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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma análise sobre as contribuições do Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) para a Defesa Nacional. Adquirido pelo Brasil da
empresa Thales Alenia Space através da integradora Visiona Tecnologia Espacial S.A., ele
encontra-se operacional desde 2017. Nesta análise são apresentadas considerações acerca do Poder
Aeroespacial Brasileiro. Dentre os elementos constitutivos deste poder, o programa SGDC trouxe
benefícios evidentes para a infraestrutura aeroespacial e para os recursos humanos especializados
em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial brasileiro. Por outro lado, ao situar o Brasil,
um país com dimensões continentais e uma potência regional, frente aos EUA, com dimensões
comparáveis e sendo potência mundial e expoente no setor industrial espacial, observa-se um grande
abismo científico-tecnológico entre esses países, tal como ocorre nos demais setores: social,
político, econômico e militar. Os panoramas atuais do setor espacial norte-americano e brasileiro
foram analisados levando-se em consideração os seguintes aspectos: o cenário vigente, a evolução
dos sistemas de satélites de comunicações militares e a política e estratégia espacial de cada um
desses países. Especificamente no contexto brasileiro, o SGDC aumenta o Poder Aeroespacial do
Brasil ao integrar o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS). Empregado nas
comunicações satelitais do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), um dos
Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro, contribuirá com as estratégias da dissuasão e da
presença em todo o território nacional, atuando em prol da soberania brasileira e da Defesa Nacional.

Palavras-chave: SGDC, SISCOMIS, SISFRON, Poder Aeroespacial e Comunicações satelitais
militares.

ABSTRACT

The present work presents an analysis on the contributions of the Geostationary Satellite of
Defense and Strategic Communications (SGDC) for the National Defense. Acquired by Brazil from
the company Thales Alenia Space through the integrator Visiona Tecnologia Espacial, it has been
operational since 2017. Considerations about the Brazilian Aerospace Power are presented in this
analysis. Among the constituent elements of this power, the SGDC program has brought clear
benefits to the Aerospace Infrastructure and Specialized Human Resources in Aerospace Activities.
On the other hand, comparing Brazil, a continental-dimension country and a regional power, to the
United States, a country as big as Brazil but a world power and cutting edge in space industry, a
great scientific-technological gap is observed between these countries, as well as it does in other
sectors: social, political, economic and military. The nowdays scenarios of the North American and
Brazilian space sector are analyzed taking into account the following issues: the current scenario,
the evolution of military communications satellite systems, and the spatial strategy and policy of
each one of these countries. Specifically from the Brazilian perspective, the SGDC soars the
Aerospace Power of Brazil by integrating the Military Satellite Communications System
(SISCOMIS). The SGDC deployed in satellite communications of the Integrated Border Monitoring
System (SISFRON), one of the Strategic Projects of the Brazilian Army, will improve both
strategies of deterrence and presence throughout the national territory, boosting the Brazilian
sovereignty and National Defense.

Key-words: SGDC, SISCOMIS, SISFRON, Aerospace Power and Military Communication
Satellite.

Lista de ilustrações
Figura 1 - Diferentes tipos de órbitas. ........................................................................................................... 25
Figura 2 – Distribuição da quantidade de satélites GEO norte-americanos em função dos proprietários. ... 29
Figura 3 - Projeto realizado pelo software Revit® da parte externa das instalações definitivas do COPE. ... 37
Figura 4 – Equipe brasileira em treinamento e acompanhando a fabricação do SGDC na TAS. ................. 38
Figura 5 – Conceito do sistema TSAT. ......................................................................................................... 44
Figura 6 - Reportagem publicada pela revista Veja em 1994 sobre o Brasilsat B1 da Embratel. ................. 49
Figura 7 - Segmento espacial do SISCOMIS antes do SGDC. ..................................................................... 58
Figura 8 – SISCOMIS empregado na MINUSTAH...................................................................................... 58
Figura 9 – Fluxo de informação e ordens no SISMC2. .................................................................................. 59
Figura 10 - O ponto vermelho indica a posição do SGDC em relação à Terra. ............................................ 61
Figura 11 - Diagrama esquemático do SGDC. .............................................................................................. 62
Figura 12 - Foto do interior das instalações provisórias do SMC e CMC do COPE. ................................... 63
Figura 13 - Foto da antena de TT&C do COPE. ........................................................................................... 64
Figura 14 - Rede SISCOMIS banda X com seus dois segmentos terrestres. ................................................ 67
Figura 15 – Algumas ETT do SISCOMIS. ................................................................................................... 67
Figura 16 - Logotipo do SISFRON. .............................................................................................................. 69
Figura 17 – Sensores do SISFRON. .............................................................................................................. 70
Figura 18 – Ciclo OODA. ............................................................................................................................. 71
Figura 19 – Recursos do SAD do SISFRON................................................................................................. 72
Figura 20 - Subsistema de TIC do SISFRON. .............................................................................................. 73
Figura 21 - Equipamentos do SISFRON empregados nas comunicações por satélite. ................................. 75
Figura 22 – Diagrama ilustrando a rede de terminais satelitais do SISFRON. ............................................. 76
Figura A-1 – Relações entre o Segmento Espacial e a Infraestrutura de Operações Terrestre......................87

Lista de tabelas
Tabela 1 - Características dos MILSATCOM norte-americanos antes e após o ano de 2002. ..................... 43
Tabela 2 - Características de ETT. ............................................................................................................... 68
Tabela A1 - Bandas de comunicações militares via satélite...........................................................................86

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 10

1.1

O PROBLEMA........................................................................................................................... 13

1.2

OBJETIVOS................................................................................................................................ 14

1.2.1

Objetivo Geral..........................................................................................................................

1.2.2

Objetivos Específicos................................................................................................................. 15

1.3

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO.................................................................................................. 15

1.4

RELEVÂNCIA DO ESTUDO.................................................................................................... 15

1.5

METODOLOGIA....................................................................................................................... 18

1.5.1

Concepção metodológica…………........................................................................................... 18

1.5.2

Limitações do método………................................................................................................... 19

1.6

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.......................................................................................... 19

2

O PODER AEROESPACIAL ................................................................................................

2.1

O DOMÍNIO ESPACIAL ………………….............................................................................. 23

2.2

O PODER AEROESPACIAL..................................................................................................... 26

2.3

AS VULNERABILIDADES DO PODER AEROESPACIAL................................................... 30

2.4

O PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO...........................................................................

33

2.5

CAPACIDADES E ELEMENTOS DO PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO...............

34

3

PANORAMA ATUAL DO SETOR ESPACIAL DOS EUA E DO BRASIL.................. 39

3.1

O CENÁRIO DO SETOR ESPACIAL NORTE-AMERICANO............................................... 39

3.1.1

A evolução dos sistemas de satélites de comunicações militares norte-americanos............ 39

3.1.2

A Política e Estratégia Espacial dos EUA............................................................................... 43

3.2

O CENÁRIO DO SETOR ESPACIAL BRASILEIRO.............................................................. 46

3.2.1

A evolução dos sistemas de satélites de comunicações militares brasileiros........................ 46

3.2.2

A Política e Estratégia Espacial do Brasil............................................................................... 51

4

SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÕES

14

21

55

ESTRATÉGICAS (SGDC) E O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO
DE FRONTEIRAS (SISFRON) ..............................................................................................
4.1

SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS).................... 56

4.1.1

Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) .............................................................. 58

4.1.2

Rede Operacional de Defesa (ROD) ....................................................................................... 59

4.2

O SISCOMIS E O SGDC ........................................................................................................... 60

4.2.1

Segmento espacial...................................................................................................................... 60

4.2.2

Segmento de controle................................................................................................................. 62

4.2.3

Segmento terrestre..................................................................................................................... 64

4.3

O SGDC E O SISFRON ............................................................................................................. 67

5

CONCLUSÃO........................................................................................................................... 78

6

REFERÊNCIAS.......................................................................................................................... 81
APÊNDICE 1.............................................................................................................................. 86
APÊNDICE 2.............................................................................................................................. 87

10

1 INTRODUÇÃO
A soberania e autonomia de um país estão proporcionalmente relacionadas à sua
capacidade de desenvolvimento tecnológico. A tecnologia espacial é um dos vetores mais
importantes e com impactos relevantes neste contexto. O Brasil, uma potência no âmbito
regional, não se encontra em um patamar no setor espacial compatível com as necessidades
tecnológicas do futuro próximo. Como observou Rollemberg (2010), “Neste século, o
comércio, a ciência e a defesa das nações dependerão cada vez mais do domínio do espaço e
das possibilidades criadas pelas telecomunicações e pelos satélites”.
Apenas quatro anos após a União Soviética ter colocado em órbita seu primeiro satélite,
considerado o “marco zero da atividade espacial”, o Brasil lançava sua primeira medida oficial
para ingressar nesse seleto clube, criando o Grupo de Organização da Comissão Nacional de
Atividades Espaciais (GOCNAE), subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em
1961 (SARLI et al., 2015). A política espacial brasileira surgiu, então, simultaneamente aos
principais programas de outros países, em particular dos Estados Unidos e da União Soviética,
dois expoentes no setor. Mas apesar do pioneirismo, esse programa não dispôs de recursos
suficientes para atendê-lo. Após ser submetido a duas revisões programáticas e sofrer severas
restrições orçamentárias, o programa espacial brasileiro foi elevado à categoria de política
estratégica no Plano Nacional Estratégico de Defesa (ALMEIDA, 2006).
Tal como mencionado por Rollemberg (2010), além da pesquisa e desenvolvimento de
satélites, o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites e o fortalecimento da base de
lançamentos com fins comerciais, situada no Centro de Lançamento de Alcântara, no
Maranhão, deveriam ser apoiados. Em linhas gerais, o escopo do programa consiste dessas três
ações e no início dos anos 80 o programa foi denominado de Missão Espacial Completa
Brasileira (MECB). Coube à Agência Espacial Brasileira (AEB) dar continuidade aos projetos
concebidos no âmbito da MECB, atualizando-os e integrando-os à agenda do Programa
Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). Após quase quarenta anos, o setor brasileiro
aeroespacial ainda está longe de ser alcançado integralmente.
Apesar dos atrasos e retrocessos no setor espacial brasileiro, o projeto do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), um dos projetos
estruturantes e mobilizadores previstos pelo PNAE (2012-2021), tornou-se realidade. Contando
com a participação do atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
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(MCTIC) 1, da Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRAS), do Ministério da Defesa, da
AEB e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil está assumindo
novamente, agora com o SGDC, o compromisso de soberania e autonomia plena, evitando que
ocorram casos de espionagem ou interrupção do serviço (ROLLEMBERG, 2010 e BRASIL,
2012b).
No ano de 2017, do Centro Espacial de Kourou, que é o centro de lançamentos da
Agência Espacial Europeia, localizado na Guiana Francesa, foi lançado pelo foguete Ariane 5
ECA da empresa Arianespace, com absoluto sucesso, o primeiro Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), adquirido pelo Brasil (ARIANESPACE, 2017).
Há 20 anos atrás, por ocasião da privatização da Embratel (criada em 1965 pelo governo
brasileiro com o intuito de integrar o país através das telecomunicações de longas distâncias),
os satélites brasileiros que operavam na banda X passaram a ser controlados pela empresa
Embratel Star One. Desde então, o país deixou de ter um satélite geoestacionário de
comunicações genuinamente nacional e passou a ter de pagar a estrangeiros pelo aluguel dos
serviços na banda X, de uso exclusivo militar no Brasil. No apêndice 1 encontram-se maiores
detalhes sobre as bandas do espectro eletromagnético.
O SGDC foi construído pela empresa Thales Alenia Space (TAS), em Cannes, sul da
França. A empresa fabricante venceu uma seleção internacional de fornecedores organizada
pela Visiona Tecnologia Espacial S.A., uma joint venture entre a EMBRAER (51%) e
TELEBRAS (49%), que atua como empresa integradora do projeto SGDC (DEFESANET,
2017). O governo espera utilizar essa união de esforços como um modelo para a realização de
outros projetos estratégicos no setor espacial, como o de um satélite radar de abertura sintética
e de um satélite meteorológico geoestacionário (BRASIL, 2012b).
O projeto do primeiro SGDC contemplou não apenas a aquisição do satélite em si,
denominado segmento espacial, mas também: a aquisição de todos os equipamentos e sistemas
necessários ao controle, operação e monitoramento do satélite nas bandas Ka e X; o treinamento
e capacitação da primeira equipe militaras brasileiros a operarem o satélite geoestacionário;
uma iniciação ao grupo de engenheiros da Visiona Tecnologia Espacial S.A., TELEBRAS,
Ministério da Defesa (MD), AEB e INPE ao estado da arte da tecnologia de projeto e
desenvolvimento deste tipo de satélites em todas as fases do projeto, desde a concepção até os

1
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) foi originado em 2016 com extinção do Ministério
das Comunicações (criado em 1967) e transformação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (criado em 1985).

12

testes finais de aceitação; e por último, mas não menos importante, a criação do Centro de
Operações Espaciais (COPE) (ALVES, 2017).
O COPE, considerado como um dos produtos do Programa Estratégico de Sistemas
Espaciais (PESE), programa complementar ao PNAE, criado pelo Comando da Aeronáutica
alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa (END) que visa atender às necessidades
estratégicas das Forças Armadas e, também, às da sociedade brasileira, considera o COPE como
um dos produtos de grande relevância. Desde 30 de junho de 2017 (FAB, 2017), o controle dos
diversos subsistemas embarcados (platform) do SGDC e a operação de sua carga útil (payload)
vêm sendo realizados em território nacional, nas instalações do recém-criado Centro de
Operações Espaciais (COPE) do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), do
Comando da Aeronáutica, por uma equipe técnica brasileira altamente qualificada e
especializada, composta por civis e militares das três Forças.
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas integra o Sistema
SGDC, um projeto estratégico nacional de caráter dual, empregando as bandas Ka e X, com
aplicações no meio civil e militar, respectivamente. Tem por objetivo prover na banda Ka, como
parte do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), cobertura de serviços de Internet a 100% do
território nacional de forma a promover a inclusão digital para todos os cidadãos brasileiros,
além de fornecer um meio seguro e soberano para as comunicações estratégicas do governo
brasileiro e atender às demandas do MD, na banda X (ALVES, 2017).
Além dos benefícios sociais, é importante ressaltar que o lançamento do SGDC ocorre
em um cenário internacional onde mais do que nunca, as tecnologias de informação e
comunicação (TIC) são essenciais para a condução de operações militares. Particularmente
após os ataques de 11 de setembro de 2001 (9/11) e a subsequente "Guerra contra o
Terrorismo", o mundo inteiro se engajou em desenvolver constantes inovações tecnológicas.
Somente os Estados Unidos investiram bilhões de dólares em programas de pesquisa e
desenvolvimento, revigorando consideravelmente o setor de tecnologia de satélites dos Estados
Unidos. A tecnologia é vista como sendo capaz de possibillitar uma guerra mais limpa,
permitindo o acesso a informações e o direcionamento das mesmas de forma mais precisa e
oportuna, reduzindo assim os danos colaterais e as baixas tanto militares quanto civis (EUA,
2013).
Como Fritz (2006) registrou há 12 anos atrás, os EUA já dispunham de diversos
sistemas compostos por constelações de satélites de comunicação para uso militar, tais como:
o Defense Satellite Communications System (DSCS); o Military Strategic and Tactical Relay
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(MILSTAR) e o sistema dedicado para órbitas polares, o Interim Polar System; e o Ultra High
Frequency Follow-On (UHF Follow-On, UFO). Para todos eles já estão em desenvolvimento
sistemas ainda mais modernos que os substituirão a fim de atender a crescente demanda por
capacidade de transmissão.
Como um país em desenvolvimento e pacífico, o Brasil enfrenta outros tipos de
cenários e ameaças. Atualmente é detentor, de apenas um satélite geoestacionário de
comunicações estratégicas próprio e possui outros problemas para serem sanados em sua
agenda. Um deles é a questão dos ilícitos e contrabandos nas fronteiras. A extensa faixa
fronteiriça seca do Brasil, caracterizada geograficamente por uma área de 150 km de largura ao
longo dos 16.885 km de extensão, representa um enorme desafio à manutenção da soberania e
da segurança nacional. Nesta região, que faz limite com 10 países vizinhos, estão contidas 11
unidades da Federação, 588 municípios divididos em sub-regiões onde estão reunidos
aproximadamente 10 milhões de habitantes (CCOMGEx, 2015).
O SGDC foi concebido, no âmbito do MD, para atender às demandas do Sistema
Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS). A integração do SISCOMIS com o Sistema
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) empregando o SGDC, deverá
proporcionar significativo desenvolvimento técnico, operacional e estratégico para o Brasil.
Possuindo cobertura em toda a América Latina, em particular na região de fronteira seca do
país, dispondo de largura de banda e potência do sinal suficientes, o SGDC adequa-se
perfeitamente às necessidades estratégicas do SISFRON, tal como propôs Horowicz (2014).
1.1 O PROBLEMA
Diante do cenário anteriormente elencado, constata-se que o Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) vem preencher uma lacuna de mais de duas
décadas em termos de soberania, tecnologia e oferta de serviços de comunicação para a nação
brasileira. O Brasil agora dispõe de um satélite geoestacionário de comunicações estratégicas
adquirido pelo governo brasileiro, controlado e operado por brasileiros, e em território nacional,
que estará disponível durante os próximos 17 anos, caso a expectativa de tempo de vida do
SGDC se confirme.
De que forma o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
(SGDC) poderá contribuir, no contexto do século XXI, para incrementar o Poder
Nacional, a Defesa e as Comunicações nacionais?

14

1.2 OBJETIVOS
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) integra o
Sistema SGDC, um projeto estratégico nacional de caráter dual, empregando as bandas Ka e X,
com aplicações no meio civil e militar, respectivamente, que tem por objetivo prover, como
parte do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), cobertura de serviços de Internet a 100% do
território nacional de forma a promover a inclusão digital para todos os cidadãos brasileiros,
além de fornecer um meio seguro e soberano para as comunicações estratégicas do governo
brasileiro e atender às demandas do MD. O incremento no Poder Aeroespacial brasileiro trazido
com o lançamento do SGDC, resultante das ações governamentais ao longo da história das
comunicações via satélite através da política e da estratégia, será analisado tomando-se como
pano de fundo a evolução dos sistemas de satélites norte-americanos, bem como a política e
estratégia vigentes nos EUA. No âmbito do MD, o SGDC foi concebido para atender às
demandas do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), e poderá contribuir
com o segmento via satélite do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).
Assim, esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus três objetivos específicos.
1.2.1

Objetivo geral
O presente trabalho tem como objetivo geral, analisar a importância do Satélite

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) para a Defesa e
Comunicações Nacionais. Esse estudo será realizado à luz do cenário atual, baseando-se nos
conceitos de Poder Aeroespacial, nas Políticas e Estratégias Espaciais vigentes nos EUA e no
Brasil, e nas possíveis influências exercidas sobre as diversas expressões do Poder Nacional.
Particularmente na expressão militar, será analisado como o SGDC poderá contribuir para o
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).
Identificar como o incremento do Poder Aeroespacial brasileiro proporcionado
pelo SGDC atenderá às demandas de Defesa e Comunicações Nacionais.
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1.2.2

Objetivos específicos
A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram formulados

alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o encadeamento lógico do
raciocínio apresentado neste estudo, os quais são elencados a seguir:
a. identificar como um satélite geoestacionário de comunicações estratégicas
brasileiro poderá incrementar o Poder Aeroespacial brasileiro.
b. apresentar os cenários atuais na área espacial dos EUA e do Brasil.
c. identificar os benefícios que o Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC) poderá trazer às diversas expressões do Poder Nacional,
e, particularmente na expressão militar, como poderá contribuir para o Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON).
1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa delimitar-se-á às demandas em termos de satélites de
comunicações estratégicas contextualizada dentro do século XXI, com ênfase no emprego
militar.
A abrangência do estudo se limitará ao estudo do emprego dos satélites de grande porte
geoestacionários de comunicações pelos EUA e pelo Brasil.
Particularmente, do ponto de vista dos benefícios que o SGDC tratará, a presente
pesquisa ficará geograficamente limitada à área de cobertura regional deste satélite que abrange
todo o território brasileiro, e parte do Oceano Atlântico, atingindo no máximo a costa ocidental
da África.
1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que
justificam a importância desse trabalho. Sendo assim, a relevância desta proposta de pesquisa
está apoiada nos aspectos apresentados a seguir.
A pesquisa se justifica pelo fato do projeto SGDC caminhar no sentido de atender às
condicionantes da Política Nacional de Defesa (PND). O SGDC atende ao item 3.7 da PND,
que diz o seguinte:
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...os avanços da tecnologia da informação, a utilização de satélites, o sensoriamento
eletrônico e outros aperfeiçoamentos tecnológicos trouxeram maior eficiência aos
sistemas administrativos e militares, sobretudo nos países que dedicam maiores
recursos financeiros à Defesa. Em consequência, criaram-se vulnerabilidades que
poderão ser exploradas, com o objetivo de inviabilizar o uso dos nossos sistemas ou
facilitar a interferência à distância. Para superar essas vulnerabilidades, é essencial o
investimento do Estado em setores de tecnologia avançada. (BRASIL, 2016c)

O SGDC também está alinhado, no setor espacial, com o que está previsto na letra (b)
da Estratégia Nacional de Defesa (END) transcrita a seguir “(b) Projetar e fabricar satélites,
sobretudo os geoestacionários, para telecomunicações e sensoriamento remoto de alta
resolução, multiespectral, e desenvolver tecnologias de controle de atitude dos satélites...”
(BRASIL, 2016b).
Em que pese o Brasil ainda não ser capaz de projetar nem de fabricar satélites do porte
do SGDC, os benefícios proporcionados pela aquisição do SGDC ao país foram consideráveis
nos seguintes aspectos: possuímos uma equipe de operação do satélite que trabalha no COPE
altamente especializada; a cada dia é adquirida mais experiência através da operação e controle
do satélite em regime de trabalho de 24 horas 7 dias por semana no COPE; e foi absorvida
alguma tecnologia neste setor com a participação da Visiona Tecnologia Espacial S.A., da
TELEBRAS, do MD, da AEB e do INPE, que puderam se capacitar no estado da arte da
tecnologia de projeto e desenvolvimento de satélites geoestacionários. No passado, o Brasil
conseguiu avançar de forma surpreendente na área espacial, tendo sido capaz de fabricar e
desenvolver os satélites de comunicação de dados meteorológicos de órbita baixa, SCD 1 e 2,
lançados em 1993 e 1998, respectivamente, e já ter possuído satélites geoestacionários
controlados pelo Brasil, quando lançou o Brasilsat A1 e A2 na época em que a Embratel era
uma empresa nacional. Hoje, com a aquisição do SGDC, o Brasil preenche a lacuna, que surgiu
ao longo das últimas décadas, em termos de capacidade autônoma de comunicações via satélite.
O SGDC pode ser considerado um primeiro passo para se alcançar o que está previsto
na segunda prioridade do item 4 do Anexo “A” (PLANO DE OBTENÇÃO DE
CAPACIDADES MATERIAIS - PCM) AO PEEx 2016-2019, que relaciona as Linhas de
pesquisa aplicáveis a futuros projetos de desenvolvimento tecnológicos de médio prazo (20202027), constantes no Plano Estratégico do Exército 2016-2019/3ª Edição-2017. Os satélites
estão citados como um dos sistemas de comunicação a serem desenvolvidos, preferencialmente,
por transferência de tecnologia, a fim de assegurar a concretização da seguinte visão de futuro
até o ano de 2022:
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...promover o Processo de Transformação do Exército e atingir uma NOVA
DOUTRINA - com o emprego de produtos de defesa tecnologicamente avançados,
profissionais altamente capacitados e motivados - para que o Exército enfrente, com
os meios adequados, os desafios do século XXI, respaldando as decisões soberanas
do Brasil no cenário internacional. (BRASIL, 2017a).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o SGDC atende ao que está estabelecido pelo
Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), que prevê desde a implantação de uma
constelação de satélites para atender a diversas demandas da nação brasileira até a infraestrutura
de controle e de operação. O PESE é a concretização da Estratégia Nacional de Defesa para o
setor espacial, e está sendo concretizado por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC) (BRASIL, 2012a).
A necessidade de lançar o SGDC para incrementar do Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL), atendendo demandas do meio civil, está prevista no BRASIL (2012b):
A construção do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
(SGDC), decidida pelo Governo em 2011 para atender a demanda por comunicações
estratégicas oficiais (civis e militares) e apoiar o Programa Nacional de Banda Larga
(inclusão digital), é importante iniciativa estratégica e vem fortalecer em grande
escala o nosso Programa Espacial, na nova fase de impulso tecnológico e industrial.

As melhorias que o SGDC proporcionará às comunicações via satélite do SISFRON
estão alinhadas com o que a letra (c) da END recomenda “Desenvolver tecnologias de
comunicações, comando e controle a partir de satélites, com as forças terrestres, aéreas e
marítimas, inclusive submarinas, para que elas se capacitem a operar em rede e a se orientar
por informações deles recebidas...” (BRASIL, 2016b).
Finalmente ressalta-se que, o SISFRON, em si, é um dos projetos estratégicos do
Exército Brasileiro de grande importância. A relevância do SISFRON pode ser evidenciada
através da sua menção diversas vezes no Plano Estratégico do Exército 2016-2019. Neste plano,
o SISFRON é mencionado na Estratégia de “Ampliação das capacidades de mobilidade e
elasticidade” dos Objetivos Estratégicos OEE 1 - CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO
EXTRARREGIONAL; e na Estratégia de “Aperfeiçoamento das capacidades de
monitoramento/controle, apoio à decisão e apoio à atuação” do OEE 3 - CONTRIBUIR COM
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E À PAZ SOCIAL. Além disso, o SISFRON está
totalmente alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa (END), uma vez que,
apesar de ainda haver tecnologias críticas de interesse para a defesa que são fornecidas por
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empresas estrangeiras, o conteúdo nacional presente no Projeto SISFRON é da ordem de 75%.
Sendo assim, o SISFRON fomenta a Base Industrial de Defesa e a Indústria Nacional
(BRASIL, 2017a).
Observa-se, então, que o SGDC aplicado ao SISFRON contribuirá de forma direta
para o cumprimento da Missão do Exército de acordo com o seu novo enunciado apresentado
pelo SIPLEx (2016-2019) de “Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais, e cooperando com
o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.”
Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante atualmente no país com base nos
fatores acima elencados, os quais puderam demonstrar a importância do assunto desta pesquisa
para o Brasil e em particular para o Exército Brasileiro.
1.5 METODOLOGIA
1.5.1 Concepção metodológica
Em uma pesquisa científica, o método é a garantia de que o papel social da ciência
prevalecerá sobre os interesses ou visões dos pesquisadores. Um método coerente e claro é
condição fundamental para que se possa atribuir valor científico a qualquer estudo ou
observação da realidade.
Este trabalho optou por uma metodologia do tipo qualitativa, uma vez que privilegiou
relatos, análises de documentos e entrevistas para desenvolvê-lo. De acordo com a taxonomia
de Vergara (2008), essa pesquisa foi bibliográfica e documental. Bibliográfica porque teve sua
fundamentação teórica baseada em livros, legislações, manuais e artigos de livre acesso ao
público em geral. Baseou-se, também, em alguns relatórios e trabalhos, de caráter ostensivo,
não disponíveis para consultas públicas, caracterizando, desta forma a pesquisa documental.
A pesquisa bibliográfica foi feita em livros, legislações, manuais, palestras e trabalhos
acadêmicos, por meio de consultas à biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, biblioteca da Escola Superior de Guerra e arquivos militares e civis constantes na
Rede Mundial de Computadores (Internet). A pesquisa documental foi realizada em arquivos
do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, com o objetivo principal de agregar
informações contidas em manuais, regulamentos, portarias, relatórios e documentos não
disponíveis para consulta pública. Nessas pesquisas, foram buscadas as principais publicações
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que pudessem auxiliar no atendimento dos objetivos geral e específicos. Foram, ainda,
realizadas entrevistas com militares que participam ou participaram ativamente da implantação
do projeto e têm notório saber nessa área, e estão ou estiveram servindo no Comando Militar
do Oeste e no seu Centro de Operações, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e em seu Centro
de Operações, no gabinete do Comandante do Exército e no Estado Maior do Exército, mais
especificamente no Escritório de Projetos Estratégicos do Exército. Além de contar com a
experiência prática da autora que trabalhou ao longo dos anos de 2016 e 2017 nas Seções de
Treinamento e de Engenharia de Satélites do Centro de Operações Espaciais (COPE), integrante
do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) do Comando da Aeronáutica.
As pesquisas bibliográfica e documental foram tratadas segundo a técnica de Análise
de Conteúdo, de acordo com o descrito em Vergara (2008), relacionada ao estudo de textos e
documentos. Ao concluir esses dois processos, os mesmos foram integrados a fim de atender
aos objetivos geral e específicos.
1.5.2 Limitações do método
Apesar do método qualitativo apresentar potencial para atender aos objetivos de
pesquisa, faz-se necessário reconhecer também que possui limites em sua utilização. As
maiores críticas aos estudos qualitativos são a falta de procedimentos rigorosos para guiar a
correlação dos achados e a falta de regras precisas sobre as técnicas empregadas. Cada
observação é única, depende do objeto, do investigador e do participante. Outra limitação
apontada é que, tanto os investigadores como investigados são agentes, o que implica no risco
de perder a objetivação, estando em jogo a subjetividade do investigador. Além disso, pode
haver redução da compreensão do outro e da realidade a uma compreensão introspectiva de si
mesmo; e representatividade da fala individual em relação a um coletivo maior.
Conclui-se, pois, que a realidade é complexa e, assim, não se pode ver, descrever ou
descobrir a relevância teórica dos fenômenos em sua totalidade.
1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A estrutura do presente trabalho consiste de cinco capítulos. No Capítulo 1 são
apresentadas a Introdução, os Objetivos a serem atingidos, a Delimitação e a Relevância desse
trabalho. O Capítulo 2 tece considerações acerca do Poder Aeroespacial e, em especial, o do
Poder Aeroespacial Brasileiro. No Capítulo 3 são apresentados o panorama atual do setor
espacial nos EUA e no Brasil. O Capítulo 4 trata especificamente do Satélite Geoestacionário

20

de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) e do incremento nas diversas expressões do
Poder Nacional que o SGDC proporcionará ao Brasil através do seu emprego no Sistema
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Finalmente o Capítulo 5 apresenta as
conclusões finais e, por fim, são apresentadas as Referências Bibliográficas.
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2 O PODER AEROESPACIAL
O termo “Poder Aeroespacial” foi criado após a Primeira Guerra Mundial pelos
pensadores militares sugerindo que a arma aérea havia proporcionado uma nova forma de
vencer conflitos armados. O debate, entretanto, sobre o melhor método para a aplicação das
capacidades deste poder prosseguiu até a Segunda Guerra Mundial (ALMEIDA, 2006).
O Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira (FAB), seguindo as tendências
mundiais da época, nasceram em 1941, a partir da fusão das aviações do Exército Brasileiro,
da Marinha do Brasil e do componente civil, centralizando os meios aéreos do País sob um
comando único e indivisível. A primeira grande atuação da FAB foi durante a Segunda Guerra
Mundial (BRASIL, 2012c).
Nos conflitos que se seguiram à Segunda Grande Guerra, o Poder Aéreo, através da
aviação militar, consolidou-se tática e estrategicamente, e adquiriu um caráter dissuasório
importante devido ao valor que as forças aéreas obtiveram no balanço de poder entre as nações.
Esse Poder não modificou a natureza da guerra, porém acrescentou novos elementos à forma
de se fazer a guerra. “Capazes de operar sobre a terra e o mar, as plataformas aéreas ampliaram
as perspectivas dos comandantes militares, projetando a guerra em alcance e velocidade, e
criando um ambiente tridimensional com várias possibilidades.” (BRASIL, 2012c).
O Poder Aeroespacial pode ser definido como uma extensão dos postulados da Teoria
do Poder Aéreo, cuja teoria foi desenvolvida, inicialmente, pelo general italiano Giulio Douhet,
em 1921, em seu livro intitulado “O Domínio do Ar”. Douhet defendia que a supremacia aérea
determinaria a vitória, pois apenas o avião seria capaz de sobrepor-se à desgastante guerra
protagonizada pelos exércitos equipados com armas, ainda que modernas. Outro pensador da
Teoria Aérea, o Marechal Hugh acreditava que através do efeito psicológico e da destruição da
indústria do inimigo seria possível contribuir para o objetivo final desejado de vencer a guerra.
Para Trenchard, entretanto, apesar de o avião ser considerado uma arma ofensiva estratégica,
diferentemente de Douhet, ele entendia que ataques aéreos desacompanhados de apoio de outra
força não trariam a vitória (BRASIL, 2012c).
Em termos gerais, a fórmula de vitória preconizada por Douhet era composta pela
obtenção da supremacia aérea, pela neutralização dos centros vitais estratégicos do inimigo e
pela manutenção da defensiva na superfície enquanto fosse construída a ofensiva pelo ar. Ele
foi o primeiro a perceber que a chave do Poder Aeroespacial estava na escolha criteriosa dos
alvos, elencando cinco sistemas básicos como centros vitais de um país moderno: indústria,
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infraestrutura de transporte, nós de comunicação, edificações governamentais e, o mais
importante, a vontade de lutar do povo (ALMEIDA, 2006).
De acordo com a Teoria do Poder Aéreo, formulada por Douhet, poder-se-ia obter uma
vitória rápida sobre o adversário empregando-se o elemento central desta Teoria, o avião, uma
das maiores invenções da humanidade no século XX. Além de rápida, outro pensador da Teoria
do Poder Aeroespacial, o General do Exército norte-americano William “Billy” Mitchell (18791936), defendia que os aviões bombardeiros poderiam ganhar as guerras de forma econômica
(BRASIL, 2012c).
O primeiro pensador a identificar as ideias de Douhet e Mitchell nos acontecimentos da
Segunda Guerra Mundial foi o industrial Alexander Nicolaievich Procofieff de Seversky (18941974), radicado nos EUA. Após ter acompanhado diversos ataques aéreos junto ao
Departamento da Guerra, Seversky concluiu que o domínio aéreo era determinante no sucesso
das operações de superfície. Segundo Seversky, os comandantes deveriam ter em mente as
seguintes regras: a necessidade de neutralizar o Poder Aeroespacial do inimigo antes de efetuar
bombardeios estratégicos; identificar os objetivos vitais; e empregar de forma continuada o
Poder Aeroespacial (BRASIL, 2012c).
Já na dimensão espacial, observa-se que as teorias mencionadas acima, devidamente
adaptadas, podem ser estendidas como Teoria do Poder Aeroespacial considerando-se o satélite
como elemento-chave da teoria e tendo em conta que, até os dias atuais, o satélite ainda não foi
utilizado de forma ofensiva direta, apesar de dois graves acidentes espaciais já terem sido
testemunhados. Em 11 de janeiro de 2007, a China destruiu um de seus satélites de baixa órbita
obsoletos Fengyun 1-C com um míssil anti-satélite, gerando 2.691 partículas de detrito. Em 10
de fevereiro de 2009, sobre a Península de Taymyr na Sibéria, ocorreu a primeira colisão
acidental entre dois satélites: o Iridium 33 e o Kosmos-2251. No mês seguinte à colisão, o US
Space Surveillance Network catalogou 1.740 debris, fora as 400 partes que ainda aguardavam
catalogação. Mesmo uma pequena partícula tão pequena quanto uma meia polegada, o debris
é capaz de gerar sérios danos aos painéis solares e aos dispositivos ópticos (ex.: Star Trackers,
telescópios...), pois podem colidir com os satélites a uma velocidade tão alta quanto 26.170
mph. Mais de 80% dos debris surgiram após esses dois acidentes mencionados (KELSO, 2010
e BOUD, 2017).
Os avanços no setor aeroespacial somente foram alcançados quando a pesquisa em
Ciência e Tecnologia militar passou a ser tratada como um elemento estratégico nas relações
de força. O primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi lançado em 1957 pela antiga União das
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Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) e abriu os caminhos para a exploração do espaço
sideral para a humanidade (AMARAL et al., 2017).
Como identificado por Almeida (2006), a Teoria do Poder Aéreo com o advento da era
espacial, iniciada em 1957, foi estendida, para o espaço exterior, passando a ser denominada
então, de Poder Aeroespacial:
O Poder Aeroespacial é, então, a expressão integrada de todos os instrumentos
aeroespaciais (bases, sistemas de defesa, aeronaves, satélites) de que dispõe uma
nação, acionados pela vontade nacional, para a conquista e a manutenção dos seus
objetivos político-estratégicos. Ele representa o vetor mais privilegiado de projeção
de força das grandes potências da atualidade, pelo elevado custo-benefício que
apresenta e pelas mínimas perdas humanas envolvidas.

Recentemente a importância do Poder Aeroespacial ficou bastante evidente quando o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Defesa e ao
Pentágono, durante reunião do Conselho Nacional do Espaço 2, no dia 18 de junho de 2018, a
criação imediata de uma Força Espacial, como sendo um sexto braço independente das Forças
Armadas do país, para atuar ao lado do Exército, da Marinha, dos Mariners, da Força Aérea e
da Guarda Costeira. O Presidente Trump disse: “Quando se trata de defender a América, não é
suficiente somente ter uma presença americana no espaço. Nós precisamos ter dominância
americana no espaço”. Ao discursar, o presidente afirmou que, durante muitos anos, os sonhos
norte-americanos de exploração e descoberta do espaço foram destruídos pela política e pela
burocracia, acrescentando que o que está fazendo é muito importante para a moral do país. “Nós
não queremos a China e a Rússia e outros países nos liderando.” (DE ORTE, 2018).
2.1 O DOMÍNIO ESPACIAL
O segmento aéreo é constituído pelos componentes do Poder Aéreo que agem dentro da
atmosfera terrestre. O segmento espacial, por sua vez, abrange os componentes do Poder
Aeroespacial que utilizam o ambiente situado acima da atmosfera terrestre, incrementando os
efeitos das ações aéreas e de superfície, por intermédio da exploração do ambiente cósmico
(BRASIL, 2012c).
Entende-se por domínio espacial (ou espaço sideral) a área correspondente à altitude

O Conselho Nacional do Espaço havia sido criado em 1989, mas parou de funcionar em 1993 e sua reativação
foi anunciada pelo governo Trump em junho do ano passado. Tanto a reativação do conselho quanto o anúncio de
hoje fazem parte dos esforços do governo para impulsionar a exploração espacial do país.
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onde os efeitos atmosféricos sobre os objetos tornam-se desprezíveis. Assim como os domínios
aéreo, terrestre e marítimo, o espaço é um domínio dentro do qual as atividades militares, civis
e comerciais podem ser conduzidas (EUA, 2018a).
O “Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e
Uso do Espaço Cósmico”, de 1967, também conhecido como Tratado do Espaço Exterior,
forma a base da lei espacial internacional. A abertura da assinatura do tratado foi realizada pelos
EUA, Reino Unido e União Soviética, em 27 de janeiro de 1967, entrando em vigor a partir de
10 de outubro do mesmo ano. Em 2008, 98 países constavam como signatários, dentre eles o
Brasil, enquanto outros 27 assinaram, mas não completaram a ratificação. O tratado determina
que: nenhum Estado poderá exercer soberania sobre o espaço cósmico; os Estados signatários
comprometem-se a não colocar em órbita objeto portador de armas nucleares, ou de qualquer
outro tipo de armas de destruição em massa; todos os Estados serão responsáveis, do ponto de
vista internacional, pelos danos causados em decorrência do lançamento de um objeto ao espaço
cósmico; e todos os Estados devem conduzir suas atividades levando em conta os interesses
correspondentes dos outros Estados (ALMEIDA, 2006).
Apesar da conquista do domínio espacial ser um grande desafio competitivo, já que
requer altos investimentos, há vários aspectos positivos em se empregar o espaço para fins
operacionais, sejam eles militares, civis ou comerciais. O ambiente espacial possui
características únicas, tais como: grande margem de liberdade de ação; irrestrito sobrevoo
sobre o local de interesse; alcance global; rápido tempo de resposta; e possibilidade de ter
multiplos usuários atendidos simultaneamente. É imprescindível que os comandantes atuais
levem em consideração estas características específicas e intrínsecas dos sistemas espaciais
para planejar e operar de forma eficaz. Foram extraídos do manual JP3-14 (EUA, 2018a) as
descrições que se seguem.
Quanto à liberdade de ação, desde o início da Era Espacial, os EUA lideram a
capacidade industrial no setor espacial mundal, e atingiram o nível máximo em termos de uso
e liberdade de ação no espaço. No entanto, a concorrência com os adversários está começando
a limitar a liberdade de ação dos EUA na área espacial (EUA, 2018a).
Com relação ao sobrevoo, cabe ressaltar que o direito internacional não estende os
limites territoriais de uma nação ao espaço. Diferentemente das regras para o sobrevoo de
aeronaves, não há restrições de sobrevoo para espaçonave no espaço sideral. Portanto, as
nações que dominam as tecnologias espaciais se beneficiam do uso irrestrito dos sobrevôos
para as diferentes missões que os satélites são capazes de realizar (EUA, 2018a).
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Sobre o alcance global, um satélite de órbita geoestacionária (GEO), por exemplo, é
capaz de cobrir aproximadamente um terço da área da superfície da Terra, oferecendo a
vantagem da visão global de áreas terrestres, maritimas ou aéreas para as Operações Espaciais
Conjuntas com aplicações, em geral, nos níveis operacional e tático. O nome geoestacionário é
atribuído aos satélites que se posicionam na órbita equatorial e que, em função da sua altitude,
completam uma volta ao redor da Terra em aproximadamente 24 horas, o mesmo período de
rotação do planeta. Por esse motivo, os satélites GEO sempre ficam apontados para a mesma
área da superfície terrestre.
A Figura 1 ilustra diferentes tipos de órbitas: a geoestacionária (GEO) que é circular
com 35.838 km de altitude); a LEO, circular de baixa órbita com 320 a 1.100 km de altitude; a
MEO, circular de média órbita com 8.000 a 12.000 km de altitude; e HEO, órbita elíptica alta.
Figura 1 - Diferentes tipos de órbitas.

Fonte: Internet (2018).

O tempo de resposta obtido com o uso das operações espaciais pode ser
significativamente reduzido nas comunicações via satélite quando comparado com o tempo de
resposta obtido através dos meios terrestres. À medida em que as prioridades mudam, alguns
recursos espaciais podem ser rapidamente realocados para as áreas onde há mais interesse.
Como por exemplo, no caso de aumento da duração da operação ou da perda de um satélite, a
largura de banda disponível do satélite de comunicações pode ser rapidamente realocada para
atender aos requisitos de maior prioridade.
As operações espaciais geralmente suportam simultaneamente múltiplos usuários. No
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caso das comunicações via satélite, combatentes em operações conjuntas podem ter acesso a
recursos compartilhados ao redor de quase todo o globo e praticamente em tempo real. No caso
dos sistemas de posicionamento, navegação e tempo, por exemplo, pode-se, inclusive, ter um
número ilimitado de usuários simultaneamente atendidos.
Em virtude das características supramencionadas particulares do domínio do espaço,
notadamente a grande margem de liberdade de ação em todo o ambiente operacional, o
planejamento adequado das operações militares no espaço sideral possibilita a realização de
missões tais como: coleta de informações de inteligência; alerta de colisão; monitoramento
ambiental; inteligência, vigilância e reconhecimento baseado em espaço; posicionamento,
navegação e tempo; e comunicações via satélite, essa última de especial interesse no presente
trabalho (EUA, 2018a).
Em suma, o domínio espacial possui características únicas que permitem ao Poder
Aeroespacial combinar, e definir, a base de Poder Nacional em diversas de suas expressões,
como será visto a seguir.
2.2 O PODER AEROESPACIAL
O Poder Aeroespacial surge com o advento da corrida espacial, ocasião em que os EUA
e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) passaram a competir pelo
domínio espacial dentro do contexto da Guerra Fria. Quando os russos puseram em órbita o
satélite Sputnik, em outubro de 1957, abriu-se a possibilidade de se travar a guerra fora da Terra
empregando-se satélites, mísseis balísticos, plataformas armadas, espaçonaves e outras
tecnologias. Esse novo poder, então, teve grandes efeitos sobre o modo de vida das civilizações,
notadamente na estratégia militar, na diplomacia, na economia, na ciência e na política
internacional (AMARAL et al., 2017).
O satélite, um dos instrumentos essenciais do Poder Aeroespacial, foi o principal
instrumento para o processo de globalização nesta Era da Informação. Tal como presenciamos
nos dias atuais, conseguimos em poucos segundos nos comunicar com praticamente todos os
pontos do planeta enviando todo tipo de informação, como voz, imagens, dados, mensagens,
notícias, vídeos. Pode-se dizer que a capacidade de conquistar a 3a dimensão (espaço aéreo e
exterior) acabou reduzindo o espaço físico entre os lugares na superfície terrestre (ALMEIDA,
2006).
Nenhum governo, incluindo os totalitários, conseguiu, até o momento, impedir este
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fluxo de informações, nem tampouco evitar transferir suas próprias atividades do domínio dito
real para o virtual. Nesse contexto de globalização, o domínio da ciência e tecnologia e das
comunicações, passam a ser estratégicos para conferir aos países o poder de dissuasão. Os
governos tentam, cada vez mais, dominar esse fluxo de informação, já que cada país, companhia
ou indivíduo pode participar de forma ativa ou passiva desta rede de dados (BARTELS, 2011).
A Internet vem assumindo papel relevante, também, em missões como a de inclusão
digital de populações em áreas remotas, tele-educação, telemedicina e outras aplicações diretas
em benefício da sociedade, como a Internet das Coisas 3, para citar alguns exemplos. O cidadão
que não possuir acesso à Internet nos dias de hoje terá cada vez mais dificuldade em se integrar
à sociedade sem ter acesso aos benefícios proporcionados pela rede de mundial de
computadores. Além dos enlaces de fibra óptica, os satélites são os meios que auxiliam na
difusão da informação (ROLLEMBERG, 2010).
Nesta conjuntura, a estratégia aeroespacial tende a ser empregada, também, na
concretização dos objetivos fixados pela política, uma vez que permite agilizar o processo de
tomada de decisão bem como proporciona uma demonstração de poder em relação aos demais
países, sejam ele adversários ou aliados. O Poder Aeroespacial confere ao país que o possui
níveis superiores em termos de prestígio e reconhecimento internacional, sendo ainda um
importante elemento de força militar. Observa-se, atualmente, que o poder aeroespacial não
ficou restrito somente aos dois protagonistas principais da Guerra Fria. Como Rollemberg
(2010) disse: “Outros países também desenvolveram diferentes graus de capacidade do poder
aeroespacial ao longo da segunda metade do século XX, como por exemplo: França, Inglaterra,
China, Índia, Coréia e, também, o Brasil.”
Buck (2016) também concorda com esse panorama: o domínio do espaço não está mais
restrito a poucas nações. Até o ano de 2017, 60 nações participavam de alguma forma de
atividades espaciais, além de várias organizações acadêmicas, comerciais e governamentais,
mais de 1.300 satélites encontram-se no espaço em atividade. Praticamente toda semana um
novo satélite é lançado. É importante ter em mente que nem todas as nações utilizam o espaço
para fins pacíficos. Como qualquer outro domínio, o espaço vem sendo contestado, degradado
e operacionalmente limitado. Os EUA entendem como sendo fundamental adotar táticas,
técnicas e procedimentos, sistemas e uma cultura que os capacitem a lutar através deste
ambiente espacial hoje degradado.

do inglês, Internet of Things (IoT), é uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que possuem
tecnologia embarcada, sensores e conexão com rede capaz de coletar e transmitir dados.
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A conjuntura internacional é volátil, incerta, complexa, ambígua e dinâmica. Novas
ameaças surgem a cada dia, sustentadas por conflitos urbanos, pelo risco de contrabando de
armas de destruição em massa e pelo uso, por países ou grupos hostis, dos recursos de
informática e do ambiente virtual. Tal como citado por Rollemberg (2010) apud HARDING
(2009): “O pesquisador Robert C. Harding (2009) afirma que as grandes potências, e
especialmente suas forças armadas, fazem do espaço um meio indispensável na coleta de
informações de inteligência e nas atividades de comunicação”.
Na Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, National Security Strategy (NSS), são
elencados

os

inúmeros

benefícios

que

o

uso

do

espaço

oferece

para

a

economia, para a sociedade e sobretudo para a segurança nacional. Os Estados Unidos deixaram
explícito neste documento que consideram vital o acesso irrestrito e a liberdade de operar no
espaço, e qualquer interferência prejudicial ou ataque a componentes críticos envolvendo a
arquitetura espacial deles será respondido prontamente e com o vigor necessário. Para isto,
foram criados dez Comandos Combatentes com a finalidade de integrar as capacidades, a defesa
e os especialistas no setor espacial em todas as operações conjuntas. As capacidades e os
elementos no domínio espacial dos EUA possuem extensão, poderio, complexidade e
quantidade espantosas, como será abordado no Cap 3 (EUA, 2011).
As atividades espaciais e o uso do espaço exterior para fins militares e/ou pacíficos é
tratado como assunto de elevado nível estratégico pelo Departamento de Defesa - Department
of Defense (DoD) - dos EUA. Essa valorização das atividades espaciais por parte do governo
norte-americano decorre do fato de que muitas atividades, seja de natureza militar ou civil,
dependem, cada vez mais, de tecnologia espacial e de sistemas de sensores em órbita.
Em 2011, Welti realizou um levantamento com relação à distribuição dos satélites entre
os diferentes países, e dos 966 satélites ativos em órbita à época, os EUA, a Rússia e a China
detinham a maior parte. Estes 3 países juntos possuíam 2/3 dos satélites que se encontravam
em operação. Alguns outros países possuíam entre 10 e 20 satélites, mas pelo menos 115 países
possuíam ou eram parceiros de algum satélite. A superioridade dos EUA fica evidente.
Dos 398 satélites geoestacionários (GEO), 90% eram de comunicações distribuídos
como mostrado na Figura 2. Seguindo a tendência da última década da maioria dos países em
fortalecer as comunicações por satélites o Brasil adquiriu o SGDC que proporcionará ao país
inúmeros benefícios.
As operadoras e os proprietários de satélites podem ser de origem civil, comercial,
governamental, militar ou combinação das mesmas. Apesar de nos EUA o segmento de satélites
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geoestacionários ser predominantemente privado como mostrado na Figura 2, o governo e os
militares não foram excluídos do setor e detinham 25% do número satélites GEO. Apesar de
possuir relativamente poucos satélites, instituições importantes como a National Aeronautics
and Space Administration (NASA) e National Oceanographic and Atmospheric Administration
(NOAA) são as principais operadoras do governo norte-americano, e realizam trabalhos
essenciais para o governo. Além dessas organizações, os EUA contam com satélites
geoestacionários das seguintes organizações militares norte-americanas: Air Force Research
Laboratory (AFRL), Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Department of
Defense (DoD), Strategic Space Command/Space Surveillance Network (SSN), US Air Force
(USAF), e US Navy (USN). Na esfera civil estão enquadradas as universidades: US Air Force
Academy e a US Naval Academy, entre outras. Como exemplos de operadoras comerciais estão:
DirecTV, Globalstar, Iridium, Hughes Network Services, SAT-GE, SES e Sirius Satellite
Radio. Além desses, a Intelsat operava, em 2011, uma frota de aproximadamente 50 satélites
geoestacionários de comunicações. Os sistemas de comunicações via satélites norte-americano
contam, então, com uma grande quantidade e diversidade de satélites, bem como diferentes
origens (WELTI, 2012).
Figura 2 – Distribuição da quantidade de satélites GEO norte-americanos em função dos proprietários.

Comerciais
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Militares

Militares
17%
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Fonte: Baseado nos dados de Welti (2012).

Tal como previu Moorman Jr (2000), o uso comercial do espaço exterior tornou-se um
negócio extremamente rentável e lucrativo, havendo quatro grandes nichos com enorme
potencial para exploração comercial: comunicações (satélites), lançamentos (veículos espaciais
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e bases), sensoriamento remoto (mapeamento, monitoração e comercialização de imagens) e
navegação (rastreamento e posicionamento terrestre). O nicho de satélites de comunicações
será explorado no presente trabalho.
2.3 AS VULNERABILIDADES DO PODER AEROESPACIAL
O espaço sideral, ou simplesmente espaço, é um ambiente naturalmente perigoso e
encontra-se cada vez mais congestionado, contestado e competitivo. As ameaças naturais aos
satélites incluem: atividade solar, cinturões de radiação e detritos orbitais naturais. As ameaças
fabricadas pelo homem podem ser classificadas como sendo de caráter não intencionais, como
é o caso dos detritos espaciais (debris 4) ou interferência eletromagnética, ou de caráter
intencional, como é o caso de jamming, apontamento de laser, ataques ao ciberespaço e armas
anti-satélites (EUA, 2018a).
O ambiente natural terrestre e espacial podem ambos impactar nos sistemas e serviços
que utilizam o espaço. Por exemplo, o clima terrestre com ventos fortes, nuvens e chuva pode
afetar o lançamento; e a sobrecarga de infravermelho persistente podem afetar as capacidades
de aviso de mísseis. Os efeitos do ambiente espacial natural incluem, mas não limitam, os
impactos de meteoros e as interferências eletromagnética solar e ionosférica sobre os satélites
com radares de vigilância espacial, sobre os radares de aviso de mísseis e sobre os enlaces de
comunicação.
Como as ameaças fabricadas pelo homem podem ser de caráter intencional ou não, é
um ponto de vital importância ser capaz de distinguí-las. As ameaças físicas não intencionais
causadas pelo homem incluem o congestionamento orbital e a existência de detritos espaciais
(debris). Já o emprego de míssil anti-satélite de ascensão direta, é uma ameaça física
intencional. As comunicações entre os satélites e as estações terrenas são suscetíveis também à
interferência eletromagnética sejam elas intencionais (jamming) ou não.
Os sinais de jamming são radiações, irradiações ou reflexões de origem eletromagnética
enviadas de forma deliberada pelo inimigo com a finalidade de impedir ou reduzir o uso efetivo
do espectro eletromagnético e com a intenção de degradar ou neutralizar a capacidade de
combate. É importante lembrar que as interferências não intencionais podem ser tão prejudiciais
às operações espaciais quanto as interferências intencionais, entretanto cada uma delas
Debris é uma palavra da língua inglesa que significa lixo (ou detrito) espacial. O debris pode ser de qualquer
tamanho e surge por ocasião de algum acidente espacial, como por exemplo da colisão de satélites, passando a
orbitar de forma descontrolada.
4
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demanda um tipo de resposta especial.
Os EUA demonstram estarem cientes de que as ameaças por parte dos adversários às
suas operações espaciais englobam diferentes níveis de conhecimento das capacidades
espaciais norte-americanas. Além disso, os adversários dos EUA estão desenvolvendo, testando
e se capacitando com recursos na tentativa de negar-lhes as vantagens obtidas no espaço ao
longo das últimas décadas. O progresso dos adversários norte-americanos nas tecnologias
espaciais podem ameaçar o ambiente espacial como um todo, bem como os recursos espaciais
norte-americanos. Os EUA vêem mitigando os riscos e ameaças através da compreensão das
ameaças e pelo planejamento e operações tanto defensivas quanto ofensivas (EUA, 2018).
Ao desenvolver planos e estimativas estratégicas, comandantes e equipes
devem considerar a possibilidade de ações hostis por parte de atores estatais e não-estatais no
sentido de negar ou interromper o uso das capacidades espaciais pelas forças inimigas. Os
recursos do segmento terrestre, tais como instalações de Comando e Controle (C2), são
vulneráveis a ataques físicos e cibernéticos. O segmento espacial pode estar vulnerável a
ataques de armas anti-satélites, detonações nucleares, armas de energia dirigida e interferência
de laser capazes de “cegarem” os sistemas (EUA, 2018a).
A consciência situacional espacial é fundamental para a condução das operações
espaciais. Ela consiste no conhecimento preditivo e na caracterização dos objetos no espaço e
do ambiente operacional sobre o qual as operações espaciais dependem, incluindo as dimensões
físicas, virtuais, humanas e de informação, bem como fatores, atividades e eventos de todas as
entidades que estejam conduzindo, ou preparando para conduzir, operações espaciais (EUA,
2018a).
Os recursos de vigilância espacial incluem uma gama de sensores posicionados no
espaço e em terra. A consciência situacional espacial depende da integração das informações
acerca da coleta e processamento de dados e da vigilância do espaço; do monitoramento
ambiental; da situação dos sistemas de satélites; e da análise do domínio espacial. A consciência
situacional espacial deve incorporar a compreensão dos recursos espaciais e respectiva intenção
daqueles que representam uma ameaça às operações e capacidades espaciais (EUA, 2018a). Os
EUA é o país que detém e disponibiliza através de acordo de cooperação dados relativos à
consciência situacional espacial, e o Brasil integra tais acordos que são fundamentais para evitar
colisões acidentais com detritos espaciais.
O Centro Conjunto de Operações Espaciais dos EUA, o Joint Space Operations Center
(JSpOC), representando o Comando Estratégico dos EUA, United States Strategic Command
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(USSTRATCOM), subordinado ao Joint Functional Component Command – Space (JFCCS),
utilizando informações provenientes da Rede de Vigilância Espacial, o 21 Space Wing’s (21
SW) Space Surveillance Network (SSN), e identificadas pelo Esquadrão de Controle Espacial,
o 18th Space Control Squadron (18 SPCS), monitora o espaço 24 horas por dia. Através desse
potente e complexo sistema já foram rastreados mais de 23.000 objetos em órbita, dos quais
7.500 são considerados muito pequenos e são detectados apenas por uma quantidade limitada
de sensores. Entretanto, um objeto tão pequeno quanto 1 cm pode, em potencial, destruir uma
espaçonave. Por esse motivo, os dados coletados pelos sistemas norte-americanos e através de
parcerias multinacionais são utilizados para manter o catálogo espacial internacional e fornecer
uma série de serviços relativos à segurança espacial, tanto para o DoD quanto para outros
países, tais como: suporte aos lançamentos, prevenção de colisão e avaliação de reentradas
(EUA, 2018d e MARAL, 2009).
Além dos problemas de colisões aos quais os satélites estão expostos, é necessário
considerar que as ferramentas do Poder Aeroespacial devem ser protegidas de eventuais
ataques. A proteção, tal como definido na referência JP3-14 (EUA,2018a), é a preservação da
eficácia e a capacidade de sobrevivência do pessoal militar e não militar, equipamentos,
instalações, informação e infra-estrutura implantados ou localizados dentro ou fora dos limites
de uma determinada área operacional. É necessário proteger o segmento espacial, o segmento
terrestre, o enlace de comunicação de dados e de controle.
Do ponto de vista norte-americano, as ameaças ao segmento espacial (espaçonaves)
devem incluir redes de vigilância e identificação de objetos espaciais, mísseis anti-satélites de
subida direta, sistemas de energia dirigida, jammers e detonação nuclear. Possíveis
contramedidas para estas ameaças incluem manobras, filtros, componentes redundantes,
sistemas de backup, desenvolvimento de técnicas, táticas e procedimentos e capacidades de
defesa ativa que possam criar efeitos letais e não letais.
As ameaças aos enlaces de comunicações incluem jamming do sinal de uplink e
downlink, ou de telecomando e telemetria, assim como operações cibernéticas. As
contramedidas podem variar desde o aumento da potência do sinal de transmissão até melhorar
a segurança cibernética. Atualmente existe uma estrita relação entre os domínios espaciais e
cibernéticos, já que muitas operações espaciais dependem do ciberespaço, e uma porção
considerável do ciberespaço só pode ser disponibilizada por meio de operações espaciais (EUA,
2018a).
Por fim, as ameaças ao segmento terrestre incluem ataque físico, ataques ciberespaciais

33

e sabotagem. Contramedidas incluem otimização da localização do sistema, maximização da
proteção da força, fornecimento de recursos móveis, cuidados com o segmento terrestre,
redundâncias, sistemas de backup e operações defensivas no espaço cibernético.
2.4 O PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO
O Brasil é um país líder na América Latina, seja em termos econômicos (com o maior
PIB, a maior população e a economia mais diversificada da região), seja em termos políticos.
Possui, ainda, a quinta maior extensão territorial do mundo, reservas minerais abundante,
diversas alternativas para geração de energia e uma riquíssima floresta tropical. Neste contexto,
os satélites se aplicam como as ferramentas adequadas para contribuir com o monitoramento
constante do território nacional e das fronteiras, bem como viabilizam as comunicações de
longa distância, especialmente as de Defesa (ROLLEMBERG, 2010).
No Brasil, embora tenha havido um lento progresso na construção e na pesquisa
aeronáutica desde os anos 1930, e trabalhos no campo espacial a partir dos anos 1950, foi
somente durante o regime militar (1964-1985) que o campo aeroespacial recebeu mais atenção
por parte do governo, em virtude do projeto Brasil-Potência. Esse desenvolvimento
aeroespacial se deu por meio do surgimento e fortalecimento de várias instituições tais como
CTA, ITA, INPE, EMBRAER; bem como através dos programas: Missão Espacial Completa
Brasileira (MECB), Veículo Lançador de Satélites (VLS) e o satélite de sensoriamento remoto
CBERS (cooperação Brasil-China). Apesar do orçamento limitado, das restrições
internacionais e das dificuldades operacionais que vêm atrasando o desenvolvimento de
satélites genuinamente nacionais, dos lançadores de satélites de grande porte e das dificuldades
de acesso autônomo ao espaço, com o SGDC, o Brasil deu um pequeno passo, porém, firme,
rumo ao progresso (ALMEIDA, 2006).
Cresce o número de países com programas espaciais ainda que inicialmente modestos.
Argentina, México, Coreia do Sul, África do Sul, Cazaquistão, Ucrânia e outros criam
capacidade tecnológica própria e aumentam seus orçamentos em programas civis, investindo,
em média, entre 100 e 200 milhões de dólares por ano. Novos atores, como Austrália, Taiwan,
Indonésia, Tailândia, Malásia, Bolívia, Chile e Venezuela, investiam, por volta de 2012, de 20
a 50 milhões de dólares por ano (BRASIL, 2012b).
Ainda de acordo com o PNAE (BRASIL, 2012b) a cooperação espacial, em pleno
mundo globalizado do século XXI, é bem mais do que uma transação comercial, significa
promover o desenvolvimento conjunto – científico, tecnológico e industrial – com parceiros
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confiáveis e no compartilhamento de benefícios. O Brasil dispõe de laboratórios especializados,
centro de lançamento de privilegiada situação geográfica, próximo da Linha do Equador,
pesquisadores, especialistas e técnicos qualificados, reconhecidos internacionalmente, além de
base industrial competente e com potencial para expansão.
No sentido de promover o desenvolvimento no setor espacial, foi elaborada pela
Agência Espacial Brasileira subordinada ao então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(atual MCTIC) a quarta versão do Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE
2012 - 2021 (BRASIL, 2012b). Ao elevar a Política Espacial à condição de Política de Estado,
o governo brasileiro concretiza o interesse estratégico e geopolítico das atividades espaciais, e
prioriza a autonomia e a soberania do Brasil. Atendendo ao estabelecido pela END, o Comando
da Aeronáutica elaborou o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE), que de forma
complementar ao Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) deverá atender às
necessidades estratégicas das Forças Armadas e da sociedade brasileira, como será mostrado
no cap 3.
2.5 CAPACIDADES E ELEMENTOS DO PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO
O Poder Aeroespacial Brasileiro, tal como definido no manual DCA 1-1
(BRASIL, 2012c), “é a projeção do Poder Nacional resultante da integração dos recursos de
que a Nação dispõe para a utilização do espaço aeroespacial...visando conquistar e manter os
objetivos nacionais”, seja como instrumento de ação política e militar seja como fator de
desenvolvimento econômico e social.
Os conjuntos de Capacidades Militares de Defesa são sistematizados e dimensionados
na Política e na Estratégia Militar de Defesa e, por fim, refletidos no Plano de Articulação e
Equipamentos de Defesa (PAED), que contempla:
...além da macrodistribuição das instalações militares no território nacional, o
delineamento dos equipamentos necessários ao cumprimento das atribuições das
Forças Armadas, com o propósito de incrementar a interoperabilidade entre elas e a
capacidade de defesa, permitir o atendimento às necessidades específicas das Forças
e a racionalização das atividades de planejamento estratégico (END, 2016).

Conforme a Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira (BRASIL, 2012c), os elementos
constitutivos do Poder Aeroespacial Brasileiro são: a Força Aérea Brasileira, a Aviação Civil,
a Indústria Aeroespacial e de Defesa, o Complexo Científico-Tecnológico Aeroespacial, a
Infraestrutura Aeroespacial, e os Recursos Humanos Especializados em Atividades
Relacionadas ao Emprego Aeroespacial, sendo as duas últimas de particular interesse aqui.
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A Infraestrutura Aeroespacial é o conjunto de instalações e serviços, militares e civis,
que proporciona o apoio necessário às atividades aeronáuticas e espaciais do País. Tal
infraestrutura é essencial para promover o controle e a vigilância do espaço aéreo, a segurança
da navegação aérea e a operação segura e eficiente da aviação no espaço aéreo brasileiro.
Ademais, o conjunto de aeródromos civis, somado à infraestrutura aeronáutica militar, aumenta
a mobilidade dos Meios de Força Aérea, à medida que permite o seu emprego nas diversas
regiões do País. É responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER) a implantação,
atualização e manutenção dos centros de lançamento e laboratórios que compõem a
infraestrutura de apoio às atividades espaciais, como parte do Programa Nacional de Atividades
Espaciais (PNAE) (BRASIL, 2012b).
De acordo com a reestruturação do Comando da Aeronáutica estabelecida pelo Decreto
nº 9.077, de 09 JUN 2017, que entrou em vigor em 29 de junho de 2017, ocorreu uma
reorganização das unidades militares e readequação dos meios, e dentre as diversas alterações,
o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) foi substituído pelo Comando
de Operações Aeroespaciais (COMAE), e o Comando-Geral de Operações Aéreas (COMGAR)
pelo Comando de Preparo (COMPREP).
O COMAE tem como missão “Empregar o Poder Aeroespacial para garantir a soberania
do espaço aéreo e a integração do Território Nacional”. Ele possui dupla função, sendo: um
Comando Operativo (Combate) da FAB e um componente aéreo de um Comando Operacional
Conjunto permanentemente ativado (desde o Decreto nº 9.077, de 8 de junho de 2017).
Atualmente o COMAE é composto pelo: Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão
Institucional (CPOGI), Centro Conjunto de Operações Aéreas (CCOA) e Centro de Operações
Espaciais (COPE).
O Centro de Operações Espaciais (COPE) tem como missão “Controlar e empregar
Sistemas Espaciais de interesse do Ministério da Defesa, visando aumentar a efetividade e a
eficácia das Forças Armadas e demais órgãos da estrutura governamental brasileira.” A ativação
do COPE e desativação de seu núcleo embrionário, NuCOPE-P se deu pela PORTARIA
Nº 255/GC3, de 07 FEV 17. O NuCOPE-P foi criado em 2013, com o objetivo de tomar as
ações administrativas necessárias à criação e ativação do Centro de Operações Espaciais e do
Centro de Operações Espaciais Secundário, e bem como pela capacitação dos recursos humanos
que mobiliarão esses centros. O embrião do COPE-S foi criado juntamente com o NuCOPE-P,
mas inicialmente o COPE-S estava subordinado ao Comando da Marinha. Com a criação e
ativação do Centro de Operações Espaciais Secundário (COPE-S), de acordo com o DOU de
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23 JUN 17 (nº 119, Seção 1, pág. 14), o COPE-P passou a integrar o COPE e a ficar subordinado
ao COMAE do Comando da Aeronáutica.
O Centro de Operações Espaciais (COPE) e o Centro de Operações Espaciais
Secundário (COPE-S) são, então, os mais novos integrantes de Infraestrutura Aeroespacial
brasileira. Eles compõem o segmento de controle da Infraestrutura de Operação Terrestre
localizados, respectivamente, em Brasília e no Rio de Janeiro, que permite controlar os veículos
do segmento espacial e levar todos os produtos do PESE, SGDC e seus futuros satélites
previstos, aos usuários (BRASIL, 2012a).
O COPE é constituído de uma estrutura escalonável e flexível, que a cada sistema
espacial implantado poderá sofrer adaptações para manter suas funcionalidades aplicáveis ao
novo sistema. O COPE-S possui características similares ao COPE, e atua como uma estrutura
de contingência que realiza as funções do COPE em caso de inoperância do mesmo. Localizado
na Ilha do Governador no Rio de Janeiro, possui equipamentos e sistemas capazes de suportar
a operação do SGDC em caso de necessidade.
As instalações provisórias do COPE e do COPE-S foram construídas para abrigar toda
a infraestrutura necessária para o controle, operação e monitoramento do SGDC, e no ano de
2017 permitiram à equipe de especialistas, militares das três Forças Armadas e civis da
TELEBRAS, treinados especificamente para tal, e compondo um efetivo adequado, garantir o
funcionamento contínuo das operações de forma ininterrupta, em regime 24/7 (24 horas, 7 dias
por semana).
O projeto das instalações definitivas do COPE, realizado pelo software Revit®, que
permite a modelagem da informação de construção e apresenta imagens exatas de como o
projeto deve ficar, mostrado na Figura 3, foi elaborado com todo rigor e foi classificado como
sendo TIER IV 5. Ele será composto por blocos independentes, modulares e integrados,
utilizando uma estrutura mista metálica e concreto armado, com fachadas envidraçadas. As
obras tiveram início julho de 2017. Da esquerda para a direita da Figura 3 encontram-se os
seguintes blocos: de Apoio com as áreas de convivência; Administrativo com os escritórios;
As instalações que comportam centros de dados podem ser classificadas em Tier I, II, III ou IV. Quanto maior
o nível, maior a redundância da infraestrutura e menor a probabilidade de paradas no caso de sinistro. Esse padrão
global de categorização de centro de dados foi criado pelo Uptime Institute e validado pelo Owner Advisory
Committee e é aceito em mais de 40 países. Os ambientes Tier III e o Tier IV designam ambientes com total
redundância da infraestrutura (elétrica, climatização, rede), permitindo assim a manutenção sem que haja
interrupção na operação e assegurando a disponibilidade no caso de um sinistro. No Tier IV há múltiplas
redundâncias, o que o torna completamente isento de pontos de falha, mesmo quando em manutenção e o próprio
sistema responde automaticamente no caso de uma falha para prevenir que ocorram impactos, sem que uma
intervenção humana seja necessária.

5
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Central (arredondado), que abrigará a recepção e auditórios; e por fim o Técnico-Operacional
(ALVES, 2017).
Figura 3 - Projeto realizado pelo software Revit® da parte externa
das instalações definitivas do COPE.

Fonte: Alves (2017).

Juntamente com a aquisição do SGDC houve um avanço com relação aos Recursos
Humanos Especializados em Atividades Relacionadas ao Emprego Aeroespacial. Essa força de
trabalho é essencial para a Aeronáutica e para o país, e precisa estar qualificada para
desenvolver as tecnologias aeronáuticas e espaciais compatíveis com as exigências decorrentes
de sua destinação. Com a aquisição do SGDC e a implantação do COPE do COMAE, onde
trabalham de forma conjunta militares das três Forças e civis da empresa TELEBRAS, houve
um incremento significativo em termos da quantidade e qualidade dos recursos humanos
especializados nas atividades de controle, monitoramento e operação de satélite
geoestacionário.
Em função do projeto do SGDC, cerca de 30 engenheiros foram capacitados para
atuarem com o estado da arte em termos de fabricação e desenvolvimento de satélites nas
instalações da Thales Alenia Space (TAS), como mostra a foto da Figura 4. Além deste
quantitativo, militares das Força Aérea, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro foram
capacitados na área de controle e operação de satélites, sendo: 08 militares no Canadá; 23 no
ITA/INPE, em São José dos Campos; 2 na FASAT-C, no Chile; 7 em Cannes na França, nas
instalações da empresa TAS; dentre outros treinamentos que ocorreram ao longo dos anos de
2016 e 2017 (ALVES, 2017). No cap 4 serão apresentados os demais benefícios em termos de
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capacitação de recursos humanos advindos do SGDC. Somado a essas instruções, todos os
especialistas que trabalham no COPE passam por um rigoroso processo de treinamento no
próprio COPE, pelo pessoal que já adquiriu experiência, a fim de garantir que a operação siga
rigorosamente os procedimentos e protocolos estabelecidos pela fabricante TAS.
Figura 4 – Equipe brasileira em treinamento e acompanhando a fabricação do SGDC na TAS.

Fonte: Visiona (2017).

Além da equipe técnica e dos engenheiros que controlam e monitoram o satélite
diuturnamente, há um grupo de engenheiros especializados em cada um dos subsistemas (por
exemplo: energia elétrica, propulsão, controle de temperatura, controle de atitude e órbita...)
que constituem o satélite, de modo que medidas preventivas ou corretivas, se necessário, sejam
tomadas da forma mais eficaz e eficiente possível. Essa conduta visa garantir o bom
funcionamento do satélite e a manutenção da disponibilidade das comunicações durante todo o
tempo de vida previsto para o SGDC, incluindo também a manobra final ao término de sua vida
útil, para colocá-lo a uma atitude adequada, denominada de cemitério, para que o mesmo não
se torne um lixo espacial (MARAL, 2009).
Dentre os elementos constitutivos do Poder Aeroespacial Brasileiro o programa SGDC
trouxe benefícios evidentes para a infraestrutura aeroespacial e para os recursos humanos
especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. O Centro de Operações
Espaciais (COPE) e o Centro de Operações Espaciais Secundário (COPE-S), bem como suas
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respectivas equipes, são os mais novos integrantes dessa capacidade.
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3 PANORAMA ATUAL DO SETOR ESPACIAL DOS EUA E DO BRASIL
O presente capítulo tem como objetivo apresentar os cenários do setor espacial
norte-americano e brasileiro através do estudo dos seguintes aspectos para cada um desses
países: a evolução dos sistemas de comunicações militares via satélite (MILSATCOM) e a
Política e Estratégia Espacial Nacional.
Os EUA representam o estado da arte no domínio do espaço e possuem uma demanda
progressivamente crescente pelos serviços oferecidos pelos satélites de comunicações. Eles
dispõem de vasta experiência no setor, de um número considerável de satélites para
comunicações civis e militares, de uma Política e Estratégia bem detalhada e definida na área
espacial, e é o país que mais investe recursos para manter uma consciência situacional espacial
fidedigna à realidade.
Já o Brasil, país em desenvolvimento, retoma o status em termos de Poder Aeroespacial
que possuía há duas décadas atrás com o lançamento do SGDC, único satélite geoestacionário
operado e controlado por brasileiros até o momento.
3.1 O CENÁRIO DO SETOR ESPACIAL NORTE-AMERICANO
3.1.1 A evolução dos sistemas de satélites de comunicações militares norte-americanos
Em 18 de dezembro de 1958, um ano após o lançamento do Sputnik, que por alguns
dias ficou emitindo um sinal sonoro ao orbitar ao redor da Terra (96 minutos/volta), a Divisão
de Mísseis Balísticos da Força Aérea dos EUA, predecessora do Centro de Sistemas de Mísseis
e Espaço da Força Aérea, lançou o repetidor de sinais de comunicações do Exército dos EUA
conhecido como U.S. Army’s Signal Communication by Orbiting Relay Equipment (SCORE).
Com uma carga útil (payload) de 150 libras de equipamento comercial, adaptado para ficar
embutido dentro da carenagem do missil Atlas, levou dados armazenados em fita magnética
para serem transmitidos aos receptores terrestres quando esse estivesse em órbita. Antes de suas
baterias se esgotarem em 31 de dezembro, o SCORE enviou a primeira mensagem de voz
transmitida do espaço ao presidente Eisenhower: “pela paz na terra e boa vontade para com os
homens em todos os lugares” (KING e RICCIO, 2014).
As capacidades dos satélites de comunicações militares dos EUA melhoraram
dramaticamente nas últimas cinco décadas. Os sistemas evoluíram de um único canal do
SCORE para os recursos flexíveis e de alta capacidade de hoje. Maior potência, maior largura
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de banda, formas de onda melhoradas para comunicações protegidas e flexibilidade para
usuários móveis aumentaram a versatilidade da transmissão de informações para uma ampla
variedade de tipos de terminais.
Os primeiros sistemas de satélites de comunicações tinham uma vida útil de apenas dias
ou semanas. Já os sistemas atuais têm vida útil projetada para 14 anos ou mais, com uma
duração média típica de missão de 10 anos. Isso é necessário para justificar o esforço e o elevado
custo do desenvolvimento e operações com satélites, mas também é o que torna o valor de cada
satélite tão elevado, podendo atingir a cifra de um bilhão de dólares. Embora as comunicações
comerciais geralmente optem, quando possível, pelas fibras ópticas, os militares sempre
precisarão de comunicações secretas e seguras e que não dependam da infraestrutura existente
na Terra.
Outra mudança observada ao longo do tempo foi a de que os terminais de comunicação
por satélite se tornaram menores e mais numerosos. Esses terminais evoluíram de alguns
grandes terminais fixos para milhares de pequenos terminais móveis. Os satélites, por outro
lado, se tornaram maiores, dos satélites iniciais de 45 kg a estruturas de 10 toneladas com
painéis solares com comprimento de várias centenas de metros. Os satélites também se
tornaram mais capazes, tendo variado ao longo dos anos de simples máquinas de estado para
computadores com milhões de linhas de código. O processo de aquisição também sofreu
drásticas transformações, evoluindo de uma época em que consórcios comerciais pagavam à
NASA para lançar seus primeiros satélites até uma época em que a NASA e o DoD agora pagam
às empresas por lançamentos e serviços (KING e RICCIO, 2014).
Particularmente após os ataques de 11 de setembro de 2001 (9/11) e o surgimento da
subsequente “Guerra contra o Terrorismo”, o mundo inteiro passou a se engajar em desenvolver
constantes inovações tecnológicas. Somente os Estados Unidos investiram bilhões de dólares
em programas de pesquisa e desenvolvimento, revigorando consideravelmente o seu setor de
tecnologia de satélites. A tecnologia é vista como sendo capaz de possibillitar uma guerra mais
limpa, permitindo o acesso a informações e o direcionamento das mesmas de forma mais
precisa e oportuna, reduzindo assim os danos colaterais e as baixas tanto militares quanto civis
(EUA, 2013).
Atualmente os EUA dispõem de diversos sistemas compostos por constelações de
satélites de comunicação para uso militar, tais como: o Defense Satellite Communications
System (DSCS); o Military Strategic and Tactical Relay (MILSTAR) e o sistema dedicado para
órbitas polares, o Interim Polar System; e o Ultra High Frequency Follow-On (UFO). Para
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todos eles já estão em desenvolvimento sistemas ainda mais modernos que os substituirão a fim
de atender à crescente demanda por capacidade de transmissão via satélite (FRITZ, 2006).
Atualmente, para os fins militares norte-americanos, os MILSATCOM devem ter
capacidade, por exemplo, de comportar as transmissões entre um efetivo de 38.000 militares da
OTAN e 47.000 militares das tropas norte-americanas no Afeganistão (onde a infraestrutura de
comunicações terrestres é inexistente), bem como 115.000 militares dos EUA no Iraque (onde
a infraestrutura de comunicações terrestres não é segura). Nos momentos de máxima
operacionalidade a demanda por serviços de comunicações via satélite é muito elevada. Tais
demandas só poderão ser satisfeitas em um futuro próximo empregando-se sistemas de
comunicações via satélite mais avançados (KING e RICCIO, 2014).
É curioso observar que para os EUA, independentemente da quantidade de satélites
militares de comunicações que tenham sido lançados, sempre haverá necessidade de
complementar a capacidade existente alugando serviços de satélites comerciais. Em 2014, 80%
do tráfego das comunicações governamentais dos EUA, incluindo as militares, eram realizadas
através de sistemas comerciais. A demanda pelos serviços de comunicação via satélite é tão
grande que um representante da empresa Intelsat afirmou que o governo norte-americano era o
maior usuário isolado, mas apesar de enorme demanda, representava apenas 12% dos negócios
da Intelsat. A explosão pela demanda de serviços de celular na África e serviços de transmissão
de vídeo no Oriente Médio foi tão grande que houve épocas em que o governo norte-americano
desejava contratar mais banda em uma região específica e simplesmente não havia
disponibilidade (LEE e STEELER, 2014).
Tal como mostrado na Tabela 1, a capacidade dos MILSATCOM aumentou
drasticamente ao longo dos anos. A Tabela 1 apresenta um resumo com as especificações de
sistemas de satélites de comunicações dos EUA empregado antes do ano 2002 e seus
sucessores, destacando a faixa de frequência e níveis de segurança das comunicações e os
respectivos tamanhos dos terminais terrestres empregados e taxa de dados transmitidos.
A faixa de frequência SHF, utilizada pelos sistemas Defense Satellite Communication
System (DSCS) e Wideband Gapfiller System (WGS), é destinada ao emprego nível estratégico
e operacional, possui elevada capacidade de transmissão de informação (banda larga) e
comparada com a faixa EHF, possui nível médio em termos de segurança. O SGDC, que opera
nas faixas Ka e X possui, assim, as características equivalentes, associadas à banda SHF.
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Tabela 1 – Características dos MILSATCOM norte-americanos antes e após o ano de 2002.
Faixa de
frequência/ nível
de emprego

EHF

Estratégico e
tático

SHF

Estratégico/
Operacional

UHF

Tático

Segurança
das
comunicações

Tamanho
de terminal
terrestre

Taxa de dados/Exemplo de sistema
dos EUA até 2002
Exemplo de
Taxa de
sistema dos EUA
dados
até 2002

Elevada

Diversos

Moderada
(até 1,5 Mbps)

Média

Em geral
grandes

Elevada
(até dezenas
de Mbps)

Reduzida

Principalmente
pequenos

Reduzida
(até poucas
dezenas de
Kbps)

Military
Strategic and
Tactical Relay
(MILSTAR)
Defense Satellite
Communication
System
(DSCS)
UHF Follow-on
(UFO)

Taxa de dados/Exemplo de
sistema dos EUA após 2002
Exemplo de
Taxa de
sistema dos EUA
dados
após 2002

Moderada
(até 8
Mbps)
Elevada
(até
centenas de
Mbps)
Reduzida
(até
dezenas de
Kbps)

Air Force’s
Advanced EHF
(AEHF)
Wideband
Gapfiller System
(WGS)
Mobile User
Objective System
(MUOS)

Fonte: A autora, a partir do conteúdo extraído de Fritz (2006).

Além desses avanços, segundo Fritz (2006), desde 2002 há uma tendência da fusão dos
sistemas EHF e SHF, respectivamente, os sistemas protegido e de banda-larga. Neste mesmo
ano, o DoD iniciou os denominados “Estudos de Comunicações Transformacionais” com o
intuito de revolucionar as MILSATCOM. Um dos seus objetivos era o de criar um backbone
IP 6 de alta capacidade que trafegasse pelo espaço (PRANDEL, 2016 apud PULLIAM, 2008).
Neste contexto, surgiram os “Satélites Transformacionais”, Transformational Satellites
(TSAT), que serão uma constelação de satélites interoperáveis através de enlaces ópticos
empregando laser. A intenção é que eles reúnam as características dos satélites EHF, de elevada
segurança, com as características dos sistemas SHF, que possuem elevada capacidade de
transmissão de dados, alcancem taxas de dados tão elevadas quanto centenas de Mbps e possam
utilizar uma grande gama de tipos de terminais. Os TSAT terão capacidade de roteamento entre
si, construindo uma rede IP no espaço.
O sistema TSAT encontra-se em fase de planejamento, orçado em 11 bilhões de dólares,
tendo a previsão de o primeiro satélite ser lançado em 2019 (SATELLITE, 2008). A Figura 5
ilustra o modelo conceitual de sistemas via satélite interconectados por TSAT, o que pode ser
considerado o “estado da arte” em termos de conceitos MILSATCOM.

6
Backbone pode ser definido como uma rota principal de tráfego de dados, estrategicamente interconectada com
outros backbones e outras redes. Backbone IP é um backbone que trafega seus dados de acordo com o protocolo
de comunicações IP (internet protocol).
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Figura 5 – Conceito do sistema TSAT.

Fonte: Fritz (2016).

3.1.2 A Política e Estratégia Espacial dos EUA
Os principais documentos que orientam as ações espaciais norte-americanas são os
seguintes: o Plano de Comando Unificado, a Política Espacial Nacional, a Estratégia de
Segurança Nacional, a Estratégia de Segurança Nacional Espacial e Operation Olympic
Defender, que trata das diretivas de operações (EUA, 2011).
De acordo com as informações constantes no site do Departamento de Defesa
norte-americano (EUA, 2018c), o Plano de Comando Unificado estabelece as missões, as
responsabilidades de comando e as áreas geográficas de responsabilidade dos comandos
combatentes unificados. Em maio de 2018, havia dez Comandos Combatentes unificados. Seis
têm responsabilidades regionais e quatro têm responsabilidades funcionais. Cada vez que o
Plano de Comando Unificado é atualizado, a organização dos Comandos Combatentes é
revisada quanto à eficiência e eficácia militares, bem como o alinhamento com a política
nacional.
A Política Nacional Espacial dos EUA de 2010 adota como princípios: o de assegurar
o interesse comum de todas as nações para que elas possam agir de forma responsável no uso
do espaço; reconhecer o espaço como um interesse vital; enfatizar a transparência das ações;
enfatizar que um setor espacial comercial robusto e competitivo é vital para o progresso
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contínuo do uso do espaço; aceitar que todas as nações têm o direito de explorar e usar o espaço
para fins pacíficos e que nenhum país pode reivindicar a soberania sobre o espaço exterior ou
quaisquer corpos celestes; reafirmar que os sistemas espaciais de todas as nações têm o direito
de passagem e de realização de operações no espaço sem interferências; informar que os EUA
ajudarão a garantir o uso do espaço para todas as partes responsáveis e deterão as interferências
e os ataques, assim como defenderão os sistemas espaciais dos EUA e contribuirão para a defesa
dos sistemas espaciais aliados e, se a dissuasão falhar, envidarão esforços para atacá-los (EUA,
2010).
De acordo com a Estratégia de Segurança Nacional norte-americana, os EUA visam
fortalecer as indústrias nacionais competitivas; expandir a cooperação internacional em
atividades espaciais mutuamente benéficas; fortalecer a estabilidade no espaço através de
medidas nacionais e internacionais para promover operações seguras e responsáveis no espaço;
aumentar a garantia e resiliência da função essencial da missão; buscar iniciativas humanas e
robóticas para desenvolver tecnologias inovadoras; fomentar novas indústrias e fortalecer
parcerias internacionais; e melhorar as capacidades de observação da Terra e do Sol (EUA,
2015).
A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA tem, entre outras, as seguintes diretrizes
voltadas para o setor espacial: aprimorar as capacidades que assegurem o acesso ao espaço;
manutenir e aprimorar os sistemas de posicionamento, navegação e tempo baseados no espaço;
preparar e aproveitar os profissionais especializados na área espacial; fortalecer as parcerias
entre agências; fortalecer a liderança espacial dos EUA; identificar áreas para cooperação
internacional potencial; desenvolver medidas de transparência e fortalecimento da confiança;
preservar o ambiente espacial e promover o desenvolvimento de medidas de alerta de colisão
espacial (EUA, 2015).
Dentre os principais objetivos da Estratégia de Segurança Nacional Espacial dos EUA
destacam-se o de promover o uso responsável, pacífico e seguro do espaço, mesmo que para tal
tenha que ser demonstrada força ou superioridade; aperfeiçoar ainda mais as capacidades
espaciais dos EUA; realizar parcerias com nações responsáveis, organizações internacionais e
empresas comerciais; impedir e conter agressões contra a infraestrutura espacial que ofereça
suporte à segurança nacional dos EUA; preparar-se para derrotar ataques e operar em um
ambiente degradado (EUA, 2015).
Por fim, o Operation Olympic Defender, de 2014, trata das questões de alertas e testes
espaciais; dos alertas de mísseis, do apoio às Forças de Coalizão, Conjuntas e usuários
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nacionais, e ações de proteção e defesa através de operações de contingência. Os alertas e testes
espaciais visam melhorar a consciência situacional espacial através de identificação e
caracterização de objetos espaciais; testes e alertas sobre reentradas; alertas de mísseis; e
operações de caracterização do espectro eletromagnético. Essa caracterização do espectro inclui
avaliações das interferências: nas comunicações via satélite; nos sistemas de posicionamento,
navegação e tempo; no envio de comandos de Telemetria, Rastreamento e Comando (TT&C);
dentre outras. As ações de proteção e defesa através de operações de contingência têm como
objetivo evitar a ocorrência de colisões, negar e degradar o uso do espaço e realizar o
planejamento das operações de contingência (EUA, 2014).
A Rússia e China são explicitamente considerados adversários dos EUA. Ambos vêm
acompanhando atentamente os avanços dos EUA nas guerras modernas, o quão adeptos da
integração dos múltiplos domínios são os EUA, e o quão dependentes dos sistemas espaciais
os EUA ficaram. Os adversários vêm desenvolvendo e testando recursos espaciais capazes de
negar, atrapalhar ou degradar as vantagens que os EUA e aliados possuem no espaço. Os EUA
consideram que todos os seus recursos, estejam eles localizados no espaço ou em Terra,
encontram-se ameaçados (BUCK, 2016).
Em 2014, a Rússia quase que dobrou o número de satélites em órbita, incluindo uma
nova geração satélites geoestacionários de alerta de mísseis, e continua sendo um líder em
termos de lançamento espacial. Atualmente está construindo o Cosmostrome Vostochny para
melhorar a participação humana em atividades espaciais. No final de 2015, a China estabeleceu
formalmente uma Força específica para fins estratégicos que engloba capacidades de guerra
eletrônica, cibernética e espacial, demonstrando elevado grau de importância a esses setores. A
China vem desenvolvendo tecnologias orbitais capazes de desativar ou destruir um satélite, bem
como bloqueadores de comunicação baseados em lasers que podem cegar ou desabilitar
satélites, além de modernizar seus programas espaciais para fins de rastreamento de objetos, e
comando e controle das forças.
De acordo com dados do Office for Outer Space Affair da UNITED NATIONS (apud
BRASIL, 2017b), no período compreendido pelos anos de 1958 até o dia 24 de maio de ano de

2017, a Rússia havia lançado ao espaço mais objetos do que os EUA. A Rússia (incluindo a
URSS) lançou neste período 3492 objetos, enquanto os EUA lançaram 2634. Em terceira
posição encontra-se a República Popular da China, com a marca de centenas, e não milhares de
lançamentos, mais precisamente 354. Seguem-se Japão, França e Índia com 221, 139 e 90
lançamentos, respectivamente. Depois vem a Agência Espacial Europeia (ESA) com 81, Reino
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Unido, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte com 75 e Alemanha com 63. O Brasil aparece nesta
relação após o Canadá e Itália com 26 lançamentos.
3.2 O CENÁRIO DO SETOR ESPACIAL BRASILEIRO
3.2.1 A evolução dos sistemas de satélites de comunicações militares brasileiros
Esta seção tem como objetivo apresentar os principais fatos relacionados com a história
dos satélites de comunicações brasileiros para fins militares e, também, civis, em especial
daqueles empregados na transmissão de serviços de telefonia, transmissão de TV e dados.
Porém, vale lembrar alguns feitos notáveis realizados pelo Brasil na década de 1990 na área de
satélites de comunicações para fins de envio de dados meteorológicos utilizando satélites de
órbita baixa e genuinamente nacionais.
Em 1993 e 1998, respectivamente, o Brasil foi capaz de projetar, desenvolver, construir
e testar por engenheiros, cientistas e técnicos brasileiros do INPE os Satélite de Coleta de Dados
(SCD), SCD-1 e SCD-2. Ambos são satélites de comunicações de órbita baixa (750 km de
altitude) e pequeno porte (115 kg), capazes de coletar e transmitir dados contendo informações
meteorológicas e ambientais coletados a partir de plataformas instaladas ao longo do país em
térrea ou em boias. O SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para completar uma
volta em torno da terra, diferentemente dos satélites geoestacionários posicionados a
aproximadamente 36.000 km de altitude, que parecem permanecer parados para um observador
em repouso na superfície da Terra. Apesar da expectativa que tivesse apenas um ano de vida
útil, o SCD-1 segue, 25 anos depois, sem nunca ter saído de atividade, coletando dados
ambientais do país. A longevidade deste satélite é atribuída a uma alta competência tecnológica
e ao rigor empregado no processo de qualificação tanto para os componentes como para os
subsistemas e sua integração (IPEA, 2010 e Revista Galileu, 2018).
A primeira iniciativa no Brasil no sentido de ter acesso às comunicações por satélites
para fins transmissão de serviços de telefonia, transmissão de TV e dados se deu em 1964
quando a Intelsat foi criada e o Brasil passou a ser um dos signatários do programa que tem,
conforme estabelecido pelas Nações Unidas, um caráter não discriminatório. No ano seguinte,
foi lançado o primeiro satélite comercial para fins de comunicações da história, o Intelsat I,
conhecido como Early Bird (CRISTÓVAM, 2014).
Em 1965 a Embratel foi criada pelo governo com o intuito de integrar o país através das
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telecomunicações de longas distâncias, e dois anos depois, em 1967 o governo brasileiro criou
o antigo Ministério das Comunicações. Em 1972, a TELEBRAS é criada pelo governo
brasileiro para coordenar todas as operadoras de telecomunicações do Brasil para fins civis.
Dois anos depois, pela primeira vez no Brasil, começaram as comunicações em âmbito nacional
via satélite utilizando transponders 7 alugados do satélite Intelsat (CRISTÓVAM, 2014).
Há quem diga que a grande necessidade em termos de comunicações brasileiras via
satélite surgiu a partir dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol quando de sua classificação
para a Copa do Mundo de Futebol da Espanha de 1982. Dois jogos da seleção na América
Latina, que deveriam ser transmitidos à noite, em rede nacional, não conseguiram obter espaço
no satélite que a Embratel utilizava, o satélite Intelsat. Apenas foram retransmitidas as locuções
dos jogos, sem as imagens. A partir deste episódio, se iniciou o debate da necessidade de o
Brasil dispor de um satélite exclusivo para as suas comunicações. Lendas à parte, o lançamento
do Brasilsat A1 em 1985, de fato, permitiu ao Brasil iniciar a interiorização das
telecomunicações em ampla escala no território nacional, diminuindo progressivamente o grau
da dependência brasileira no aluguel de capacidade em satélites estrangeiros.
Em 1983, o antigo Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) criou um Grupo de
Trabalho Interministerial, para tratar sobre a utilização do segmento espacial do Sistema
Brasileiro de Telecomunicações por Satélites (SBTS) pelas Forças Armadas. Fruto deste
trabalho, em 1985, foi iniciado o Sistema de Comunicações Militares por Satélites (SISCOMIS)
(BRASIL, 2014). O objetivo deste Grupo de Trabalho era viabilizar a implantação de um
sistema de comunicações por satélite, provendo comunicações estratégicas ao Alto Comando
das Forças Armadas, ao antigo EMFA, aos então Ministros Militares, às mais altas autoridades
civis do Governo Federal e ao Comandante Supremo das Forças Armadas, operando desde o
tempo de paz (CRISTÓVAM, 2014).
Como já mencionado, em fevereiro de 1985, o Brasil lançou o seu primeiro satélite do
Sistema Brasileiro de Telecomunicações via Satélite (SBTS), o Brasilsat A1, fabricado pela
empresa Spar Aerospace Ltd., do Canadá, sob licença da Hughes Space, posicionando o Brasil
na lista dos países detentores de seu próprio satélite para fins de comunicações em âmbito
nacional. Pelo menos para as comunicações nacionais, o Brasil não precisava mais contar com
o aluguel dos transponders do Intelsat, pois era detentor do seu próprio satélite que era
totalmente operado por uma empresa nacional. Com uma associação de dezenas de estações
Transponder é um dispositivo de comunicação eletrônico instalado no satélite cujo objetivo é receber, amplificar
e retransmitir um sinal.
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terrestres de recepção e transmissão de micro-ondas, o Brasilsat A1 se destinava a fornecer
serviços de telefonia, televisão, radiodifusão e transmissão de dados para todo o país. Em março
de1986, foi lançado o segundo satélite do SBTS, o Brasilsat A2, pela Embratel, que até então
ainda era estatal. O Brasilsat A2 era um satélite idêntico ao primeiro, ficou em operação até
2004 e tinha condições de atender também a usuários da América do Sul.
Em 1991, a Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação do SISCOMIS,
a CISCOMIS, foi criada com a responsabilidade de coordenar os trabalhos relativos a projeto,
implantação, avaliação e acompanhamento do SISCOMIS. A primeira iniciativa da CISCOMIS
foi a coordenação, a partir de 1992, da implementação de um sistema de telefonia exclusiva
militar, utilizando Estações Terrenas em banda C, interligando as centrais telefônicas de
Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Campo Grande e Bélem (HOROWICZ, 2014).
Em 1994 e em 1995, respectivamente, foram lançados os então satélites de 2ª geração
do Brasilsat B1 e B2 (ambos operando nas bandas C e X), construídos pela Hughes, que
incluíam uma carga útil de transponders em banda X, atendendo, pela primeira vez na história
brasileira a uma demanda das Forças Armadas de se obter uma capacidade satelital exclusiva
para uso militar. A Figura 6 mostra a foto de uma reportagem publicada pela revista Veja, em
agosto de 1994, intitulada “A Odisséia dos brasileiros no espaço. Além de 2001”, fazendo
referência ao Brasilsat B1 da Embratel.
Figura 6 - Reportagem publicada pela revista Veja em 1994 sobre o Brasilsat B1 da Embratel.

Fonte: Revista Veja de agosto de 1994.
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Com a Embratel como empresa estatal, a soberania das comunicações via satélite
brasileiras estava assegurada. Em fevereiro de 1998, ocorreu o lançamento do satélite Brasilsat
B3, que não operava em banda X, mas com o qual algumas cidades da Amazônia, que ainda
não tinham acesso à comunicação via satélite, passaram a ficar conectadas ao Brasil e ao
mundo.
Entretanto, em julho de 1998, a Embratel foi privatizada e adquirida pela MCI World
Com, e em 2000 a área de satélites da Embratel transformou-se em uma subsidiária denominada
Star One (que em 2014 passou a se chamar Embratel Star One). O satélite Brasilsat B4, lançado
em 17 de agosto de 2000, foi o último satélite a receber a denominação Brasilsat e, os satélites
seguintes da empresa passaram a ser designados por Star One. Em 2004, a Embratel foi
adquirida pelo grupo mexicano TELMEX, e em 2011, tornou-se parte do Grupo mexicano
American Móvil, controlador da Claro e de outras empresas do empresário Carlos Slim. Em
Janeiro de 2015, a Embratel foi incorporada sob a empresa "Claro S.A.", assim deixando de
existir antigos e distintos CNPJ, permanecendo agora uma companhia aberta com uma mesma
razão social, que além da Claro, mantém a marca NET e Embratel.
Privatizada a Embratel, os satélites em banda X, de uso exclusivo militar no Brasil,
passaram a ser controlados pela empresa atual Embratel Star One, que deu continuidade a sua
constelação, lançando os satélites Star One C1 e C2 (em 2007 e 2008), substituindo nesta função
os Brasilsat B1 e B2 (CRISTÓVAM, 2014).
Pela banda X operam as estações tático-transportáveis (ETT), que serão apresentadas
no capítulo 4, utilizadas em manobras e exercícios das Forças Armadas brasileiras. Até o ano
de 2017, o segmento espacial de uso exclusivo das Forças Armadas, era composto por dois
transponders de banda X, a bordo dos satélites Star One C1 e C2. Outros canais em banda C
também eram alugados da Star One, nestes mesmos satélites, em um contrato para o
fornecimento de canais de comunicação entre estações terrenas, complementando toda a rede
pela qual trafegam sinais de voz, fax, dados e vídeo (videoconferência) (ROLLEMBERG,
2010).
Coincidentemente no ano de 1998, quando ocorreu a privatização da Embratel, e o
Brasil havia perdido a autonomia do controle das comunicações via satélite, inclusive na banda
X, foi instalada a estação terrena (hub) de banda X (X1) no Destacamento de Telecomunicações
por Satélite (DTS) da FAB, passando a estação terrena de Brasília a denominar-se Estação
Central de Brasília (ECB). A CISCOMIS adquiriu e instalou, a partir de 2006, e iniciou a
operação, a partir de 2008, de uma segunda hub em banda X (X2) na Estação Central de Brasília
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(ECB) e outra de banda X (X3) na Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro, passando a
estação terrena do Rio de Janeiro a denominar-se Estação do Rio de Janeiro (ERJ)
(HOROWICZ, 2014).
Ainda como relatado por Horowicz (2014), a partir de 2007, com o desenvolvimento
das Operações Conjuntas, o SISCOMIS, por meio da banda X e empregando terminais satelitais
transportáveis, passou a ser o canal de acesso à Rede Operacional de Defesa (ROD). Em 2010,
o SISCOMIS passou a operar também em banda Ku, em complemento à banda X, sendo
instalada, em 2013, uma estação terrena de banda Ku na ECB. Isto permitiu ao SISCOMIS
gerenciar uma faixa de frequência mais ampla, aumentando consequentemente a sua capacidade
de enlaces, permitindo uma melhor utilização da capacidade satelital contratada do satélite Star
One C3. O SISCOMIS deixou de utilizar a banda C neste mesmo ano, devido aos altos custos
dos enlaces satelitais, desativando as respectivas antenas e passando a empregar o segmento
terrestre, por intermédio de enlaces de fibra óptica, para interligar o sistema de telefonia fixa
do SISCOMIS, nas centrais telefônicas metropolitanas nas cidades de Brasília – DF, Porto
Alegre – RS, Curitiba – PR, Campo Grande – MS, Manaus – AM, Rio de Janeiro – RJ, Belém
– PA e Natal – RN.
A Subchefia de Comando e Controle (SC-1) da Chefia de Operações Conjuntas do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), a partir de 2011, passou a executar as
tarefas da CISCOMIS e gerenciar, então, o SISCOMIS. Uma das atividades recentemente
realizadas pela SC-1 foi o desenvolvimento do Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC) (BRASIL, 2014).
O sistema de banda X já foi aplicado em várias operações, como, por exemplo, no Haiti,
desde 2004, e na Bolívia, quando houve a enchente de 2008. No caso da Bolívia, a base da
Força Aérea Brasileira foi instalada em um local que não possuía meios de comunicação. Então,
o terminal de banda X foi montado e possibilitou as transmissões necessárias
(PIETROLUONGO, 2011).
Finalmente em 2012, visando recuperar a autonomia e soberania do Brasil na área de
comunicações via satélite, a Visiona Tecnologia Espacial S.A. foi criada, como uma parceria
público privada, sendo 51 % da EMBRAER e 49 % da TELEBRAS, com o objetivo de atuar
como integradora do projeto do governo brasileiro, o Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC). O projeto do SGDC foi instituído pelo Decreto no 7.769,
de 28 de junho de 2012. O satélite opera nas bandas Ka e X e todos os requisitos foram definidos
pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais (BRASIL, 2012b).
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No dia 04 de maio de 2017 foi lançado o primeiro satélite geoestacionário brasileiro, o
SGDC, permitindo ao país retomar o patamar que possuía há duas décadas atrás em termos de
Poder Aeroespacial e soberania das comunicações. Evidentemente, o projeto do SGDC está
adequado às demandas atuais em termos de comunicações de dados em alta velocidade, e ele
está equipado com o que há de mais confiável e eficaz em termos de satélite geoestacionário de
comunicações. A opção pela banda Ka, que foi utilizada pela primeira vez no Brasil em 2014,
fornecendo serviço de Internet via satélite, vem sendo amplamente utilizada no mercado
internacional, e a demanda pelo serviço segue aumentando. O interesse por essa banda
justifica-se porque ela é adequada para transmissão de vídeos pela Internet, utilização do
sistema 4G, do serviço de TV por assinatura via satélite (DTH) e da TV digital em HDTV. O
SGDC possui uma capacidade de banda de 58 Gbps na banda Ka com cobertura do sinal
englobando todo o território nacional (VISIONA, 2017).
A aquisição do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
(SGDC), foi decidida pelo Governo em 2011 para atender a demanda por comunicações
estratégicas oficiais (civis e militares) e apoiar o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL).
A TELEBRAS, privatizada em 1998, foi reativada na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em 4 de maio de 2010, e em 12 de maio de 2010, o Decreto 7.175 instituiu o Plano
Nacional de Banda Larga (PNBL) e incumbindo a empresa de cumprir os objetivos previstos
no plano, através de cabos de fibra óptica e de comunicações via satélite (CRISTÓVAM, 2014).
3.2.2 A Política e Estratégia Espacial do Brasil
A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento condicionante de mais alto nível
do planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo MD. Voltada
essencialmente para ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo e o
emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa
Nacional. De acordo com o item 3.7 do PND (BRASIL, 2016c), já mencionado neste trabalho,
os avanços da tecnologia da informação e a utilização de satélites, assim como outros
aperfeiçoamentos tecnológicos trouxeram maior eficiência aos sistemas administrativos e
militares, sobretudo nos países que dedicam maiores recursos financeiros à Defesa. Em
consequência, surgiram vulnerabilidades que poderão ser exploradas, com o objetivo de
inviabilizar o uso dos nossos sistemas ou facilitar a interferência à distância. Para superar essas
vulnerabilidades é essencial o investimento do Estado em setores de tecnologia avançada.
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Em atendimento à PND, a END estabeleceu diversas ações, dentre as quais, designou,
de acordo com o item 3.3.5, os setores nuclear, cibernético e espacial como os três setores
estratégicos essenciais para a Defesa Nacional. Tais setores são considerados estratégicos e
devem ser fortalecidos. Esses setores estratégicos apresentam elevada complexidade, de forma
que, ao mesmo tempo em que demandam liderança centralizada, requerem estreita coordenação
e integração de diversos atores e áreas do conhecimento. Dessa forma, atribui-se à Marinha a
responsabilidade pelo Setor Nuclear, ao Exército o Setor Cibernético e à Força Aérea o Setor
Espacial (BRASIL, 2016b).
Atualmente, o Brasil possui dois programas relacionados com o setor espacial, ambos
em consonância com os objetivos estabelecido pela END, são eles: o Programa Estratégico de
Sistemas Espaciais (PESE), de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, para atender às
necessidades estratégicas das Forças Armadas e da sociedade brasileira; e o Programa Nacional
de Atividades Espaciais (PNAE 2012-2021), produto da avaliação dos resultados dos três
PNAE anteriores (1996, 1998 e 2005) pela Agência Espacial Brasil, subordinada ao então
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (atual Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações).
Inicialmente estão previstos pelo PESE o lançamento de seis frotas de satélites de órbita
baixa até 2022, e três satélites de órbita geoestacionária – que contemplam estações de controle
terrestres, de recepção e processamento de dados – para fornecer serviços de observação
terrestre, telecomunicações, mapeamento de informações, posicionamento, monitoramento do
espaço e um centro de operação de sistemas espaciais (PESE, 2012a).
Os sistemas espaciais considerados no PESE devem atender, no campo militar, à
modernização de variados sistemas em operação, como o Sistema de Defesa Aeroespacial
Brasileiro (SISDABRA), o SISCOMIS, o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC2),
e também outros que estão em fase de planejamento ou implantação, como o Sistema de
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e o Sistema Integrado de Monitoramento das
Fronteiras (SISFRON). Planeja-se, ainda, o uso desses em apoio a iniciativas civis, como em
ações de prevenção e atuação em casos de grandes catástrofes ambientais, no Sistema de
Proteção da Amazônia (SIPAM), e no Programa Nacional de Banda Larga (PNBL).
O PNAE, por sua vez, contém as prioridades dadas pelo Brasil no sentido de assumir o
seu compromisso de soberania e autonomia plena através da integração da política espacial às
demais políticas públicas em execução, fomentando a formação, captação e fixação de
especialistas qualificados para dinamizar nossas atividades espaciais. Além de reconhecer que
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são fundamentais os seguintes aspectos: o domínio das tecnologias críticas e de acesso restrito;
a participação da indústria no desenvolvimento de produtos no setor espacial; e o emprego da
competência e do talento existente nas universidades e institutos de pesquisa
(PNAE 2012-2021).
A AEB completou 24 anos no dia 10 de fevereiro de 2018 e ficou responsável pelo
Programa Espacial Brasileiro (PEB) desde 1994. Coube à Agência dar continuidade aos
projetos concebidos no âmbito da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), atualizandoos e integrando-os ao Programa Nacional de Atividades Espaciais. O PNAE 2012-2021 foi
lançado em sintonia com o cenário estratégico brasileiro vigente, com a END, com o programa
para o desenvolvimento de tecnologias críticas; e, de particular interesse para o presente
trabalho, com as ações de absorção tecnológica no contexto do desenvolvimento do SGDC.
Através do PNAE, o governo deixou claro que entende que compete ao Estado utilizar seu
poder de compra para mobilizar a indústria para o desenvolvimento de sistemas espaciais
completos, e estimular a criação de empresas integradoras na indústria espacial.
As ações prioritárias do PNAE são as seguintes: atender às necessidades e demandas do
país para a área espacial, dentro dos prazos e custos acertados; integrar a política espacial às
demais políticas públicas em execução; e fomentar a formação, captação e fixação de
especialistas qualificados na quantidade necessária para dinamizar nossas atividades espaciais.
No PNAE a política espacial tem escopo definido, e a obtenção da autonomia tecnológica é
tratada com bastante importância. Entretanto, o programa não visa tão somente à produção
científica, ele é considerado um meio de produzir ganhos à sociedade. O PNAE tem como
objetivos, além da produção científica propriamente dita, os seguintes:
...capacitar o país para desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de
problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida, por meio da geração de riqueza e oferta de empregos,
do aprimoramento científico, da ampliação da consciência sobre o território e melhor
percepção das condições ambientais (AEB, 2005, p. 12).

Neste contexto, o SGDC está perfeitamente alinhado com o PNAE, incrementando o
Poder Aeroespacial nas diversas expressões política, militar, econômica, científica e
tecnológica do Poder Nacional.
O governo brasileiro pretende com o projeto do SGDC, do qual participaram o atual
MCTIC, a TELEBRAS, o MD, a AEB e o INPE, usá-lo de modelo para a realização de outros
projetos estratégicos, tal como o de satélite radar de abertura sintética e de satélite
meteorológico geoestacionário (BRASIL, 2012b).
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Estudos prospectivos oficiais do governo brasileiro consideram para um cenário no
período de 2020 a 2039 diversas implicações para a segurança e defesa do Brasil, dentre as
quais destacam-se no contexto do presente trabalho: a preponderância dos domínios aéreo,
espacial e informacional; a insegurança de sistemas de informação; e a influência determinante
da Internet e redes sociais (BRASIL, 2017b). Face a essa conjuntura, que já é uma realidade há
anos, o SGDC representa uma solução para antigas demandas por comunicações. Apesar de
não ser capaz de preencher todas as lacunas em termos de banda, ou serviços que podem ser
oferecidos via satélite, ele será um elemento fundamental nas comunicações estratégicas
brasileiras.
Em 2011, Junior realizou uma análise sobre a competitividade do Brasil no setor
espacial utilizando a matriz de avaliação estratégica SWOT 8. Nesta análise, foi apontado como
Ponto de Força de origem no ambiente interno o fato do Brasil possuir uma sólida estrutura de
telecomunicações em termos de operadoras de satélite de comunicações (JUNIOR, 2011), ainda
que essas operadoras fossem estrangeiras e as comunicações não tivessem abrangência em todo
o território nacional. Neste mesmo artigo, foram relacionadas as missões que constavam nas
edições antigas do PNAE (2005-2014) e na Estratégia Nacional de Defesa (2008), dentre as
quais encontra-se o denominado Satélite Geoestacionário Brasileiro (SGB). Apesar de ter
demorado mais do que o previsto e de ter mudado de nome, o SGDC, o esperado “satélite para
aplicações voltadas para as comunicações estratégicas do governo...” e que “deve atender à
demanda de serviços de telecomunicação para projetos nas áreas de saúde, educação, defesa e
serviços públicos...” foi finalmente lançado.
Além desse primeiro SGDC, que tinha como previsão de lançamento o ano de 2014, a
edição mais recente do PNAE, o PNAE 2012-2021, previu também o lançamento do SGDC-2,
para o ano de 2019 (BRASIL, 2012b). Entretanto, devido ao atraso no lançamento do primeiro
SGDC, que ocorreu efetivamente em 2017, provavelmente o segundo SGDC sofrerá um atraso
de pelo menos 3 a 4 anos. De acordo com algumas fontes, dentre elas AMARAL et al. (2017),
até a conclusão do projeto, serão lançados três satélites, sendo que a pretensão é de que o último
possua vários componentes fabricados no Brasil.
O Brasil possui, então, uma visão em termos de Poder Aeroespacial bem distinta da
norte-americana, e pretensões bem mais modestas.

8 A sigla SWOT é um acrônimo, em inglês, que corresponde a: Strenghts – Forças, Weaknesses – Fraquezas,
Opportunities – Oportinidades, Threats – Ameaças). Na literatura brasileira costuma-se encontrar o seguinte
acrônimo DOFA (Deficiências, Oportunidades, Forças, Ameaças).
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4

O

SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE

DEFESA E COMUNICAÇÕES

ESTRATÉGICAS (SGDC) E O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS
(SISFRON)
De acordo com o estabelecido pelo PESE (2012a), as comunicações estratégicas
brasileiras devem ser caracterizadas por requisitos rigorosos de segurança, garantindo a
confidencialidade, a disponibilidade, a autenticidade e a integridade da informação e das
comunicações. Como estão situadas próximas ao nível decisório, é fundamental que possuam
a capacidade de receber informações dos níveis político, operacional e tático, possibilitando
assessorar o nível acima, bem como enviar ordens aos demais níveis.
Atualmente, o sistema que provê comunicações satelitais estratégicas brasileiro é o
Sistema de Comunicações Militares por Satélites (SISCOMIS), concebido em 1983 para apoiar
a Estrutura Militar de Guerra (EMG), criada três anos antes. O SISCOMIS foi estabelecido
inicialmente como uma rede de telefonia destinada a interligar comandantes de OM de interesse
da EMG, entretanto evoluiu ao longo do tempo para uma rede de voz, dados e videoconferência
que emprega meios satelitais e terrestres para essa finalidade.
Antes do lançamento do SGDC, o segmento espacial do SISCOMIS era atendido por
intermédio da contratação de transponders na banda X e de canais na banda Ku, através de
serviços prestados pela empresa Embratel Star One. Estudos indicaram a necessidade do
aumento da capacidade satelital em banda X para o atendimento a demandas futuras, como
apoio às comunicações do SISFRON, SisGAAz e SISDABRA, dentre outros (PESE, 2012a).
Em face dessa realidade, o governo brasileiro, por intermédio dos Ministérios da Defesa
e das Comunicações e de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), criou o projeto do Sistema
de Satélites Geoestacionários de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), com os
seguintes objetivos: tornar o Brasil independente quanto ao controle e transporte das
informações estratégicas de governo, provendo o Estado Brasileiro de um recurso de
telecomunicações dedicado, utilizando as bandas X e Ka; e fornecer capacidade satelital na
banda Ka, permitindo o atendimento do PNBL em âmbito nacional, disponibilizando o
atendimento de usuários localizados em áreas remotas, de fronteiras, em plataformas de
petróleo, em ilhas oceânicas e, também, em áreas periféricas aos grandes centros.
A aquisição do primeiro satélite, seu lançamento e a construção dos centros de controle
(principal e secundário) e da Infraestrutura de Operação Terrestre foram previstos pelo PESE
(2012a) para ocorrerem até dezembro de 2014. Entretanto, o lançamento do primeiro SGDC
ocorreu efetivamente no ano 2017 e o controle, monitoramento e operação do SGDC vêm sendo

57

realizados nas instalações temporárias providenciadas no prédio do COMAE, em Brasília, e na
antiga Estação Rádio da Marinha, no Rio de Janeiro. A construção das instalações definitivas
dos centros e estações de controle, a cargo da TELEBRAS, deverá ser finalizada até o ano de
2019.
O controle da posição orbital do primeiro satélite SGDC vem sendo, conforme previsto,
compartilhado entre o Ministério da Defesa, através de militares oriundos da FAB, MB e EB,
e a empresa TELEBRAS. O controle dos transponders do SGDC na banda X, é realizado pelos
militares e os da banda Ka pela TELEBRAS. Dessa forma, com a implantação desse novo
sistema, o SISCOMIS passará a contar com recursos satelitais governamentais para prover
comunicações estratégicas para a Estrutura Militar de Defesa (EttaMiD) (PESE, 2012a).
4.1 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS)
O Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) é o principal canal de
comunicação de dados militares operacionais, compondo a estrutura do Sistema Militar de
Comando e Controle (SISMC²). Trata-se de uma infraestrutura de Tecnologia da Informação e
da Comunicação (TIC), completa para enlaces digitais, por meio de satélites de comunicações
geoestacionários e de enlaces terrestres. É responsável por prover a conectividade segregada
necessária para o estabelecimento de ligações de voz, dados e imagens que integrem e
assegurem um fluxo de informações praticamente em tempo real entre os Centros de Comando
e Controle (CC²) do SISMC², permitindo sua interligação para atendimento às necessidades das
operações conjuntas e singulares de interesse do MD (BRASIL, 2016a).
No nível estratégico e operacional, convém que as comunicações sejam realizadas por
intermédio de sistemas espaciais de alta disponibilidade dos serviços. O satélite deste sistema
deve permitir o estabelecimento de redes de dados, voz e vídeo entre o Ministério da Defesa e
os Comandos Operacionais ativados, incluindo suas respectivas Forças Componentes e Forças
Singulares, bem como prover suporte de comunicações ao SISMC², de modo a interligar, dentre
outros, os Centros de Comando e Controle das Forças Armadas, bem como os Centros de
Comando e Controle de tropas brasileiras em missões de paz, ao Centro de Operações
Conjuntas do Ministério da Defesa (BRASIL, 2012a).
Até o ano de 2017, o segmento espacial do SISCOMIS operava através da contratação
do uso de transponders embarcados (hosted payload) nos satélites Star One C1 e C2, e no
satélite Star One C3; sendo os dois primeiros na banda X (8 a 12 GHz) e o último na banda Ku
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(12 a 18 GHz) (BRASIL, 2013 e ITU, 2015), como ilustrado na Figura 7. O SISCOMIS conta
agora, após 20 anos de dependência de recursos estrangeiros, com o Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
Figura 7 - Segmento espacial do SISCOMIS antes do SGDC.

Fonte: Campos (2011).

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, a terminais flyaway e rebocáveis (towable) do Batalhão Brasileiro no Haiti (BRABATT) e do Grupamento de
Fuzileiros Navais (CAMPOS, 2011).
Figura 8 – SISCOMIS empregado na MINUSTAH.

Fonte: Campos (2011).
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4.1.1 Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²)
O Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) é a ferramenta pela qual o
Comandante Supremo comandará, de forma centralizada e conforme a situação (em tempo de
paz e em operações), a Estrutura Militar de Defesa (EttaMiD). O SISMC² é, então, o conjunto
de

instalações,

equipamentos,

sistemas

de

informação,

comunicações,

doutrinas,

procedimentos e pessoal essencial para o comando e o controle (C²), em âmbito nacional,
visando a atender às necessidades decorrentes do preparo e do emprego das Forças Armadas.
O principal sistema de comunicações que compõe a estrutura do SISMC² é o Sistema de
Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) (BRASIL, 2015c).
Tal como descrito em Brasil (2015), “a capacidade dos comandantes, em todos os
níveis, de tomarem decisões acertadas é fundamental para potencializar a sinergia das forças
sob sua responsabilidade, cada vez mais exigidas a atuarem em operações de amplo espectro”.
É por esse motivo que a capacidade de comando e controle é fundamental.
Em termos práticos, os sistemas de C² das FA são gerenciados pelas respectivas Forças
conforme seus interesses, devendo ser observadas as orientações gerais, os objetivos e as
diretrizes constantes da Política para o SISMC² e de outros documentos normativos e de
planejamento emitidos pelo EMCFA. Através da estrutura e dos processos de C², o SISMC²
interliga os seguintes quatro níveis de decisão da EttaMiD: político; estratégico; operacional e
tático. Tais níveis de decisão também são contemplados com quatro níveis de responsabilidade
da Sistemática de Planejamento Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas
(SisPEECFA), como ilustrado na Figura 9 (BRASIL, 2015c).
Figura 9 – Fluxo de informação e ordens no SISMC2.

Fonte: CONOPS SISMC2 (BRASIL, 2016a).
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4.1.2 Rede Operacional de Defesa (ROD)
Conforme descrito no manual MD31-S-02 (BRASIL, 2016a), a Rede Operacional de
Defesa (ROD) é a infraestrutura por meio da qual o Ministério da Defesa, em especial o EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), provê a capacidade do Comandante Supremo
exercer o Comando e Controle (C2) sobre os meios empregados. Esta infraestrutura também é
utilizada pelo Ministério da Defesa para conduzir o preparo das Forças, tanto para uso quanto
para fins de validação.
A ROD emprega o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) como
principal canal de tráfego de dados e, como canais alternativos, as redes de dados das FA
(RECIM 102, EBNET e INTRAER) e Internet. Essa rede está estruturada como uma Wide Area
Network (WAN), com conectividade segregada (restrita, segura e controlada) e diversificada,
por meio do SICOMIS, das redes de dados das FA e da Internet (BRASIL, 2015c).
A ROD foi concebida para prover às operações, conjuntas ou singulares (de interesse
do MD), diversos serviços de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), tais como:
correio eletrônico, videoconferência, Sistema de Apoio à Decisão, hospedagem de sistemas,
telefonia SISCOMIS, mensagens instantâneas e transferência de arquivos, e conectividade com
as redes de dados das FA. A Subchefia de Comando e Controle do Estado Maior Conjunto das
Forças Armadas (SC1) é responsável por operar, gerenciar, administrar e monitorar a rede.
Esses serviços asseguram um fluxo de informações em tempo próximo do real entre os Centros
de Comando e Controle (CC²) do SISMC², permitindo a interoperabilidade destes Centros,
principalmente nos níveis estratégico e operacional, podendo ser estendida também ao nível
tático, de forma a atender às necessidades operacionais (BRASIL, 2016a).
Dessa forma, a ROD e o SISCOMIS são partes integrantes do SISMC², com o propósito
de prover a ligação da cadeia de comando nos níveis estratégico e operacional, a fim de
viabilizar a emissão de ordens e diretrizes e a obtenção de informações sobre a evolução da
situação e das ações desencadeadas pelas FA em operações conjuntas, dentro das condições
necessárias de segurança da informação, mantendo a consciência situacional de seus
comandantes.
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4.2 O SISCOMIS COM O SGDC
4.2.1 Segmento espacial
O SGDC passou efetivamente a integrar o SISCOMIS em 30 de junho de 2017 quando
o controle total do satélite, o que inclui a plataforma dos subsistemas do satélite (platform) e 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.
Esse satélite geoestacionário foi posicionado pela TAS em sua localização definitiva em
longitude no meridiano 75 °W, a uma altitude de 35.865 km da superfície da Terra, conforme
ilustrado na Figura 10, em 11 de junho de 2017.
Figura 10 - O ponto vermelho indica a posição do SGDC em relação à Terra.

Fonte: GoogleMaps (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 (DEFESANET, 2017 e VISIONA, 2017).
Esse satélite possui três tipos de cobertura do sinal em banda X, quais sejam: nacional,
cobrindo todo o território brasileiro; regional, cobrindo a América do Sul, Caribe e parte do
Oceano Atlântico; e direcionável (também conhecida como teatro) com um formato circular de
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aproximadamente 1.500 km de raio que pode se deslocar dentro da área de cobertura do satélite
(HOROWICZ, 2014). Antes do SGDC, o Brasil dispunha apenas de cobertura de sinal do tipo
regional. Os dois tipos de coberturas adicionais poderão proporcionar uma maior flexibilidade
de emprego das comunicações via satélite brasileiras.
Figura 11 - Diagrama esquemático do SGDC.

Fonte: Visiona (2017).

Foram realizados todos os testes do satélite em órbita (on-orbit test) a fim de verificar o
seu funcionamento nominal, seja da plataforma do satélite, sejam das comunicações nas bandas
Ka e X. Dois enlaces históricos foram estabelecidos pelo SISCOMIS utilizando o SGDC na
banda X. A primeira videoconferência do MD entre as cidades de Vilhena (Rondônia) e Brasília
(DF), no dia 05 de julho de 2017, marcou o primeiro enlace da Operação Ostium por meio do
SGDC. Essa videoconferência contou com a participação do Ministro da Defesa, e foi
acompanhada pelo Comandante da Aeronáutica, pelo Comandante do Comando de Operações
Aeroespaciais (COMAE), e demais autoridades, que estiveram em Vilhena (RO), para a
inauguração das transmissões do satélite. O Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE,
participou da videoconferência realizada via SGDC juntamente com técnicos e engenheiros
militares em Brasília (FAB, 2017). Além deste, no dia 06 de outubro de 2017, foi realizado um
teste de comunicação com a Fragata União da Marinha do Brasil que se encontrava posicionada
na costa da África, na borda da cobertura do SGDC (ALVES, 2017).
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4.2.2 Segmento de controle
Com o lançamento do SGDC foi implantado o Centro de Operações Espaciais
(COPE), que é infraestrutura mais recente da FAB, juntamente com o COPE-S, que
incrementaram significativamente o Poder Aeroespacial Brasileiro, em particular a
operacionalidade do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS).
O COPE, uma estrutura escalonável, adaptada hoje exclusivamente em função do
SGDC, mas que dispõe de espaço físico e recursos humanos capacitados para incorporar todos
os satélites previstos pelo PESE, é responsável pelo segmento de controle.
No COPE, em Brasília, está instalado um Centro de Gerenciamento do Satélite –
Satellite Management Centre (SMC) - e um Centro de Gerenciamento de Comunicações –
Communication Management Centre (CMC). No COPE-S, no Rio de Janeiro, estão o SMC e
CMC redundantes. Em cada um dos centros de operação, existem dois CMC distintos, uma
para banda X e outro para banda Ka. Enquanto as instalações definitivas apresentadas no Cap 2
(Figura 3) não ficam prontas, as atividades estão sendo realizadas dentro do prédio do COMAE,
tal como mostrado na Figura 12 (ALVES, 2017).
Figura 12 - Foto do interior das instalações provisórias do SMC e CMC do COPE.

Fonte: FAB (2018).
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As antenas terrestres empregadas no sistema de envio de sinal de telemetria e
rastreamento e recebimento de telecomando (Telemetry, Tracking and Command - TT&C) do
segmento de controle (control segment) do COPE e COPE-S possuem cada uma 18 metros de
altura, 13 metros de diâmetro e 42 toneladas. Na Figura 13 é mostrada uma foto da antena
responsável pelo TT&C do COPE, dos conteiners que abrigam de forma temporária os
equipamentos da unidade interna do COPE localizada junto à antena.
Figura 13 - Foto da antena de TT&C do COPE.

Fonte: Alecrim (2018).

Além das antenas, dos equipamentos das unidades externas e internas, cabe destacar a
importância que se deve dar ao pessoal qualificado capaz de operar e controlar os satélites.
Ainda que grande parte do sistema seja automatizada, faz-se necessária a presença de técnicos
e engenheiros especializados para monitor os sistemas e adotar as medidas necessárias sempre
que for o caso. Como definido pelos EUA, a capacidade espacial do Departamente de Defesa
dos EUA (DoD), constitui-se em: sistemas espaciais e terrestres, equipamentos, instalações,
organizações e pessoal, ou combinação dos mesmos, necessária para realizar operações
espaciais. De acordo com a referência JP3-14 (EUA, 2018a), a competência e a reciclagem do
treinamento desse pessoal é imprescindível para o sucesso dos projetos espaciais. Com o
SGDC, o Brasil passou a contar com um corpo técnico qualificado oriundo das três Forças
Armadas e atuante na área de controle, monitoramento e operação de satélites geoestacionários,
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o que pode ser considerado um grande passo no sentido de consolidar o Poder Aeroespacial
Brasileiro.
Cada satélite geoestacionário deve manter sua posição dentro do espaço a ele destinado
de modo que mantenha uma distância suficiente que evite a colisão com outro satélite. No caso
hipotético de não se deixar margens de segurança, 1.800 satélites poderiam orbitar distribuídos
uniformemente ao redor da Terra em órbita geoestacionária mantendo uma separação de
145 km entre eles. Entretanto, observa-se que existe um adensamento muito grande de satélites
de comunicações sobre as regiões mais povoadas da Terra. A fim de evitar interferências de
radio-frequência, a organização internacional ITU, International Telecommunication Union
(ITU), atribuiu uma faixa orbital (orbital slot), estipulando a longitude e a rádio-frequência, de
cada satélite. Isto vem gerando conflitos entre os diferentes países interessados na mesma faixa
orbital. Essas disputas são resolvidas diretamente com o ITU. Após estabelecida a faixa orbital
do satélite, a operadora é responsável em mantê-lo dentro da mesma (WELTI, 2012).
É necessário, então, realizar manobras frequentes com o SGDC a fim de mantê-lo dentro
de sua faixa orbital, fazendo pequenas correções nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste, o que é
realizado uma ou duas vezes por semana. Essas correções são necessárias para cancelar
influências diversas sofridas pelo satélite decorrentes do vento solar, forças gravitacionais, e
outros fenômenos, que fazem constantemente com que ele saia de sua posição nominal. Além
dessas manobras de rotina, há necessidade de se realizar manobras evasivas a fim de evitar
colisões com detritos espaciais (debris). Neste caso, sistemas internacionais que fornecem a
consciência situacional espacial geram um alarme indicando que com uma dada probabilidade
poderá haver uma colisão daqui a um certo tempo, cabendo à operadora do satélite realizar
manobras oportunas que evitem a colisão. Todas as vezes que uma manobra é realizada
consome-se uma certa quantidade de combustível. Dependendo do tipo de manobra realizada é
possível consumir uma quantidade de combustível correspondente a um decréscimo de vários
dias, ou mesmo semanas, no tempo de vida útil do satélite. Por esse motivo, a equipe do COPE
responsável pelos cálculos da dinâmica de voo deve ser qualificada o suficiente para realizar as
manobras de modo a otimizar o consumo do combustível, e assegurar o máximo tempo de vida
útil previsto para o satélite (MARAL, 2009 e WELTI, 2012).
4.2.3 Segmento terrestre
O SISCOMIS possui duas Estações de Serviço (hubs) compondo o segmento terrestre:
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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, 2014).
Como disse Horowicz (2014), na ECB estão instaladas as antenas parabólicas em
banda X de aproximadamente 10 metros de diâmetro, e uma delas será utilizada para o SGDC.
Na ERJ há também uma antena parabólica em banda X disponível para o SGDC. Apesar de o
segmento terrestre já ser controlado pelo MD através das ECB e ERJ, as atividades realizadas
pelo segmento de controle eram feitas, antes da implantação do COPE e do lançamento do
SGDC, quando havia apenas os Star One C1 e C2 disponíveis, pela Embratel Star One.
Inaugurada em 1984, a Estação Terrena de Guaratiba da Embratel Star One abriga o
maior centro de controle e operação de satélites da América Latina, com aproximadamente 120
funcionários e um extenso parque de antenas. O Centro de Operações Guaratiba abriga o
Teleporto de Guaratiba, que monitora e controla todas as atividades e manobras dos satélites
Embratel Star One, bem como o desempenho das comunicações e transmissões de todos os
clientes da empresa que assim contratam o serviço [STAR ONE, 201?].
Utilizando a figura do apêndice 2 do presente trabalho para ilustrar o caso do
SISCOMIS operando com o SGDC, o COPE e o COPE-S atuam como segmento de controle
(control segment); e a ECB e a ERJ juntamente com as estações dos usuários (user station), ou
terminais satelitais, do SISCOMIS atuam como segmento terrestre (ground segment).
Pela banda X do SGDC operam as estações do usuário denominadas de estações
tático-transportáveis (ETT), utilizadas em manobras e exercícios das Forças Armadas
brasileiras. O SISCOMIS, cuja rede é ilustrada na Figura 14, representado por dois satélites,
sendo o da esquerda o SGDC, permite o enlace via satélite de todos as ETT a uma das estações
terrenas do tipo hub (ECB ou ERJ) que compõe o sistema, já que a topologia da rede de
comunicações do SISCOMIS é em estrela (HOROWICZ, 2014).
Os terminais satelitais do SISCOMIS, visando prover flexibilidade de emprego, podem
ser: Portáteis (TP) ou manpack, Leves (TL), Transportáveis (TT), Rebocáveis (TR), Fixos,
Veiculares, Móveis Navais (MN), Móveis Aeronáuticos, Móveis Terrestres e Móveis
Submarinos, conforme definição técnica emitida pela SC1. Alguns desses terminais estão
ilustrados na Figura 15 e dados técnicos são apresentados na Tabela 2 (CAMPOS, 2011).
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Figura 14 - Rede SISCOMIS banda X com seus dois segmentos terrestres.

Fonte: Palestra do EPEx (2016) e Alves (2017).

Figura 15 – Algumas ETT do SISCOMIS.

Fonte: Palestra do EPEx (2016) e Alves (2017).
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Tabela 2 - Características das ETT.
ETT

Capacidade
máxima de
transmissão
(Mpbs)

Locais de
emprego

Diâmetro típico
das antenas
(metros)

Massa (kg)

TR

10

Grandes Comandos
ou hub local

2,4 a 4,5

3.500

Fly-away (TT)

2

Níveis Brigada e
Batalhão

1,6 a 2

500

TL

1

Níveis Brigada e
Batalhão

1,1 a 1,4

200

MN

1

Embarcações de
médio e grande
porte

1 a 1,6

-

TP

0,128

Nível Companhia e
Pelotão

0,6 a 0,9

30

Fonte: Dados extraídos de Campos (2011).

4.3 O SGDC E O SISFRON
O SGDC foi lançado com o intuito de suprir o aumento da demanda por capacidade
satelital em banda X para apoio à coordenação e integração das comunicações dos diversos
sistemas de vigilância previstos para o Brasil tais como: o Sistema de Comunicações Militares
por Satélite (SISCOMIS), do Ministério da Defesa; o Sistema de Gerenciamento da Amazônia
Azul (SisGAAz), da Marinha do Brasil; e o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(SISDABRA), da Força Aérea Brasileira; e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira
(SISFRON), do Exército Brasileiro. Todos esses sistemas de comunicações requerem
transmissão segura, com boa capacidade de transmissão de dados (da ordem de dezenas de
MHz), aproximadamente em tempo real e com cobertura em todo o território nacional incluindo
as fronteiras secas e a região da Amazônia Azul (com 200 milhas náuticas, ou 270 km, de
largura) (PESE, 2012a).
O SISFRON é um Projeto Estratégico do Exército (PEEx) que consiste de um sistema
de Comando e Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância e
Reconhecimento (C4IVR). Este sistema visa capacitar a Força Terrestre com ferramentas que
proporcionem uma presença efetiva na faixa de fronteira brasileira, cujo logotipo é mostrado
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na Figura 16. Seu Projeto-Piloto foi implementado na região da 4ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada, subordinada ao Comando Militar do Oeste (CMO), sediada em Dourados (MS),
na fronteira sul do Estado do Mato Grosso do Sul onde a ocorrência de ilícitos é muito frequente
(SILVEIRA, 2017).
Figura 16 - Logotipo do SISFRON.

Fonte: site do EPEx.

O SISFRON foi concebido de forma a permitir a coleta, o armazenamento, a
organização, o processamento e a distribuição de dados necessários à gestão das atividades
governamentais que visam a manter monitoradas áreas de interesse do Território Nacional,
particularmente da faixa de fronteira terrestre, servindo também para oferecer subsídios a
iniciativas integradas de cunho socioeconômico que propiciem o desenvolvimento sustentável
das regiões contíguas. Ele consiste de um sistema que possui um conjunto de sensores capazes
de monitorar as áreas de fronteira, ao mesmo tempo em que assegura o fluxo contínuo e seguro
de dados entre os diversos níveis decisórios, produzindo informações confiáveis e oportunas
para a tomada de decisões (BRASIL, 2015b).
Sendo assim, com esse sistema, será possível o pronto acionamento de atuadores para
realizar ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos
dispositivos constitucionais e legais que regem o assunto, em operações isoladas ou em
conjunto com as outras Forças Armadas ou, ainda, em operações interagências, com outros
órgãos governamentais. Diferentes sensores estão previstos, tal como mostrado na Figura 17,
dentre eles sensores embarcados em satélites, como é o caso do satélite CBERS-3.
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Figura 17 – Sensores do SISFRON.

Fonte: Aguiar (2015).

O SISFRON é constituído de diferentes subsistemas: Sensoriamento; Atuação; Apoio à
Decisão; Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC); Segurança das Informações e
Comunicações; Simulação e Capacitação; e Logística. Dentre os quais destacam-se no presente
trabalho o de Apoio à Decisão (SAD), e o de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC),
notadamente as comunições via satélite (CCOMGEx, 2015).
O Subsistema de Apoio à Decisão e o de Tecnologia da Informação e Comunicações
são essenciais para o funcionamento do ciclo de Comando e Controle adotado pelo SISFRON,
que se baseia no ciclo OODA, com suas quatro fases: observar, orientar-se, decidir e agir.
Conforme descrito na Doutrina para o Sistema Militar de Comando e Controle do MD
(BRASIL, 2015c), o ciclo de Comando e Controle consiste no “modelo adotado com o intuito
de possibilitar a compreensão do funcionamento da atividade de C². Serve como ferramenta de
auxílio para a concepção e a avaliação dos processos de tomada de decisão e a busca da paralisia
psicológica do oponente”. O modelo do ciclo OODA foi introduzido por teóricos
contemporâneos como John Boyd e encontra-se ilustrado na Figura 18. De acordo com este
modelo, qualquer ação integrante de um processo decisório é parte de uma de suas quatro fases.
Tal com Silveira (2017) descreveu, a fase de observação (“observar”) consiste em
perceber o cenário no qual se deseja atuar e onde é captado, através dos sensores (ou meios), o
maior número possível de estímulos que influenciam o ambiente operacional. As percepções
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coletadas são reunidas, interpretadas e analisadas em um contexto global, a fim de delinear o
cenário atualizado da situação empregando para isto o Subsistema de Apoio à Decisão (SAD).
A fase “orientar” permite traçar as linhas de ação a serem apresentadas ao decisor. Na fase
“decidir”, o comandante toma decisões com base no cenário formado e nas possíveis linhas de
ação, e emite suas ordens aos escalões subordinados por intermédio do Subsistema de
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Finalmente na fase “ação”, os comandantes
dos escalões subordinados realizam ações específicas em cumprimento às ordens superiores.
Como a ação realizada interfere no ambiente operacional, há necessidade de atualização sobre
o novo cenário, o que dá início a um novo ciclo de Comando e Controle. Sendo assim, o ciclo
OODA consiste em um processo contínuo onde todas as suas fases ocorrem sequencialmente.
Tal como descrito em BRASIL (2015c), “O comandante recebe informações, forma sua
consciência situacional e toma decisões sobre as operações futuras, enquanto operações
correntes são executadas por meio de ações dos escalões subordinados.”

Figura 18 – Ciclo OODA.

Fonte: Brasil (2015c).
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O Subsistema de Apoio à Decisão (SAD) engloba as capacidades para tratar os dados
coletados pelos sensores e são empregados os recursos ilustrados na Figura 19. Tais recursos
devem proporcionar ao decisor, de qualquer nível, uma consciência situacional integrada ao
teatro de operação, para que, no menor tempo possível, se possa optar pela melhor linha de
ação, bem como elaborar o seu planejamento e a respectiva difusão para execução pelos
responsáveis. A resposta efetiva às ameaças dependerá, então da qualidade dos sensores, da
capacidade dos mesmos coletarem dados, bem como da eficiência e eficácia do sistema de
comunicações empregado (HOROWICZ, 2014).
Figura 19 – Recursos do SAD do SISFRON.

Fonte: Palestra do EPEx (2016).

Como descrito no site do CComGEx (BRASIL, 2015b), o subsistema de TIC inclui
todos os meios que viabilizam o tráfego de informações táticas e estratégicas entre os
componentes do SISFRON, e entre este e sistemas correlatos. A fim de integrar os diversos
órgãos e difundir informações correlatas às atribuições de cada integrante do sistema, são
empregados enlaces diretos entre estações terrestres e espaciais. A infraestrutura de
comunicações deve possuir redes de comunicação de dados e voz, funcionado
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ininterruptamente, com redundância e segurança. Estão previstas para esse subsistema redes de
comunicações fixas e móveis. Como ilustrado na Figura 20, esse subsistema deve abranger
áreas remotas e carentes de infraestrutura e integrar os três segmentos: rede fixa, redes de apoio
e a área de operações. Os Centros Telemáticos de Área, Batalhões e Companhias de
Comunicações do Exército, entre outros órgãos de telecomunicações, deverão ser amplamente
empregados para viabilizar esta infraestrutura de comunicações, em todos os níveis,
utilizando-se dos mais diversos meios de comunicações, dentre eles o de comunicações
militares.
Figura 20 - Subsistema de TIC do SISFRON.

Fonte: Horowicz (2014).

O subsistema de TIC do SISFRON foi dividido em três níveis de comunicações: táticas
(para proporcionar ligações ao comando das OM), estratégicas (para realizar o transporte da
informação em redes de alta capacidade – backbone); e satelitais (para dar flexibilidade ao
sistema através do uso do espaço) (SILVEIRA, 2017). O SGDC poderá incrementar as
comunicações satelitais, contribuindo para a melhoria das comunicações que são essenciais
para os subsistemas de Apoio à Decisão e TIC do SISFRON. As comunicações satelitais são
particularmente importantes nos locais que possuem restrições que impeçam ou dificultem o
emprego das comunicações por meios físicos, seja pela distância, seja pela precariedade da
infraestrutura local. Além disso, esse tipo de comunicações já é empregado nos enlaces entre
os Centros de operações, onde estão os decisores locais, com os órgãos de controle centrais,
localizados na capital do país, no Distrito Federal.
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Tal como apresentado por Aguiar (2015), a rede de comunicações estratégicas do
SISFRON emprega o conceito de infovias. Essas vias para transmissão da informação possuem
alta capacidade de transmissão e têm por objetivo coletar, agrupar e realizar a transmissão de
voz e dados coletados pelos sensores para os Centros de Operações, onde se localizam os
decisores.
As infovias são grandes rotas de dados (backbones) que empregam os seguintes meios
de transmissão: micro-ondas; fibra óptica; e rádio-frequência. São utilizadas aproximadamente
70 torres de transmissão, permitindo a comunicação contínua e dedicada, atendendo
exclusivamente o SISFRON, bem como garantindo baixa probabilidade de invasão ou
aquisição de dados. Sendo assim, as infovias conferem ao SISFRON meios de comunicações
seguro e confiável. Neste cenário, pode-se vislumbrar para o SGDC seu o emprego nas
comunicações do SISFRON como sendo redundante, de modo que em casos de eventuais falhas
nos meios nominais, poder-se-ia dispor do SGDC em caso de contingências (AGUIAR, 2015).
O SGDC atende às necessidades de comunicações do SISFRON em termos de área de
cobertura do sinal, fornece níveis adequados de potência do sinal, bem como provê uma
capacidade de banda bem maior do que a soma das capacidades fornecidas pelos Star One C1
e C2, apoiando adequadamente, então, o SISFRON em termos comunicações satelitais.
Diversos terminais, móveis e fixos, como mostrados na Figura 21, empregados nas
comunicações via satélite do SISFRON na banda X estão em uso em Campo Grande e Brasília,
e poderão agora operar simultaneamente. Portanto, o SGDC vem contribuir para assegurar a
confiabilidade e qualidade do serviço de comunicações via satélite do SISFRON permitindo
que ele atenda todos os seus requisitos, finalidades e todos os benefícios para o incremento das
diversas expressões do Poder Nacional.
Especificamente no campo militar o Projeto SISFRON visa: aumentar a capacidade de
vigilância e monitoramento; efetivar a Estratégia da Presença nas regiões de fronteira; melhorar
a capacidade de apoio às operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e Ações Subsidiárias;
melhorar a presteza no atendimento a emergências em apoio à Defesa Civil; e promover um
salto tecnológico. No campo social o SISFRON pode ser visto como um vetor de melhoria na
qualidade de vida, ampliando a presença do Estado junto a populações de regiões desassistidas,
aumentando a segurança desses locais, empregando recursos de tecnologia da informação (TI)
e comunicações para atividades tais como telesaúde e ensino a distância. No campo sócioambiental, o SISFRON promoverá a preservação ambiental e a proteção da Biodiversidade,
bem como o combate aos ilícitos ambientais e a proteção das populações indígenas. Por fim,
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no campo da segurança pública, o SISFRON auxiliará no aumento da segurança dos centros
urbanos e no combate ao narcotráfico, contrabando de armas, ilícitos transfronteiriços, crime
organizado, e imigração ilegal (EPEx, 2016).
Figura 21 - Equipamentos do SISFRON empregados nas comunicações por satélite.

Fonte: Palestra interna do 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

O SISFRON foi organizado de forma a possuir um Centro de Monitoramento de
Fronteiras, localizado em Brasília, com a missão de realizar a gestão do sistema implantado,
desempenhando tanto atividades correntes (operação, logística integrada, capacitação,
simulação, etc.) como atividades orientadas para a avaliação, melhoria e evolução do Sistema.
Além disso, há Centros Regionais de Monitoramento (CRM), localizados nas sedes dos
Comandos Militares de Área, com a finalidade de apoiar regionalmente os Comandos
considerados nas atividades correntes do sistema (AGUIAR, 2015).
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Silveira (2017) relacionou os principais centros e OM empregados no SISFRON, são
eles: Centro de Comando e Controle do COTER (CC2FTer); Centro de Inteligência do Exército
(CIE); Centro de Operações dos Comandos Militares de Área - CMA, CMO e CMS (COp do
C Mil A); Centro Regional de Monitoramento (CRM); Centros de Interação com Órgãos
Externos; COp de Divisão de Exército (DE); COp de Brigada (Bda); e OM de Fronteira e OM
SISFRON (sensores fixos e patrulhas).
O Centro de Monitoramento de Fronteiras controla a rede de comunicações por satélite
do SISFRON. Ela gerencia as comunicações entre os diversos terminais dentro do SISFRON,
e entre a rede de comunicações satelitais do SISFRON com o SISCOMIS na Estação Central
de Brasília (ECB), incluindo o gerenciamento dos serviços de vídeo, dados e voz, como
ilustrado na Figura 22.
Figura 22 – Diagrama ilustrando a rede de terminais satelitais do SISFRON.

Fonte: Palestra interna do 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada/apud Aguiar (2015).

O SISFRON é um projeto audacioso, sobretudo devido a sua extensão, compreende uma
área enorme, nunca antes abrangida por sistema semelhante. Ele permitirá ao Exército
Brasileiro materializar as estratégias da dissuasão e da presença.
De acordo com Doutrina Militar de Defesa (DMD), a estratégia da dissuasão
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caracteriza-se pela “manutenção de forças militares suficientemente poderosas e prontas para
emprego imediato, capazes de desencorajar qualquer agressão militar”. O emprego da estratégia
da dissuasão se dá, neste caso, por parte das Forças Armadas brasileiras, através da ampliação
da capacidade do uso do espaço aeroespacial empregando satélites. Neste contexto, o SGDC
incrementa de forma direta a estratégia de dissuasão (BRASIL, 2007).
A estratégia da presença, por sua vez, de acordo com a supracitada base doutrinária,
caracteriza-se “pela presença militar, no território nacional e suas extensões, com a finalidade
de cumprir a destinação constitucional e as atribuições subsidiárias”. O emprego da estratégia
da presença será realizado no caso em questão, por parte das Forçcas Armadas brasileiras,
através do emprego e do desenvolvimento de novas capacidades por meio dos subsistemas e
equipamentos utilizado pelo SISFRON (BRASIL, 2007).
Possuir uma capacidade de Comando e Controle (C²) eficaz é fundamental para o
sucesso das operações militares, e para concretizar as estratégias da dissuasão e da presença.
Como definido em Brasil (2015c), “o processo de tomada de decisão envolve a obtenção de
dados, a conjugação de fatores intervenientes, a obtenção e a manutenção da consciência
situacional, até a decisão propriamente dita”. Neste contexto, as comunicações possuem um
papel primordial (BRASIL, 2015c).
De acordo com a definição apresentada pelo Livro Branco de Defesa Nacional
(BRASIL, 2016d), o Poder Nacional é a “capacidade que tem o conjunto dos homens e dos
meios que constituem uma nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, para
alcançar e manter os objetivos nacionais”. O SGDC representa, então, um vetor do Poder
Nacional ao incrementar as Comunicações e a Defesa nacionais.
Além de possuir cobertura do sinal em todo o território nacional e de dispor de uma
velocidade de tráfego de informação compatível com as demandas atuais, tanto para aplicações
civis (banda Ka) quanto militares (banda X), o SGDC proporciona enorme segurança ao
garantir a confidencialidade, a disponibilidade, a autenticidade e a integridade da informação e
das comunicações.
Apesar de não ter sido fabricado no Brasil, e de ainda não dominarmos as tecnologias
de fabricação ou lançamento de satélites geoestacionários, o controle, o monitoramento e a
operação do SGDC são realizados por brasileiros e em território nacional, conferindo ao Brasil
uma soberania que há décadas não se dispunha. Nesta conjuntura, o SGDC contribui de forma
positiva com o Poder Aeroespacial brasileiro.
Os diversos sistemas que serão beneficiados pelo SGDC terão um forte incremento em
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termos de interoperabilidade e integração das Forças Armadas, contribuindo para que o MD
possa exercer com mais eficácia e efetividade a Governança de Comando e Controle nas ações
de defesa nacional. Ao assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados entre diversos escalões da
Força Terrestre, o SGDC permitirá a transmissão de informações confiáveis e oportunas para a
tomada de decisões. Ademais, esse satélite poderá apoiar prontamente as ações de defesa ou
contra delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos constitucionais
e legais que regem o assunto.
O SGDC poderá, então, contribuir com o SISFRON na sua árdua tarefa de vigiar os
16.886 quilômetros da linha de fronteira, monitorando uma faixa de 150 km de largura ao longo
dessa linha, favorecendo o emprego das organizações subordinadas aos Comandos Militares do
Norte, da Amazônia, do Oeste e do Sul. Além disso, poderá ser empregado como uma
redundância das comunicações atualmente realizadas pelas infovias.
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5 CONCLUSÃO
O Poder Aeroespacial deixou de ficar restrito aos dois protagonistas principais da
Guerra Fria. Seja como elemento de força militar, para afirmar a soberania ou fortalecer a
segurança nacional, seja para aumentar o prestígio e o reconhecimento internacional ou
contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Outros países, como o Brasil, também
desenvolveram diferentes níveis de capacidade desse poder.
Um dos vetores desse poder são os sistemas baseados em satélites, em particular
daqueles utilizados para comunicações. Atualmente, há uma forte dependência com relação às
atividades espaciais, tanto as de natureza militar ou quanto as de natureza civil. Diversos países,
dentre eles a potência econômica mundial norte-americana, conferem alta prioridade às
questões relacionadas com o espaço. Com o intuito de manter a supremacia norte-amerciana do
espaço e preocupado com a crescente militarização do espaço, particularmente da Rússia e
China, o presidente dos EUA anunciou recentemente que deverá contar com uma Força Armada
adicional às já existentes, denominada Força Espacial.
Em um contexto geopolítico imprevisível, complexo e ambíguo, como o atual, as
atividades espaciais atuam como um diferencial estratégico pujante. O domínio do espaço
envolve questões de ciência, exploração, soberania nacional e desempenha um papel muito
importante em termos de impulsionar a inovação e o crescimento econômico.
Apesar da conquista do domínio espacial ser um grande desafio competitivo,
particularmente considerando os custos associados ao desenvolvimento ou aquisição de
satélites geoestacionários de grande porte, bem como os elevados custos do seu lançamento e
das vulnerabilidades inerentes do espaço, há vários aspectos positivos em empregá-los, sejam
para fins militares, civis ou comerciais. As comunicações via satélite aproveitam as vantagens
das características intrínsecas ao domínio espacial, notadamente: rapidez no tempo de resposta;
cobertura com alcance continental com apenas um satélite; e possibilidade de suportar
simultaneamente múltiplos usuários.
OS EUA dispõem de uma capacidade e organização impressionantes no setor
aeroespacial. Eles possuem diversos sistemas compostos, não apenas por um satélite, mas por
constelações de satélites de comunicação especificamente para uso militar, como é o caso, por
exemplo, dos sistemas MILSTAR, DSCS e UFO, que operam, respectivamente, nas bandas
EHF, SHF e UHF. Com o intuito de aumentar ainda mais a capacidade de transmissão dos
satélites que operam na banda SHF, e garantir o mesmo nível de segurança que os satélites da
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banda EHF possuem, os EUA estão envidando esforço na implementação dos “Satélites
Transformacionais” (TSAT). Os TSAT se constituirão de uma constelação de satélites
interoperáveis entre si através de enlaces ópticos empregando laser, e terão capacidade de
roteamento entre si, construindo uma rede IP no espaço.
O nível de desenvolvimento da infraestrutura norte-americana disponível no setor
espacial é extraordinário, bem como a demanda de comunicações via satélite. A política e a
estratégia espacial norte-americana correspondem às ações implementadas na prática. Além de
ser uma potência em termos de capacidade de comunicações via satélites, os EUA também
lideram em termos de recursos de vigilância espacial, que incluem uma gama de sensores
posicionados tanto no espaço quanto em terra. Os EUA reconhecem que há uma estreita relação
entre os domínios espaciais e cibernéticos, uma vez que muitas operações espaciais dependem
do ciberespaço, e uma porção considerável do ciberespaço só pode ser disponibilizada por meio
de operações espaciais. Além desta forte relação entre os dois espaço, há também uma
dependência cada vez mais da sociedade em relação a ambos. Cientes da necessidade de
monitorar o espaço e assegurar uma consciência situacional espacial precisa e atual, os EUA
investem constantemente nas capacidades espaciais a fim de monitorar a situação dos sistemas
de satélites de todo o mundo.
O Brasil vive uma realidade bem distinta da dos EUA, mas dentro da medida do
possível, vem envidando esforços no sentido de promover o desenvolvimento no setor espacial.
Os programas PNAE (2012-2021) e o PESE firmaram o interesse estratégico e geopolítico das
atividades espaciais brasileiras, concretizado com o lançamento do SGDC. No futuro,
pretende-se, além de dispor de um satélite de comunicações controlado, monitorado e operado
em território nacional, fortalecer a pesquisa científica e tecnológica e elevar a competitividade
da indústria nacional no setor. O SGDC, que opera nas faixas Ka e X, possui, assim, as
características equivalentes, associadas à banda SHF, caracterizada por possuir alta capacidade
de transmissão.
Fruto desses programas, as capacidades e elementos do Poder Aeroespacial brasileiro
foram consideravelmente incrementados em termos de infraestrutura e recursos humanos
especializados em atividades relacionadas ao emprego aeroespacial. Foram criados o Centro de
Operações Espaciais (COPE) e o Centro de Operações Espaciais Secundário (COPE-S) que
entraram efetivamente em operação no ano de 2017, ainda que em suas instalações provisórias.
Além disso, dezenas de militares e civis brasileiros foram treinados para realizar atividades de
controle, monitoramento e operação do SGDC. Espera-se com esses novos elementos do Poder
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Aeroespacial brasileiro combinar, e definir, a base de Poder Nacional nas suas diversas
expressões: política, econômica, psicossocial, militar e científico-tecnológica.
Apesar de não ter sido fabricado no Brasil, e de ainda não dominarmos as tecnologias
de fabricação ou lançamento de satélites geoestacionários, o controle, monitoramento e
operação do SGDC é realizado por brasileiros e em território nacional, conferindo ao Brasil
uma soberania que não se dispunha desde a privatização da Embratel.
Além de possuir cobertura do sinal em todo o território nacional, de dois novos tipos de
cobertura e de dispor de uma velocidade de tráfego de informação compatível com as demandas
atuais, tanto para aplicações civis (banda Ka) quanto militares (banda X), o SGDC proporciona
segurança às comunicações ao garantir confidencialidade, disponibilidade, autenticidade e
integridade da informação e das comunicações.
O emprego do SGDC no SISCOMIS, e em especial no SISFRON agregará valor não só
à soberania nacional como também à defesa nacional. Considerado um dos principais Projetos
Estratégicos do Exército, o SISFRON permitirá o monitoramento, controle e atuação nas
fronteiras terrestres, contribuindo para a inviolabilidade do território nacional, para a redução
dos problemas advindos da região fronteiriça e para fortalecer a interoperabilidade, as
operações interagências e a cooperação regional. Como um canal de comunicações seguro, o
SGDC possibilitará produzir informações confiáveis e oportunas para a tomada de decisões.
Além disso, como instrumento para a atuação integrada dos vários escalões de emprego da
Força Terrestre, favorecerá a interoperabilidade e o emprego das organizações subordinadas
aos Comandos Militares do Norte, da Amazônia, do Oeste e do Sul, tal como o SISFRON
requer. O SGDC pode, inclusive, ser empregado nas comunicações do SISFRON como meio
redundante em caso de contingências nas infovias.
Neste contexto, o SGDC beneficiará os sistemas de comunicações e é o instrumento
adequado para melhorar a gestão do conhecimento e das informações dos sistemas que o
utilizarem, uma vez que permitirá gerir e compartilhar o fluxo de conhecimentos coletados ou
produzidos por instituições militares e civis, nacionais ou internacionais, permitindo dar suporte
aos Comandantes, em todos os níveis de decisão, para o oportuno emprego dos meios e das
forças militares terrestres. Com cobertura em todo o território nacional e proporcionando uma
comunicação devidamente segura e soberana, aumentará a consciência situacional, e
proporcionará a tomada de decisão em tempo hábil entre os diversos escalões, contribuindo
para a Defesa Nacional.
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APÊNDICE 1
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS BANDAS DO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO
EMPREGADAS NAS COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE

O International Telecommunication Union (ITU) 9 recomenda duas principais
classificações para as faixas de frequência, apresentando duas tabelas em sua Recomendação
V.431-8, de 2015. A Tabela A.1 mostrada no presente trabalho tomou como base a Tabela 4
desta referência (ITU, 2015), e apresenta as divisões do espectro eletromagnético em termos
dos seguintes parâmetros: designação por letras, faixa de frequência, designação por faixas,
nível de emprego da faixa de frequência e a característica principal das comunicações realizadas
na respectiva faixa de fequência.
Tabela A1 – Bandas de comunicações militares via satélite.
Designação
Faixa do
Designação
Nível de
Principal
por letra
espectro
por faixa
emprego da característica
eletromagnético
faixa de
proporcionada
(GHz)
frequência
pela faixa de
frequência
L
1-2
UHF
Tático
Alta
mobilidade do
S
2-3
terminal
terrestre
3-4
SHF
Estratégico
Elevada
e
capacidade de
C
4-8
Operacional transmissão
X
8-12
de informação
Ku
12-18
(banda larga)
K
18-27
Ka
27-30
30-40
EHF
Estratégico
Elevada
e
tático
segurança
da
V
informação

Ilustração

Fonte: A autora, figuras extraídas de Fritz (2006).

Como mostrado na Tabela 1, a Banda X tem sua faixa do espectro eletromagnético
situada de 8 a 12 GHz, e seu uso para comunicações está restrito ao emprego militar. As demais
bandas, tal como a Banda Ka (também denominada de Banda de 30 GHz) que se situa entre 27
e 40 GHz, encontram aplicação no meio civil.

9

ITU - INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Recommendation ITU-R V.431-8:
Nomenclature of the frequency and wavelength bands used in telecommunications. Suíça, 2015.
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APÊNDICE 2
SEGMENTOS DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE
De acordo com a nomenclatura adotada pelo PESE (2012a), um sistema de
comunicações via satélite é composto pelo Segmento Espacial e pelo de Infraestrutura de
Operações Terrestre, sendo esse último integrado pelo segmento terrestre (ground segment) e
pelo segmento de controle (control segment). Para que a informação chegue até o usuário final
é empregado um sistema de distribuição que utiliza estações terrenas fixas (terminais fixos) e
estações terrenas portáteis (terminais portáteis). A Figura A-1 apresenta de forma esquemática
as relações entre o segmento espacial, o segmento terrestre (ground segment) e o segmento de
controle (control segment).
Figura A-1 – Relações entre o Segmento Espacial e a Infraestrutura de Operações Terrestre.

Fonte: adaptado pela autora da figura extraída de Maral (2009).
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O Segmento Espacial de um sistema de comunicações via satélite engloba os veículos
que se encontram fora da superfície terrestre e poderá ser composto por um ou vários satélites
ativos e sobressalentes organizados em uma constelação. Os satélites existem em função da
finalidade (ou missão) da carga útil (payload) transportadas pela sua plataforma (platform ou
bus).
Os principais tipos de missão dos satélites são: comunicações, navegação, astronomia,
reconhecimento, observação (óptica ou por radar) da Terra, estação espacial e científica.
Consultando o site (GUNTER, 2018), observa-se que além desses, os EUA dispõem de satélites
para as mais diversas finalidades, tais como: geodésia, interplanetário, suporte e voo espacial
tripulado, meteorologia, serviços, monitoramento de tráfego, militar e outros classificados
como miscelânea.
A plataforma do satélite é a sua parte que transporta a carga útil ao redor de sua órbita
e fornece através de seus diferentes subsistemas embarcados no satélite, tanto para os sistemas
da carga útil (payload) quanto para o da plataforma tudo aquilo que ambos necessitam para
funcionarem adequadamente, tais como: energia elétrica, propulsão, controle de temperatura,
controle de atitude e órbita, estrutura que os suporte, e um sistema de envio de sinal de
telemetria e rastreamento e recebimento de telecomando (Telemetry, Tracking and Command TT&C) (MARAL, 2009 e EUA, 2018a).
A energia elétrica dos satélites é proveniente dos painéis solares, que são capazes de
converter a energia solar em energia elétrica, bem como das baterias, que são alimentadas pela
energia gerada pelos painéis solares, e são fundamentais para assegurar o funcionamento do
satélite quando o mesmo deixa de ser totalmente iluminado pelo sol, o que ocorre em alguns
períodos do ano.
O subsistema de propulsão permite à plataforma do satélite realizar manobras através
do incremento da velocidade de deslocamento da mesma nas direções de interesse e se dá
através do consumo do propelente transportado pelo satélite. O controle de temperatura é
fundamental para assegurar a vida útil do satélite que é submetido a condições extremas de
temperatura e é realizado principalmente através de dispositivos de dissipação de calor. Por
fim, o controle de atitude e órbita garante que o satélite permanecerá na devida faixa orbital a
ele destinada e para tal emprega rodas de reação (Reaction Weels) (MARAL, 2009 e
WELTI, 2012). A estrutura capaz de acomodar todos os subsistemas do satélite deve ser leve e
ao mesmo tempo ser rígida e robusta para suportar as condições extremamente hostis do espaço
sideral.
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O subsistema TT&C (ou TTC) é aquele que permite monitorar o status dos sistemas
espaciais através do recebimento de sinais de telemetria transmitidos pelo segmento espacial
para o segmento de controle no solo e do envio de sinais de telecomandos contendo instruções,
comandos e ordens do segmento terrestre de controle para o segmento espacial. O rastreamento
do satélite consiste de o envio de um determinado sinal pela estação de controle e da medida
dos parâmetros do sinal de retorno que permitem conhecer a localização exata do satélite, a
qual é indispensável para a realização das manobras com o satélite. Com o subsistema TT&C
é possível controlar, por exemplo, o número de canais utilizados e segurança das comunicações
e ter conhecimento da temperatura em diversos locais do satélite. A Figura A-1 ilustra o envio
de sinais de telemetria e telecomando entre o satélite e o segmento terrestre (ground segment).
Em suma, através dos sinais de telemetria e telecomando é possível, respectivamente, monitorar
o estado de saúde (state-of-health) do satétlite e comandar a realização de alguma medida
corretiva ou preventiva para garantir o bom funcionamento do satélite (MARAL, 2009).
A operação de um satélite, então, é composta pelas operações dos subsistemas que
integram a sua plataforma espacial e a sua carga útil. A missão do satélite dita o seu projeto e
órbita. No caso dos satélites de comunicações, tal como o SGDC, a carga útil é a própria
comunicação que ele é capaz de realizar, e a sua capacidade é medida pela quantidade de
transponders, ou canais de comunicações, que ele possui. As operações de satélite envolvem
manobras, configuração, operação e manutenção dos recursos em órbita. O SGDC possui carga
útil em duas bandas distintas e totalmente independentes, em termos de equipamentos e de
controle, que são as bandas Ka e X.
Através da Infraestrutura de Operações Terrestre é possível levar o conteúdo do
payload (carga útil) dos satélites aos sistemas dos usuários (através do ground segment), bem
como controlar os veículos do segmento orbital (através do control segment).
O segmento terrestre (ground segment) consiste de todas as estações terrenas por onde
há tráfego de sinais de comunicação, englobando a transmissão (uplink) e a recepção (downlink)
destas informações entre os satélites e as estações de recepção de dados orbitais na superfície
da Terra, além da distribuição das informações úteis aos Sistemas Usuários do Sistema
Espacial, tal como ilustrado na Figura A-1. Essas estações podem utilizar antenas de diferentes
tamanhos, de alguns centímetros a dezenas de metros, dependendo do tipo de serviço que
utilizam.
O segmento de controle (control segment), por seu turno, consiste de todas as
instalações terrestres para o controle (navegação da plataforma), monitoramento e
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gerenciamento remoto dos subsistemas embarcados no satélite, bem como do gerenciamento
do tráfego de informação. O segmento de controle está representado na Figura A-1 pela estação
TTC. O segmento de controle pode também realizar o monitoramento do espectro
eletromagnético utilizando estações (antenas e equipamentos) específicas para esta finalidade
que não estão representadas na Figura A-1.
Tanto o segmento terrestre (exceto os handsets) quanto o segmento de controle, em
geral, são compostos de três unidades físicas distintas: uma externa e duas internas. Na unidade
externa ficam a antena, seu alimentador e os equipamentos de RF, i. e., o transmissor e o
receptor propriamente ditos. Na unidade interna mais próxima, que não deve distar mais do que
100 m da externa, encontram-se todos os equipamentos (modem) que operam em banda básica
e se conecta à unidade externa por meio de cabos coaxiais onde a transmissão do sinal é feita
em frequência intermediária (FI), geralmente na faixa de 2 GHz. Na outra unidade interna, que
pode ficar distante da primeira unidade interna, e dependendo da distância deve estar conectada
à essa através de cabos de fibra óptica, ficam os computadores, a maioria do pessoal técnico
especializado e os equipamentos necessários ao gerenciamento de todas as atividades realizadas
nos segmentos espacial e terrestre.
O segmento terrestre (ground segment) foi dividido na Figura A-1 em 3 tipos de
estações: de interface (gateways), do usuário (VSAT) e de serviço (hub). As estações de
interface, conhecidas como gateways, interconectam o segmento espacial a uma rede terrestre
(terrestrial network), como ocorre no caso da distribuição do sinal de Internet banda-larga para
fins civis, na Banda Ka, controlado pela TELEBRAS e integram grandes antenas de 2 a 15 m
de diâmetro. As estações do usuário, como handsets (com antenas de 10 a 50 cm), estações
móveis e terminais de abertura muito pequena (Very Small Aperture Terminal - VSAT),
geralmente, estações com antenas variando de 50 cm a 2 metros de diâmetro), permitem acesso
direto do usuário ao segmento espacial, como ocorre no caso do emprego de estações táticotransportáveis (ETT) para fins militares, na banda X, controlado por militares. Por fim, as
estações de serviço, como hub ou estações alimentadoras, que, em geral, possuem grandes
antenas de 2 a 15 m de diâmetro, coletam ou distribuem informações de e para estações de
usuários através do segmento espacial, como também ocorre no caso do emprego das hubs do
MD, tal como ilustrado na Figura A-1.

