orientadas a:
	a) negar ao oponente informações sobre nossos meios e dispositivo;
	b) favorecer a interoperabilidade com ênfase nas ligações com os elementos incumbidos de executar reconhecimentos aéreos e terrestres e, ainda, com os elementos das forças de segurança;
	c) possibilitar a integração dos sistemas entre os diversos escalões, sobretudo os relacionados ao apoio à decisão, visando à manutenção da consciência situacional;
	d) obter um sistema de comunicações extremamente flexível para atender às evoluções na situação tática;
	e) proporcionar continuidade ao sistema de comunicações anteriormente estabelecido, desde os movimentos preparatórios da marcha; e
	f) ligar, intimamente, o planejamento das comunicações com o das operações Táticas.(Brasil, 2020. p.3-3)
	Os equipamentos de comunicações satelitais que geralmente se encontram na área dos Centro de Comunicações justapostos ao PC dos escalões considerados, devem ter características portáteis pois os C Com são, normalmente, mantidos embarcados em viaturas e em condições de funcionar durante os deslocamentos e nos altos.
	O ataque coordenado emprega, normalmente forças que farão o ataque principal, forças de ataque secundário e reserva assim como demais elementos de apoio ao combate.

	O planejamento do Sis Com deve ser extremamente detalhado, tendo como foco a preservação da consciência situacional do comandante. Assim sendo, durante a execução de um ataque, é imperativo que o comando esteja permanentemente informado das ações em curso, das reações do oponente e da situação em que se encontram os elementos subordinados. (Brasil, 2020, p.3-7)
	Conforme dito em Brasil,2020, pode-se perceber que elementos diretamente subordinados deverão portar equipamentos de comunicações satelital, com a finalidade de dar robustez a consciência situacional, assim dependendo do tipo de Atp Coor e como se desencadearão as ações é possível que frações até níveis pelotão, devam portar equipamentos com essa finalidade e o mais portáteis possível, empregando principalmente geolocalização.

	Na modalidade satelital, os meios rádio podem ser empregados para o estabelecimento de enlaces a longas distâncias com relativa rapidez, possibilitando o acesso à rede de dados, bem como aos demais serviços daí provenientes, buscando-se maior interoperabilidade. (Brasil, 2020, p.3-9)
	O aproveitamento do êxito e a perseguição segue-se a um ataque exitoso e procuram desorganizar o inimigo e destruí-lo. Dessa maneira, há um aumento da exigência dos sistemas de comunicações, devendo ser altamente flexíveis para manter a continuidade das ligações e proporcionando consciência situacional e auxiliando na rapidez da tomada de decisão.
	Assim como foi explorado na marcha para o combate, muitas vezes os centros de comunicações serão móveis e deverão operar em deslocamento, da mesma forma as distâncias poderão ser muito alongadas o que prejudicará até mesmo o emprego de meios rádio que poderá ter a necessidade de instalação de repetidoras no terreno reduzindo a velocidade dos deslocamentos. Dessa forma, a modalidade satelital poderá ser de grande importância para o prosseguimento das ações permitindo a continuidade das comunicações enquanto outros meios são realocados e preparados.


	2.5.3 Comunicações Satelitais nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências
	As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) tem sido, principalmente nas duas primeiras décadas dos anos 2000, um grande desafio para as FFAA pois ela inclui diversos outros tipos de operações como as, subsidiárias, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, entre outras.
	3.4.1.4 Nas operações de cooperação e coordenação com agências, as comunicações devem ser orientadas com intuito de obter um sistema de comunicações flexível, que favoreça a interoperabilidade da F Ter com as agências e entre elas, e de conferir confiabilidade ao sistema de comunicações, estabelecendo sistemas alternativos para a interoperabilidade com as agências. (Brasil, 2020, p.3-16)
	Os C Com são desdobrados em grande parte justaposto aos Centro de Comando e Controle Integrado/ Centro de Operações. Esses locais oferecem uma infraestrutura adequada para a condução das operações e oferecem acesso aos diversos sistemas corporativos das Forças e Agências envolvidas.
	O principal meio de comunicação empregado nesse tipo de Operação é o Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT), no qual proporciona ampla cobertura de de acesso tanto por equipamentos rádio portáteis como veiculares, entregando assim flexibilidade e confiabilidade ao sistema de comunicações.

	3.4.1.8.3 Os equipamentos na modalidade satelital são largamente empregados, fornecendo a estrutura necessária para o fluxo de dados, principalmente entre a força considerada e seu escalão superior, complementando ou substituindo os meios locais disponíveis. (Brasil, 2020, p.3-19)
	Os meios satelitais, nesse tipo de operação, fornecem serviço de voz e dados para as tropas que estão desdobradas no terreno e não tem acesso aos meios locais , seja para se integrar o SRDT por meio de sites móveis ou até por rádios portáteis a EBNet ou à ROD, utilizando equipamentos motobridge por exemplo.
	Sendo assim ao estabelecer essa integração de sistemas, o serviço de voz por rádio frequência pode ficar disponível das localidades mais remotas da zona de operação para todo o país.
	O SISCOMIS permite ainda que através vários sistemas corporativos sejam fornecidos, como por exemplo, o acesso as redes de telefonia as três Forças Armadas (RITEx, RETELMA, RTCAER).
	Os equipamentos satelitais civis também são largamente empregados, tendo em vista poderem ser empregados em situações que há alta mobilidade principalmente do comandante tático da zona de operação, proporcionando assim maior consciência situacional e auxiliar na tomada de decisão do Comandante dos escalões considerados e superior.
	Os serviços mais comuns utilizados são o georreferenciamento e telefonia por meio de SPOT e equipamentos como BGAN.
	Portanto é de extrema importância que o Oficial de Comunicações e Eletrônica esteja informado sobre as operações táticas, de maneria que ele possa agir em tempo hábil para que possa assessorar da melhor maneira possível o Cmt da zona de operação para que possa ter o serviço de comunicações mais adequado disponível.




	3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES
	Dado o que foi apresentado neste trabalho, pode-se chegar a um conjunto de conclusões a respeito do uso dos meios de comunicação satelitais em operações militares, a importância e a viabilidade deste recurso.
	De acordo com o que foi visto, o SISCOMIS se tornou um meio extremamente nobre para quaisquer tipos de operações militares pois ele traz confiabilidade segurança e flexibilidade nas comunicações, sendo usado com meio redundante como principal, tendo como fator multiplicador dessa capacidade o lançamento e operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC)
	Além de prover diversos tipos de serviços, principalmente o acesso as redes corporativas das FFAA, ele traz a capacidade de integração com o sistema mais usado pelo EB atualmente com destaque para as OCCA ocorridas em ambientes urbanos.
	Esse tipo de operação foi aonde a Força Terrestre foi mais empregada nas últimas décadas, permitindo que as tropas pudesse se especializar no uso de tais equipamentos e consequentemente trazendo soluções para o ambiente operacional, conforme a evolução dos acontecimentos e necessidades do melhor aproveitamento do comando e controle.
	Um exemplo claro foi, a integração do SISCOMIS com o SRDT, trazendo, como foi verificado no trabalho, cobertura de rádio frequência independente das distâncias geográficas, facilitando assim as ligações nos diversos escalões e atores envolvidos nos acontecimentos táticos.
	Exércitos em todo mundo procuram alinhar seus sistemas militares de comunicações por satélite aos sistemas de uso comercial, a fim de mitigar a insuficiência de meios ou necessidades específicas não atendidas por aqueles sistemas.
	Como apresentado no trabalho, verificou-se que a utilização dos meios satelitais comerciais, também são largamente usados pelas tropas brasileiras, devido à necessidade de mobilidade e flexibilidade que os comandantes táticos exigem para utilizar os serviços de comunicações prestados por estes meios.
	Por fim, para que a Força Terrestre tenha um incremento nas capacidades de emprego nos seus sistemas de comunicações por satélite, é necessário que haja um direcionamento efetivo de recursos para a melhoria e manutenção do SISCOMIS e capacitação para recursos humanos especializados na operação dos equipamentos.
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