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RESUMO 
A quarta geração de meios de comunicações de banda larga para assinantes móveis (4G) traz a 
união da voz e dados, todos transmitidos de forma combinada por meio de pacotes de dados 
baseados em IP. Este meio de comunicação, caracterizado pela grande mobilidade no apoio ao 
trâmite permanente de informações, permite uma maior eficiência do Comando e Controle dentro das 
Forças Armadas. Dentro deste escopo e acompanhando a “Era da Informação”, a comunicação digital 
trouxe novas dinâmicas ao Comando e Controle (C2) no combate. A possibilidade de transmissão em 
tempo real de informações com maior velocidade nos processos de tráfego de dados do campo de 
batalha, ordens e retroalimentação nos diversos escalões aprimora a consciência situacional dentro 
dos diversos escalões. Para atender a tal demanda este estudo teve como objetivo analisar os 
Sistemas de Banda Larga para Assinantes Móveis (4G LTE e WiMax), caracterizando e comparando-
os  visando a sua utilização no Exército Brasileiro. Para atender aos objetivos propostos foram 
realizadas pesquisas bibliográficas de fontes militares e civis, entrevistas com especialistas e 
pesquisa junto a empresas de telecomunicações que possuem soluções dentro destes sistemas. 
Concluiu-se que o LTE permite uma maior disponibilidade e adequabilidade às características das 
operações militares, através de soluções já existentes no mercado e do investimento neste tipo de 
tecnologia em detrimento do WiMax. Contudo, para uma possível implementação do 4G LTE, há a 
premissa do estabelecimento de necessidades específicas e do estudo das possíveis soluções em 
termos de manutenção do sistema e aquisição de equipamentos. 
  
Palavras-chave: Banda Larga. Comunicação móvel. 4G LTE. WiMax. Consciência situacional. 
Exército Brasileiro. 
 
ABSTRACT 

The fourth generation of mobile broadband communication brought the synergy between voice and 
data, transmitted through IP based data packages. This mean of communication, due to its great 
support to mobility and information flow, enables a higher efficiency and a new dynamic to the Armed 
Forces Command and Control (C2). The possibility of real time information from the battlefield, 
transmission of orders and feedback, improve the situational awareness of the commanders at any 
chain level. From this perspective, this study had the objective to analyze the Broadband Mobile 
Communication Systems (4G LTE and WiMax), comparing them by its main characteristics and 
focusing on a solution for the Brazilian Army mobile networks. The research used military and civilian 
sources, interviews with telecommunication experts and possible solutions from telecommunication 
enterprises. Was verified that the LTE has a better availability of equipment and is more suitable to 
attend the requirements of military operations using systems already available in the market and 
developed by the massive investment in LTE, in comparison with WiMax Systems. However, a 
possible acquisition of 4G LTE equipment will require a complementary study to specify the needed 
characteristics as well as the financial resources involved on the implementation of such network. 
 
Keywords: Broadband. Mobile Communication. 4G LTE. WiMax. Situational  awareness. Brazilian 

Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

A telefonia celular, caracterizada por Alencar (2011) como uma rede de 

comunicação por radiofrequências que permite a mobilidade dos usuários 

continuamente cobertos por células, desde a década de 1980, apresenta-se em 

constante evolução e como a solução primordial para as comunicações atuais 

(ALENCAR, 2011). 

Este meio de comunicação, caracterizado pela grande mobilidade no apoio ao 

trâmite permanente de informações, permite uma maior eficiência do Comando e 

Controle dentro das Forças Armadas. Alexander (2010) define as comunicações 

militares como ações que visam educar, informar e influenciar outros para que sigam 

as ordens e cumpram as vontades de seus comandantes (ALEXANDER, 2010). 

Dentro deste escopo e acompanhando a “Era da Informação”, a comunicação 

digital trouxe novas dinâmicas ao Comando e Controle (C2) no combate. A 

possibilidade de transmissão em tempo real de informações com maior velocidade 

nos processos de tráfego de dados do campo de batalha, ordens e retroalimentação 

nos diversos escalões aprimora a consciência situacional dentro dos diversos 

escalões. O manual Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro define o termo 

“consciência situacional” como a “percepção atualizada e que reflita a realidade 

sobre o ambiente e a situação de tropas amigas e oponentes”, contribuindo para a 

tomada de decisões oportunas e adequadas (BRASIL, 2014). 

A oportuna e precisa Consciência Situacional contribuirá portanto para o 

correto Ciclo de Comando e Controle, principalmente empregado no modelo de Ciclo 

OODA – Observar, Orientar-se, Decidir e Agir (BRASIL, 2015b). 

O Ciclo OODA, utilizado como referência doutrinária no Exército Brasileiro e 

descrito no Manual de Campanha COMANDO E CONTROLE, caracteriza-se como 

um processo contínuo onde o comandante recebe informações, forma sua 

consciência situacional e toma decisões sobre as operações futuras, fornecendo 

ainda a possibilidade de correções de rumos e das ações correntes (BRASIL, 

2015b). 

Atualmente, Exércitos de diversas nacionalidades buscam nas tecnologias de 

banda larga para assinantes móveis (telefonia celular) soluções para o 

aprimoramento das comunicações em combate. O Exército Americano, por exemplo, 

têm desenvolvido subsistemas de comunicações celulares compondo um Sistema 

de Comunicações Táticas em viaturas sobre rodas (WIN-T) com a possibilidade de 
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desdobramento rápido e eficaz no campo de batalha, sendo hoje o estado da arte 

neste tipo de sistema (GENERAL DYNAMICS, 2016). 

O Exército Brasileiro, atualmente, não possui institucionalmente equipamentos 

de comunicações celulares de quarta geração para mobiliar suas Organizações 

Militares de Comunicações. Contudo, através do aporte de recursos que ocorreram 

por ocasião dos grandes eventos sediados na cidade do Rio de Janeiro (Copa das 

Confederações FIFA, Copa do Mundo FIFA e Jogos Olímpicos Rio 2016) foram 

adquiridos equipamentos de comunicações celulares em sistema LTE. Tais meios 

apesar de terem sido utilizados não chegaram a compor um sistema que integrasse 

a cidade do Rio de Janeiro à exemplo do Sistema Trunking SRDT. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, que a evolução dos meios de comunicação digital 

possibilitam um trâmite de dados crescente, permitindo tanto uma maior velocidade 

de transmissão quanto grande qualidade nas ligações. Atrelado a tal 

desenvolvimento ocorre a possibilidade de utilizar as tecnologias celulares existentes 

nas operações militares. 

De acordo com Arruda (2011), a telefonia celular comercial encontra em dois 

modelos distintos as soluções de quarta geração: LTE e WiMAx. 

Neste contexto, para a execução deste trabalho foi formulado o seguinte 

problema:  

Entre os Sistemas de Banda Larga para Assinantes Móveis: 4G LTE e WiMax, 

quais as principais diferenças, semelhanças e possibilidades destes meios para uma 

possível aplicação no Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as possibilidades de emprego de tecnologias celulares de 

transmissão de informações, o presente estudo pretende analisar os Sistemas de 

Banda Larga para Assinantes Móveis: 4G LTE e WiMax.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Caracterizar o WiMax e sua utilização como sistema de comunicação celular 

de quarta geração; 
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b) Caracterizar o LTE e sua utilização como sistema de comunicação celular de 

quarta geração; 

c) Comparar os sistemas de tecnologias de banda larga para assinantes móveis 

de quarta geração (WiMax e LTE) visando a sua utilização no Exército Brasileiro. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A dimensão do campo de batalha relativa à utilização do espectro 

eletromagnético cada vez mais se torna importante para os diversos níveis de 

comando, possibilitando a realização do Comando e Controle e transmissão de 

dados e informações necessárias à tomada de decisões (ALEXANDER, 2010). 

Como ressaltado por Kostenko (2013) a evolução das tecnologias voltadas 

para a transmissão de dados por aparelhos móveis aumentam as possibilidades de 

utilização dos meios para as comunicações militares, possibilitando uma maior 

integração no combate e a transmissão de informações de forma mais veloz e 

coordenada; 

Associada à evolução dos sistemas aumentam as necessidades de atender 

aos usuários com meios eficientes, principalmente que propiciem aparelhos móveis 

com excelentes taxas de transmissão de dados em apoio ao desenvolvimento da 

Consciência Situacional e ao Movimento e Manobra em todos os escalões (USA, 

2014); 

Para que as possibilidades acima descritas possam ser atendidas, faz-se 

necessário estabelecer, ao compararmos os sistemas de comunicações celulares de 

quarta geração, qual o tipo de tecnologia mais adequada às operações militares do 

Exército Brasileiro e com equipamentos ajustados às necessidades da Força em sua 

utilização doutrinária. 

2 METODOLOGIA 

A fim de colher informações acerca das tecnologias que permitissem formular 

uma possível solução para o problema, a pesquisa deste trabalho focou em fontes 

bibliográficas com seu respectivo fichamento e entrevistas com especialistas que 

possuíssem experiência na pesquisa ou utilização de equipamentos de banda larga 

para assinantes móveis dentro do Exército Brasileiro. Todas as ações culminaram 

com o subsídio necessário para a discussão e resultados encontrados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 
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conceitos de pesquisa qualitativa, ao serem compilados os dados técnicos 

referentes aos tipos de tecnologia celular de quarta geração pesquisados. Quanto ao 

objetivo geral foi realizada uma pesquisa exploratória, focada na revisão de fontes 

bibliográficas sobre o assunto e no levantamento de informações através de 

entrevistas com especialistas. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Foi iniciada a pesquisa com a definição inicial de termos, conceitos e 

características dos sistemas de banda larga para assinantes móveis alvo da 

pesquisa (4G LTE e WiMax). A revisão de literatura baseou-se em fontes de 

consulta compreendidas basicamente entre os anos 2010 e 2018, buscando 

informações atualizadas tendo em vista a constante evolução tecnológica dos meios 

de comunicação e o processo de desenvolvimento dos sistemas de telefonia celular. 

Algumas fontes, no entanto, antecedem as datas supracitadas e foram utilizadas 

para reunir conceitos e definir termos que não carecem de atualização por serem 

base para compreensão da evolução dos sistemas pesquisados. 

Foram utilizadas as palavras-chave banda larga, telefonia celular, LTE, 4G, 

WiMax, consciência situacional e comunicações militares, juntamente com seus 

correlatos em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet, 

biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), Instituto Militar de 

Engenharia (IME) e do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE), onde foram 

escolhidos artigos em português, inglês e espanhol. A busca foi acrescida de 

materiais diversos de empresas fabricantes de tecnologia de telecomunicações, 

nacionais e estrangeiras, bem como de manuais de campanha, do EB, dos EUA e 

do Exército Finlandês. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

telefonia celular, sistemas de banda larga para assinantes móveis, comunicações 

militares; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam 

soluções tecnológicas para comunicações móveis e transmissão de dados via banda 

larga; e 

- Estudos qualitativos que descrevem os parâmetros e características dos 

sistemas LTE e WiMax. 
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b. Critério de exclusão:  

- Estudos voltados para utilização estritamente comercial dos sistemas de 

quarta geração de banda larga para assinantes móveis. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Como forma de embasar as informações colhidas, procurando corresponde-

las com a realidade, bem como verificar a atual situação do Exército Brasileiro no 

que tange à transmissão de dados por assinantes móveis, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevistas com especialistas. 

2.2.1 Entrevistas 

Com o objetivo de aumentar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes dentro do Exército Brasileiro tanto em operação de equipamentos quanto 

na pesquisa necessária para possíveis aquisições, foram realizadas entrevistas 

exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

CLAISSO PIRES AZZOLIN – Cap QEM EB 
Engenheiro de Telecomunicações servindo no 
CComGEx – Ch Sç Mnt C Log Com GE 

ELIZABETH FERREIRA DOS SANTOS 
MACHADO DA SILVA – 1º Ten OTT EB 

Engenheira de Telecomunicações servindo no 
BEsCom responsável pela operação do SRDT e 
equipamentos de LTE 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quarta geração de meios de comunicações de banda larga para assinantes 

móveis (4G) traz a união da voz e dados, todos transmitidos de forma combinada por 

meio de pacotes de dados baseados em IP. Nos dias atuais duas tecnologias de 

quarta geração “disputam” o cenário mundial: 4G LTE e W iMax (ARRUDA, 2011). 

Dentro deste contexto de desenvolvimento (Figura 1), tal sistema é visto como 

alternativa aos meios convencionais de comunicações, pois conforme levantamento 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros com 

aparelhos celulares cresceu 131% em oito anos, de 2005 a 2013 (BRASIL, 2015c). 

Todo este esforço e investimento maciço para o aumento da capacidade e eficiência 

deste meio de comunicação visa atender ao crescente número de usuários, com a 

necessidade de altas taxas de transmissão de dados para atender a comunicação 

por voz e serviços de multimídia. 
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Figura 1: Evolução das tecnologias de banda larga para assinantes móveis 
Fonte: FERRAZ et al, 2012. p. 3. 

 

Este cenário culminou em março de 2008 para que os padrões das tecnologias 

de quarta geração (4G) fossem definidos pela IMT-Advanced (International Mobile 

Telecommunications Advanced) sob a égide da ITU-R (International 

Telecommunications Union-Radio communications sector) conforme as 

especificações demonstradas na Tabela 1.  

 

TABELA 1: os requisitos reais para o 4G e as possibilidades das diversas versões existentes para os 
sistemas de banda larga para assinantes móveis. 

Standard 
Requisitos 

para 4G 
HSPA+ 

WiMAX 

Rel 1 
LTE 

LTE-

Advanced 

WiMAX 

Rel 2 

Download 1000 Mbps 84 Mbps 128 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps 

Upload 500 Mbps 22 Mbps 56 Mbps 50 Mbps 500 Mbps 500 Mbps 

Fonte: TRIGGS, 2017. 

Com o desenvolvimento das tecnologias para atender aos requisitos de quarta 

geração (4G) para as comunicações de telefonia móvel, dois sistemas se destacam: 

o Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) e o Long Term Evolution 

(LTE). 

O WiMAX, padronizado pelo IEEE (Institute of Electrical and Eletronics 

Engineers) surge como uma alternativa ao cabo para a conexão de banda larga. 

Apesar de ser semelhante às redes WiFi, Arruda (2011) destaca que o WiMax 

possui alcance e taxa de transmissão de dados maior, tendo entrado no mercado 

como uma solução para levar a conexão de banda larga a locais distantes onde 

seriam inviáveis as conexões por cabos. 
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Esta tecnologia foi consolidada anteriormente ao LTE, tendo sido utilizada 

comercialmente e no apoio a desastres naturais como forma de comunicação nas 

áreas destruídas como ocorreu no caso do Tsunami que afligiu a Indonésia e o 

furacão Katrina nos Estados Unidos. (ARRUDA, 2011) 

Por outro lado temos o LTE, desenvolvido pelo 3GPP (Third-Generation 

Partnership Project), é a evolução natural dos sistemas de tecnologias móveis 

utilizados comercialmente nas gerações anteriores (GSM). De acordo com Triggs 

(2017) sua versão mais recente LTE-Advanced permite ao sistema chegar próximo 

aos requisitos reais da comunicação móvel de quarta geração (4G), sendo 

compatível com as versões anteriores e com isso tendo se consolidado como a 

alternativa mais viável para as operadoras de telefonia que já possuíam o 3G 

implantado comercialmente.  

Conforme a Administração de Serviços Gerais do Governo dos Estados Unidos 

(General Services Administration - GSA), 1 em cada 3 operadores de telefonia 

mundial estão investindo atualmente em redes LTE-Advanced e que 25% delas já as 

tenham disponíveis aos usuários, apesar de não conseguirem oferecer aos 

consumidores os requisitos reais do 4G em termos de velocidade e arquitetura de 

rede estabelecidos pela ITU-R. (TRIGGS, 2017) 

Dentro deste cenário, e para melhor compreender os sistemas e suas 

possibilidades, algumas características técnicas necessitam ser abordadas. Santos 

(2011) descreve em seu artigo as principais especificações do LTE e WiMAx, 

possibilitando uma comparação entre estas duas opções em tecnologias de banda 

larga para assinantes móveis. 

Inicialmente quanto à modulação, tanto o downlink quanto o uplink no LTE e 

WiMAX são realizados em transmissões de múltiplo acesso, sendo o downlink do 

LTE, uplink e downlink do WiMax realizados pela tecnologia conhecida como 

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA). Já as transmissões uplink 

no LTE utilizam o Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA).  

O Single Carrier Frequency Division Multiple Access é uma tecnologia onde 

uma única portadora deslocada para a frequência desejada, aumentando o número 

de subportadoras, e desta forma fornecendo resistência a multipercursos do 

OFDMA. 
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Já a OFDM (Multiplexação por Divisão de Freqüências Ortogonais) é uma 

técnica de transmissão onde a multi-portadora divide o espectro em sub-bandas, 

possibilitando altas taxas de transmissão. 

O SC-FDMA é superior a OFDMA, porém devido ao maior tempo de 

processamento e sobrecarga geradas nas estações rádio base o primeiro só é 

utilizado no uplink do LTE. (SANTOS, 2011) 

Em termos de arquitetura de rede, Santos (2011) descreve o LTE utiliza o 

modelo SAE (System Architecture Evolution). Este modelo melhora o desempenho 

de rede, reduz os custos e facilita a disponibilização de serviços por somente existir 

dois elementos no plano de usuário: a estação rádio base LTE (eNodeB) e o 

Gateway SAE (SAE GW). Já o WiMax tem sua arquitetura similar à telefonia celular, 

composta por rádios e antenas, onde as estações base transmitem o sinal para os 

usuários. 

A utilização de frequências é diferenciada entre os sistemas, Wang (2011) 

especifica que o LTE utiliza as bandas de frequência definidas para UMTS (800 

MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 e 2100 MHz), podendo ainda variar de acordo com 

a região de instalação do sistema. Já o WiMax foi desenvolvido para utilizar 

frequências entre 10 – 66 GHz, em ambientes Line-of-Sight (LOS), porém ainda há 

versões que utilizam Non-Line-of-Sight e em bandas de frequências entre 2-11 GHz. 

Através das características técnicas supracitadas e do cenário de expansão 

dos serviços de banda larga para assinantes móveis no âmbito civil, são 

desenvolvidas as tecnologias dentro dos padrões de quarta geração que possam ser 

adaptadas para utilização no meio militar (SOKOL, 2013), cabendo para isso a 

avaliação do meio e vertente do 4G mais adequada a ser implementada. 

Primeiramente devemos levar em consideração as características do combate 

moderno, onde temos uma dominância da Função de Combate Movimento e 

Manobra de forma dinâmica e visando “afetar a coesão do oponente por intermédio 

de variadas ações rápidas, localizadas e inesperadas” (BRASIL, 2015a). Ainda 

conforme o Manual de Campanha: Movimento e Manobra é ressaltado que o êxito 

desta Função de Combate está diretamente ligado ao adequado Comando e 

Controle (BRASIL, 2015a). 

Nesse sentido, “os combates modernos têm se caracterizado pelo uso maciço 

de tecnologia” e assim “a atividade de Comando e Controle (C²) torna-se 

fundamental para o êxito das operações militares” (BRASIL, 2015b). 
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Para atender ao dinamismo representado nos parágrafos anteriores, segundo 

Salles et al (2008) as redes de comunicações militares possuirão características 

especiais que as distinguem das redes normais. 

“Em uma situação de emprego de força militar, o todo é fracionado 

em suas unidades e subunidades de modo a garantir mobilidade e 

agilidade. Essa característica faz com que as redes de comunicação 

militares devam ser modulares, permitindo interoperabilidade entre as 

frações em qualquer situação e independência quando separadas sem 

interromper as comunicações. ” (SALLES et al, 2008) 

Considerando o conceito apresentado de comunicações modulares, o emprego 

de tecnologias de banda larga para assinantes móveis em sistema celular se 

apresenta como uma excelente solução para as comunicações militares, por 

possuírem grande capacidade e tráfego e ainda disponibilizarem comunicação para 

usuários móveis, como tropas desembarcadas e veículos (BOLAND, 2011). 

O Exército Finlandês, na busca por soluções para utilização de meios de 

comunicações comerciais em ambiente tático, desenvolveu o sistema Elektrobit 

Tactical Wireless IP Network (EB TAC WIN). Este sistema permite, sobre múltiplas 

plataformas veiculares, a instalação de meios de comunicação sem fio, estando apto 

à integração com diversos meios, entre eles Wifi, LTE, WiMax e comunicações por 

satélites (TIGKOS, 2014). 

O Exército dos Estados Unidos demonstra a adequabilidade deste meio ao 

tratar sobre a utilização de tecnologias sem fio nas redes de comunicações táticas 

em memorando: Army guidance for use os wireless technologies on the tactical 

network (USA, 2015). Neste documento há a orientação para que a aquisição de 

equipamentos para redes sem fio e celulares para transmissão de dados e utilização 

em viaturas militares concentrem-se principalmente, porém não exclusivamente, em 

tecnologias desenvolvidas pelo IEEE (Institute of Electrical and Eletronic Engineers) 

e/ou tecnologias móveis de padrão conhecido (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, 

2G/3G/4G/LTE, etc.). Isto demonstra a preocupação do Exército desse país em 

orientar a utilização natural das tecnologias disponíveis no mercado para o uso 

militar, com especial atenção ao tipo de ligações e segurança dos meios. 

Apesar do documento acima estabelecer critérios para aquisição de tais 

equipamentos no ano de 2015, a preocupação do Exército dos Estados Unidos em 

testar e adquirir meios de comunicação 4G iniciou-se em 2012, em testes realizados 
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no Fort Dix – NJ, como forma de verificar a viabilidade da sua utilização no ambiente 

tático (USA, 2012). Já em 2014 esta tecnologia entrou fase final de testes e em uso 

efetivo ao compor o TNT (Tactical Network Transmissions), equipamento de 

comunicações pertencentes ao 86th Expeditionary Signal Battalion (USA, 2014). 

Atualmente o LTE tornou-se o padrão utilizado pelo Exército Norte-Americano 

em termos de banda larga para assinantes móveis, vindo a compor inclusive o rol de 

equipamentos do sistema Warfighter Information Network – Tactical (WIN-T). Este 

sistema conta com viaturas específicas para desdobrar o sistema de comunicações 

de forma móvel e rápida, utilizando diversos meios, dentre eles o sistema de 

comunicações celular (GENERAL DYNAMICS, 2016). 

Tendo como foco a utilização das tecnologias em estudo no Brasil e com a 

finalidade de complementar os dados colhidos através da revisão de literatura e 

recolher informações acerca da realidade atual do Exército Brasileiro no que tange 

aos meios de comunicação de banda larga para usuários móveis, foram conduzidas 

as entrevistas com o Cap QEM Azzolin, do CCOmGEx, e com a 1º Ten OTT 

Elizabeth, do BEsCom, ambos engenheiros de telecomunicações e diretamente 

relacionados com os processos de estudo/aquisição e de operação, 

respectivamente, de equipamentos relacionados com este artigo. 

O Exército Brasileiro nos últimos anos tem realizado aquisição de 

equipamentos de tecnologia para assinantes móveis utilizando sistemas de banda 

estreita, como por exemplo o Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT), já 

instalado e em plena utilização nas localidades de Manaus- AM, Rio de Janeiro - RJ, 

Salvador - BA, Recife - PE, Porto Alegre – RS e São Paulo – SP. 

Em termos de tecnologias de banda larga para assinantes móveis o Exército 

Brasileiro encontra-se realizando pesquisas de mercado e estudo de suas possíveis 

aplicações, porém ainda não há diretrizes e/ou equipamentos difundidos para o 

pleno emprego destes sistemas, quer seja em LTE ou WiMax. 

Por ocasião da aquisição de material de comunicações para atender às 

demandas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram adquiridos em julho de 2015 e 

fornecidos ao BEsCom (Rio de Janeiro - RJ), 3 setores de estações rádio base 

indoor da marca Ericsson (modelo xRBS6201) que operam com tecnologia LTE, 

conforme informações fornecidas pela 1º Ten OTT Elizabeth em entrevista para este 

trabalho.  
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TABELA 02 – Características técnicas, equipamento Ericsson (xRBS6501) 

Item Especificação 

Banda 700 Mhz (Banda 28) – FDD 5+5 Mhz 

Potência máxima 40 W 

Sistema backhaul IP (Ethernet) 

Alcance 1 a 2,5 km de raio (conforme morfologia do terreno) 

Qtd de setores 3 setores 

Troughtput DL média de 6 a 8 Mbps por setor (pico 29 Mbps por 
setor) 

Throughput UL média de 3 a 4 Mbps por setor (pico 13 Mbps por 
setor) 

 Fonte: O autor 

Tendo em vista a característica das operações de GLO, ocorridas na cidade 

do Rio de Janeiro nos últimos anos, e a forma de emprego da tropa no apoio à 

segurança dos Jogos Olímpicos, tal equipamento não foi utilizado em operações 

militares. Os principais motivos pela não disponibilização do sistema são a sua 

pequena área de cobertura em relação à estação rádio base e a falta de um sistema 

de gerenciamento que possibilite a sua integração com os demais meios utilizados. 

Tal fato impossibilita a correta avaliação de sua aplicação e a verificação de 

possíveis necessidades extras em termos de equipamentos e estrutura que 

viabilizem a difusão do seu emprego.  

No entanto, diversas empresas de telecomunicações possuem soluções em 

sistemas de banda larga para assinantes móveis passíveis de aplicação em 

operações militares do Exército Brasileiro, principalmente em tecnologia LTE, 

conforme informações fornecidas pelo Cap QEM Azzolin. Estão presentes do 

mercado brasileiro as seguintes empresas: Motorola, Harris, Huawei, Ericsson e 

Raphael. 

A Huawei Technologies Co. Ltd., por exemplo, possui equipamentos móveis 

de tecnologia LTE para acesso de banda larga para assinantes móveis compatíveis 

com a utilização militar. Dentre os sistemas disponíveis por tal empresa cabe 

destaque ao eLTE Rapid, que consiste em terminal móvel de rápida instalação (15 

minutos), providos por uma estação rádio base e rede central (Core Network - CN), 

em estrutura compacta. Apesar de sua limitada amplitude de cobertura se 
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comparada a terminais fixos, possibilita um raio cerca de 4 vezes maior que o 

sistema atualmente existente no BEsCom citado anteriormente, possibilitando um 

raio de 6 km de cobertura a partir do local de instalação (HUAWEI, 2016). 

Além de sua alta mobilidade que torna possível o seu deslocamento tanto 

motorizado quanto transportado pelo próprio pessoal responsável pela operação, o 

sistema permite o trâmite de dados e a disponibilização de serviços de voz e vídeo, 

com um máximo de até 100 usuários finais. Há ainda a possibilidade de ser operado 

em movimento, e dependendo do tipo de operação pode conectar-se à rede central 

por meios satelitais, enlace de micro-ondas ou fibra ótica (HUAWEI, 2016). 

 

FIGURA 2 – Equipamento LTE, eLTE Rapid da Huawei Technologies Co., Ltd. 

Fonte: HUAWEI, 2016 

 

Ainda passíveis de utilização em operações militares, porém carecendo de 

uma análise técnica específica dos produtos, a Huawei conta com um Módulo de 

Comando Central Móvel, em plataforma motorizada e com alcance de 3 a 10 km, e 

um Sistema de Gerenciamento de Rede (software – eOMC9010), onde são 

controladas a topologia de rede, configurações, performance geral e controle de 

falhas. 
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FIGURA 3 – Módulo de Comando Central Móvel – LTE da Huawei Technologies Co., Ltd. 

Fonte: HUAWEI, 2016 

 

 

FIGURA 4 – Representação gráfica do Sistema de Gerenciamento de rede da Huawei Technologies 

Co., Ltd. 

Fonte: HUAWEI, 2016 

Foi estabelecido contato com demais empresas de telecomunicações, porém 

sem sucesso. Contudo, para os propósitos deste trabalho, é possível verificar a 

existência de equipamentos condizentes com o emprego militar, passíveis de estudo 

mais detalhado e específico para implementação no Exército Brasileiro. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o assunto alvo de estudo e os objetivos aos quais este trabalho 

se propôs, conclui-se que foi possível atender ao pretendido como forma de verificar 

a evolução tecnológica dos meios de comunicações de banda larga para assinantes 
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móveis e a sua possível aplicação no Exército Brasileiro. 

A revisão de literatura forneceu a base de conhecimento técnico e doutrinário 

sobre as Comunicações, bem como sobre as possibilidades de instalação de 

sistemas em apoio à assinantes móveis. Foi possível ainda verificar soluções de 

empresas do ramo de telecomunicações existentes, bem como utilizar como 

parâmetro os sistemas já desenvolvidos em Forças Armadas de outros países.  

Há uma mentalidade no mercado civil de que as indicações de escolha para 

implementação do LTE ou WiMax estejam calcadas na infraestrutura pré-existente. 

Isto ocorre pois a utilização do LTE torna-se indicada para instituições que possuem 

tecnologia 2G ou 3G já instaladas, enquanto o WiMax seria o mais indicado para 

aqueles que necessitarão implementar estruturas sem um sistema base. 

Contudo, tal pensamento não se aplica ao Exército Brasileiro, pois apesar de 

necessitarmos de uma implementação inteiramente nova para o sistema de banda 

larga para usuários móveis (que aconselharia o WiMax), a tecnologia LTE 

desenvolveu-se nos últimos anos tornando possível a sua aquisição e 

implementação sem considerar uma estrutura base, sendo inclusive mais fácil de 

encontrar soluções no mercado, tal como os equipamentos apresentados da Huawei 

Technologies Co.Ltd. 

Aliado a este pensamento e ao investimento maciço no LTE, o Exército 

Americano adotou este sistema como a base das suas comunicações para usuários 

móveis. Aliando o LTE ao sistema Warfighter Information Network – Tactical (WIN-

T), hoje é possível considerá-lo como o estado da arte em termos de comunicações 

táticas militares. 

Portanto, verifica-se uma tendência de amplo desenvolvimento do LTE, 

podendo ser considerado como a melhor opção em termos de uma possível 

utilização dentro do Exército Brasileiro em comparação com o WiMax. 

Contudo, a aquisição de tais equipamentos necessitaria de uma avaliação 

técnica complexa, executada por elementos especializados, em que testes fossem 

realizados como forma de estabelecer as Condicionantes Operacionais (CONDOP), 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB) e as necessidades em termos de requisitos 

técnicos. 

Não foi alvo deste trabalho, mas seria também necessário estudo acerca da 
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necessidade de verbas para manutenção do sistema, pois atualmente a instituição 

carece de mais recursos inclusive para manter o sistema de banda estreita existente 

(SRDT), conforme informações prestadas por militar especialista entrevistado. 

Conclui-se, portanto, que o LTE se destaca no mercado e apresenta-se como 

a melhor solução para utilização militar de tecnologias de banda larga para 

assinantes móveis. Porém, dada a complexidade do sistema e o nível de 

investimento exigido, a sua implementação carece da análise de inúmeras variáveis, 

desde os requisitos e necessidades das operações militares até a forma de 

manutenção do sistema. 
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