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RESUMO 

Para o sucesso de qualquer operação militar, é necessário que haja, dentre outras 
condicionantes, o estabelecimento e instalação de um sistema de comunicações 
confiável e que seja capaz de transmitir e receber todas as informações com a devida 
precisão e rapidez exigidas. Dentro deste contexto, este trabalho visa verificar a 
inserção de novos rádios comprados pelo Exército Brasileiro, rádio Falcon III (RF-
7800V-HH), nas operações de um Grupo de Artilharia de Campanha. Primeiramente 
será apresentado alguns conceitos sobre a Artilharia de Campanha e seus 
subsistemas. No item seguinte, será abordada as comunicações na Artilharia, tanto 
fio como rádio. Prosseguindo, explora-se as funcionalidades do rádio Falcon III (RF-
7800V-HH). Conclui-se o trabalho, atingindo o objetivo proposto e analisando a 
inserção de novos rádio na doutrina de comunicações da Artilharia de Campanha. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicações, Falcon III, doutrina. 
 
 
RESUMEN 

Para el éxito de cualquier operación militar, debe haber, entre otras restricciones, la 
creación e instalación de un sistema fiable y capaz de transmitir y recibir toda la 
información en las comunicaciones de precisión y rapidez de entrega. Dentro de este 
contexto, el presente trabajo tiene como objetivo verificar la inserción de las nuevas 
radios adquiridas por el Ejército Brasileño, radio Falcon III (RF-7800V-HH), en las 
operaciones en un Grupo de Artillería de Campaña. En primer lugar se presentarán 
algunos conceptos acerca de la artillería de campo y sus subsistemas. El siguiente 
punto se abordará en las comunicaciones de artillería, tanto por cable y radio. 
Continuando, se estudian las características de la radio Falcon III (RF-7800V-HH). 
Llegamos a la conclusión de la obra, para alcanzar el objetivo propuesto y el análisis 
de la inserción de las nuevas comunicaciones de radio en la doctrina de la artillería de 
campo. 

PALABRAS LLAVE: Comunicaciones, Falcon III, doctrina. 
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Aperfeiçoamento de Oficiais em 2014 e realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Artilharia 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Artilharia do Exército Brasileiro é uma arma que proporciona o apoio de fogo 

âmbito da força. Para cumprir sua missão, utiliza obuses, canhões, foguetes e 

mísseis, ocupando posições no terreno a fim de disponibilizar o fogo. Dentro dos 

escalões de Artilharia tem-se os Grupos e as Baterias, que ao longo do combate 

deslocam-se com rapidez com o intuito de fornecer a continuidade do apoio de fogo. 

 
A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a força 

pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que 

ameacem o êxito da operação. (BRASIL. Estado-Maior do 

Exército. C 6-1: Emprego de Artilharia de Campanha. 3. 

Ed. Brasília:EGGCF, 1997) 

 
Dentro deste contexto, um Grupo de Artilharia utiliza o sistema de 

comunicações para coordenar sua movimentação e os seus fogos e, de acordo com 

o Manual de Campanha C 6-20 Grupo de Artilharia de Campanha deve prover suas 

próprias necessidades de comunicações. Nas situações de mudanças de posição o 

meio mais indicado para ser utilizado é o rádio, tendo em vista a necessidade de 

mobilidade. 

O modo como as comunicações são utilizadas nas unidades de Artilharia, 

influenciam diretamente o cumprimento das missões de tiro, ou seja, a atividade fim. 

Os fogos de artilharia são o principal meio de apoio de fogo que as tropas da arma 

base dispõem no combate. Para o cumprimento de tal missão faz-se necessário a 

melhor coordenação possível, de forma que todos os elementos envolvidos consigam 

desempenhar sua função. 

Assim sendo, o presente estudo objetiva buscar subsídios para verificar a 

melhor forma de emprego dos rádios Harris adquiridos pelo Exército Brasileiro nas 

operações da Artilharia de Campanha, focando nas atividades internas do GAC. Uma 

vez que tal verificação pode influenciar em uma possível modificação da doutrina de 

emprego das comunicações dentro da função de combate fogos, o que torna tal 

trabalho relevante para a instituição Exército Brasileiro e principalmente a Artilharia de 

Campanha. 

Para a consecução deste trabalho, buscou-se a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o funcionamento dos principais materiais de comunicações Harris 
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adquiridos pelo Exército Brasileiro verificando suas características e possibilidades na 

Artilharia de Campanha. 

 
1.1 PROBLEMA 
 

Com o presente estudo pretende-se conhecer, estudar e analisar o seguinte 

tema: As Comunicações do GAC no contexto da implementação do sistema de rádios 

Harris no GAC, a fim de fornecer subsídios com o propósito de apresentar inovações 

para a doutrina militar brasileira no âmbito da Artilharia de Campanha.  

As unidades de Artilharia sempre estarão apoiando um ou mais elementos de 

manobra ou, atuando em conjunto com outro elemento de Artilharia, sendo necessário 

a coordenação e o controle desses elementos. Nesse sentido, as comunicações 

fornecem aos comandantes e seus estados-maiores os elementos fundamentais de 

coordenação, permitindo a perfeita integração dos subsistemas de Artilharia na 

execução de suas missões, além da ligação com outros elementos de manobra.  

No passado, os combates se valiam dos mais diversos meios de comunicação 

disponíveis. Estes meios de comunicação tornavam o desenrolar das batalhas lento e 

muitas vezes acabava por deixar os elementos constituintes da tropa sem as 

informações necessárias para desempenhar sua missão. Com o passar do tempo, a 

forma de se comunicar em combate precisou ser melhor desenvolvida, tendo em vista 

a importância deste fator no desenrolar do combate e nas atividades rotineiras.  

Como as comunicações atuam nas unidades de artilharia de campanha e a 

inserção dos rádios da Harris nas comunicações internas do GAC?  

 
1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos, a doutrina de 

emprego e as informações científicas relevantes e atualizadas, a fim de verificar a 

melhor maneira de utilização dos rádios Harris na comunicação dos Grupos de 

Artilharia de Campanha, assim como, a inserção de novos conceitos na doutrina 

existente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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A fim de viabilizar a execução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo:  

- Apresentar os conceitos relativos as comunicações na Artilharia de Campanha 

na Doutrina vigente;  

- Analisar a utilização das comunicações dentro dos subsistemas de um Grupo 

de Artilharia de Campanha (GAC);  

- Apresentar e analisar os Rádios da Harris e suas possibilidades de 

implantação nos subsistemas de um Grupo de Artilharia de Campanha;  

- Concluir acerca da forma de utilização dos rádios da Harris no Grupo de 

Artilharia de Campanha, bem como as possibilidade de utilização de novos elementos 

de comunicações nos Grupos de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Desde o início das guerras sabe-se que o fator comunicação é fator 

preponderante para o sucesso. Pode-se verificar que este fator não perdeu sua 

importância, pelo contrário, verifica-se que no combate moderno a importância das 

comunicações tem sido cada vez maior, principalmente pelo incremento tecnológico 

atual.  

O Exército Brasileiro tem participado de diversas missões e, tem sentido a 

necessidade de novas doutrinas do emprego de comunicações, além de adquirir 

materiais que possibilitem uma melhora no processo de transmissão de informações.  

Desta forma a Artilharia não pode ficar de fora deste desenvolvimento 

tecnológico, tendo em vista que quanto mais rápido forem transmitidas as 

informações, mais rápido a Função de Combate Fogos estará pronta para apoiar as 

tropas amigas.  

Assim o presente estudo justifica-se pela necessidade de apresentar possíveis 

propostas de atualizações de manuais que tratam do assunto, além da inserção de 

novos mecanismos na doutrina de comunicações dos Grupos de Artilharia de 

Campanha. 

 
2 METODOLOGIA 
 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter como objetivo gerar conhecimento para aplicação prática, 
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buscando transformar em ações concretas os resultados obtidos. Quanto à forma de 

abordagem caracteriza-se por ser meramente qualitativa, pois se preocupa com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado.  

Constitui-se em um estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por 

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de análise dos resultados de vários estudos, 

de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e inteligível.  

A seleção das fontes de pesquisa baseou-se em normas, regulamentos, 

manuais e portarias do Exército Brasileiro, além de publicações que tratem de novos 

materiais, tendo em vista serem materiais que estão sendo avaliados pelo Exército. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, a coleta dos dados, a crítica dos dados, a leitura analítica e o 

fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados3.  

No desenvolvimento foram abordados as seguintes seções secundárias: 

• Comunicações na Artilharia – Apresentar a estrutura básica das 

comunicações na Artilharia, focando especificamente na Artilharia de Campanha;  

• Comunicações no Grupo de Artilharia – Apresentar o funcionamento 

pormenorizado dentro dos subsistemas envolvidos na missão de um Grupo de 

Artilharia de Campanha;  

• Apresentação dos Rádios Harris – Dentro da pesquisa realizada, apresentar 

os rádios Harris com possibilidade de emprego dentro do Grupo de Artilharia de 

Campanha, detalhando suas particularidades, aspectos positivos e negativos. 

Ideias-chave pesquisadas: 

- O método de emprego das comunicações na Artilharia, descrito nos manuais, 

ainda é viável; 

- De que maneira o método de emprego poderia melhorar, de forma a agilizar 

o processo; 

- De que forma podem ser inseridos os novos rádios no GAC; 

- Com a inserção de novos rádios teria que ser modificada a doutrina de 

emprego. 

 

                                                             
3 NEVES, Eduardo Borba; DOMINGUES, Clayton Amaral. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. Centro de Estudos de Pessoal. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais: Rio de Janeiro: 

2007. 



5 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A revisão da literatura foi elaborada para permitir ao leitor tomar conhecimento 

de conceitos referentes ao presente trabalho, com abordagem da doutrina militar do 

Exército Brasileiro no que diz respeito a conceitos gerais, que envolve as 

comunicações na Artilharia de Campanha, os novos Rádios de emprego no Exército 

Brasileiro. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 
A Artilharia de Campanha tem por finalidade apoiar a força 

pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que 

ameacem o êxito da operação. Ao cumprir essa missão, a 

Artilharia de Campanha realiza as seguintes ações: apoia 

os elementos de manobra com fogos sobre os escalões 

avançados do inimigo; realiza fogos de contrabateria 

dentro do alcance de suas armas; dá profundidade ao 

combate, pela aplicação de fogos sobre instalações de 

comando, logística e de comunicações, sobre reservas e 

outros alvos situados na zona de ação da força. (BRASIL. 

Estado-Maior do Exército. C 6-1: Emprego de Artilharia de 

Campanha. 3. Ed. Brasília:EGGCF, 1997). 

        

A Artilharia de Campanha tem possibilidades de: deslocar rapidamente os fogos 

de suas armas em largura e profundidade sem necessidade de mudança de posição; 

emassar seus fogos sobre um ou mais alvos; deslocar-se com rapidez; concentrar 

unidades para proporcionar maior poder de fogo em partes importantes da frente; 

executar tiros precisos com o calibre e tipo de munição adequados, sob quaisquer 

condições de visibilidade, atmosféricas e de terreno; realizar tiros precisos sem 

ajustagem; realizar tiros sobre alvos desenfiados; destruir alvos-ponto, executar tanto 

o tiro indireto como o direto; realizar a busca de alvos; proporcionar a iluminação do 

campo de batalha; realizar a saturação de área. (BRASIL, 1997)  

Em contrapartida, a Artilharia de Campanha apresenta as seguintes limitações: 

vulnerabilidade à ação aérea do inimigo, particularmente durante os deslocamentos; 

necessidade de grande quantidade de munição; necessidade de regulação para obter 

precisão máxima, o que poderá sacrificar a surpresa; redução do apoio de fogo 
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durante as mudanças de posição; eficiência reduzida, quando forçada a engajar-se 

no combate aproximado; vulnerabilidade em face dos modernos meios de busca de 

alvos, obrigando a constante mudança de posição. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1 SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

O sistema de Artilharia de Campanha engloba todos os subsistemas, adiante 

especificados, necessários a obtenção dos efeitos desejados sobre os alvos. 

 

3.1.1.1 Linha de Fogo 

 

O subsistema Linha de Fogo compõe-se de meios de lançamentos – canhões, 

obuses, lançadores e plataformas – e armas – granadas, foguetes e mísseis. Os 

primeiros são utilizados para o lançamento das munições sobre os alvos, e estes, 

atuando diretamente sobre os alvos, produzem os efeitos buscados pelo sistema. 

(BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.2 Observação 

 

O subsistema Observação permite conduzir o tiro sobre alvos com a máxima 

eficácia. Tem como principal suporte a rede de Observadores Avançados (OA) de 

Artilharia que são distribuídos conforme as necessidades das armas base. São eles 

que pedem os tiros nos locais onde a força mais precisa, auxiliando dessa forma, a 

manobra. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.3 Busca de Alvos 

 

O subsistema Busca de Alvos localiza os alvos a serem batidos. Nesse 

trabalho, além de seus próprios meios, a Artilharia conta com informações obtidas de 

outros elementos. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.4 Topografia 
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O subsistema Topografia estabelece uma trama comum possibilitando 

execução de fogos precisos, sem a necessidade de uma ajustagem prévia. (BRASIL, 

1997) 

 

3.1.1.5 Meteorologia 

 

O subsistema Meteorologia fornece os dados sobre as condições atmosféricas, 

possibilitando compensar sua influência nas trajetórias. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.6 Comunicações 

 

O subsistema Comunicações interliga todos os demais subsistemas. Baseia-se 

primordialmente no sistema rádio. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.7 Logística 

 

Atende às necessidades logística das unidades proporcionando condições para 

que seja mantido o apoio ao elemento que dele depende. (BRASIL, 1997) 

 

3.1.1.8 Direção e Coordenação 

 

Compreendem órgãos de direção de tiro e de coordenação do apoio de fogo. 

(BRASIL, 1997) 

 

3.1.2 AS COMUNICAÇÕES NO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

A capacidade de um Grupo de Artilharia de Campanha para prestar apoio de 

fogo eficaz depende, em grande parte, da eficiência do seu sistema de comunicações. 

O comandante de um Grupo de Artilharia de Campanha deve ter um sistema de 

comunicações confiável para controlar administrativamente seus elementos 

subordinados, obter dados e difundir conhecimentos e coordenar os fogos de sua 

Unidade. (BRASIL. Estado-Maior do Exército. C 6-20: Grupo de Artilharia de 

Campanha. 4. Ed. Brasília:EGGCF, 1998). 
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3.1.2.1 Generalidades 

 

Alguns aspectos de comunicações na Artilharia recebem especial ênfase ou 

apresentam particularidades. Entre esses podem ser citados: a prioridade para o tiro, 

o emprego do controle remoto e da transmissão rádio, a integração dos sistemas de 

comunicações dos escalões de Artilharia e a exploração radiotelefônica. (BRASIL. 

Estado-Maior do Exército. C 11-06: Comunicações na Artilharia de Campanha. 2. Ed. 

Brasília:EGGCF, 1995). 

No estabelecimento do sistema de comunicações da Artilharia, os elementos 

diretamente relacionados com a direção e o controle do tiro têm prioridade de 

instalação. Assim, as comunicações do escalão de Artilharia com a força apoiada e 

com seus elementos de tiro recebem a maior urgência de ligação. (BRASIL, 1995) 

A partir do momento que um grupo desdobrar suas baterias de tiro no terreno, 

deve estabelecer o sistema fio mínimo, constituídos de circuitos entre a central de tiro 

do grupo e as linhas de fogo de suas baterias de tiro. Logo que possível estes circuitos 

são duplicados por itinerários alternativos. Em todos escalões de Artilharia são 

estabelecidos redes rádio específicas para a direção e controle do tiro, constituindo-

se canais privativos para o apoio de fogo. (BRASIL, 1995) 

As comunicações por fio somente são utilizadas próximas à linha de contato 

quando a situação se estabiliza e os elementos em primeiro escalão se aferram no 

terreno. Em quaisquer outras condições, o observador avançado de Artilharia fica 

extremamente dependente do pequeno alcance de seu rádio de FM para conduta do 

tiro. Para enviar suas informações a central de tiro, o observador avançado deve 

localizar a antena de seu rádio de modo a eliminar dois problemas: a obtenção de 

linha visada direta de sua antena, tendo em vista que muitas vezes obstáculos 

impedem ou dificultam sua ligação com a central de tiro e a possibilidade de 

interceptação e localização pelo inimigo. (BRASIL, 1995) 

 

3.1.2.2 Sistema Fio   

 

O sistema fio ou sistema de comunicações por fio é a interligação dos meios 

de comunicações através do fio, de maneira a atender as necessidades em ligações 

de um determinado escalão. (BRASIL, 1995) 
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O sistema apresenta ótimo rendimento e oferece muita segurança, porém é de 

difícil instalação e está sujeita a interrupções pela quebra da ligação física entre os 

equipamentos. A amplitude do mesmo dependerá, particularmente das necessidades 

de ligação, da disponibilidade dos meios e do prazo para sua instalação e utilização. 

(BRASIL, 1995) 

O sistema fio constitui-se basicamente de equipamentos telefônicos, centrais 

telefônicas, telégrafos, teleimpressores e ramais locais no interior dos centros de 

comunicações, além de circuitos troncos interligados a esses centros de 

comunicações. Possibilita ainda a ligação de um centro de comunicações a outros 

elementos, tal como um PO, através de ramais longos. (BRASIL, 1995) 

Construção de linhas – A instalação inicial do sistema fio deve ser planejada 

com o objetivo de garantir a continuidade das comunicações com as unidades 

subordinadas, durante e após o deslocamento do posto de comando. (BRASIL, 1995) 

Prazos de planejamento – O tempo para instalação de um circuito fio depende, 

principalmente, da extensão do circuito, do processo de lançamento, do tipo de terreno 

a ser percorrido e do tipo de construção de linha a ser realizado. (BRASIL, 1995) 

O sistema fio típico do GAC, corresponde à aquele que atende a todas as 

necessidades de comunicações telefônicas da unidade. Porém, nem sempre o GAC 

dispõe de material, pessoal e tempo suficiente para instalar simultaneamente todos 

os circuitos do sistema fio típico. Nessa ocasião, normalmente o GAC instala, o que 

chamamos de, sistema fio mínimo, o qual, é desenvolvido assim que a Artilharia ocupa 

posição, é constituído de circuitos entre a central telefônica da central de tiro do grupo 

e as linhas de fogo de suas baterias de obuses. 

 

3.1.2.3 Sistema Rádio 

 

O sistema rádio é utilizado para o exercício do comando, controle de fogo, troca 

de informações, administração e para ligações externas e internas das unidades. 

Empregado, também, para comunicações entre aeronaves em voo e destas para as 

em terra. (BRASIL, 1995) 

O seu emprego é particularmente apropriado às fazes iniciais da instalação dos 

sistemas de comunicações e as ocasiões de rápidas mudanças de situação. As 

comunicações com elementos de operações de grande mobilidade, onde o sistema 
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fio é de pouca utilização, seriam extremamente difíceis se não houvessem as 

comunicações pelo rádio. (BRASIL, 1995) 

A sua utilização é indispensável nas comunicações entre elementos separados 

por grandes massas de água, territórios controlados pelo inimigo ou terrenos onde a 

construção de circuitos fio é impossível ou impraticável. Pela sua versatilidade e 

rapidez de instalação, o sistema rádio dá ao comandante, de qualquer escalão, grande 

flexibilidade para o exercício do comando e controle de suas forças em operação. 

(BRASIL, 1995) 

Rede de Operações – atende às necessidades de ligações operacionais e de 

informações. Em alguns casos, é desdobrada a rde de operações e em rede de 

informações. Normalmente, funciona em grafia (teleimpressor ou telégrafo). (BRASIL, 

1995) 

 

3.1.3 FALCON III 

 

Neste capítulo abordaremos as novas tecnologias rádio adquiridas pelo 

Exército Brasileiro, com foco nos rádios da família “Falcon III”, dando ênfase as suas 

características, formas de emprego, deficiências e possibilidades de emprego na 

Artilharia de Campanha. 

 

3.1.3.1 Rádio Falcon III – RF-7800V-HH 

 

3.1.3.1.1 Descrição e características do Falcon III (RF-7800V-HH). 

 

Com base no Guia de Operações do RF-7800V-HH (2012a) da empresa Harris 

Corporation serão levantados a descrição e características do equipamento. 

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

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

eletroeletrônica da Escola de Comunicações (2012) os enlaces nessa faixa de 

frequência envolvem propagação através da troposfera e ondas espaciais, na faixas 

até 50 MHz é possível o uso das ondas ionosféricas. 

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

MELP, FSK 16 kbps, FSK/TCM, CVSD e TDMA opcional. A sua potência pode ser 
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ajustada de acordo com a situação em 0,25W; 2W; 5,0W e 10W. Nessa faixa de 

frequência e operando nessas potências o seu alcance varia entre 8 e 15 km. Na base 

veicular, que possui um amplificador, a potência chega a 50W e o alcance do 

equipamento chega a 45 km. 

Pode operar com os equipamentos rádios RF-5800V VHF, RF5800H HF/VHF, 

RF5800 E RF78000M. Possui “Push To Talk” (PTT’ s) para duas redes, interface USB 

e Ethernet, é capaz de transmitir voz e dados ao mesmo tempo e pode se conectar a 

uma rede “Internet Protocol” (IP). Transmite dados à 64 Kpbs em canais de 25 kHz e 

à 192 Kpbs em canais de 75 kHz. Esse equipamento rádio tem uma chave de funções 

com 13 redes selecionáveis (25 programáveis) e Unidade de Teclado e Display 

Remoto (KDU) que permite operá-lo à uma certa distância. 

O Falcon III (RF-7800V-HH) possui GPS interno que possibilita recebimento e 

envio de coordenadas, sendo uma ferramenta importante para acompanhar o 

deslocamento das tropas dentro do campo de batalha. Esse equipamento rádio 

também faz uso de operações no modo SMS (Serviço de Mensagens Breves). 

Outra possibilidade de estabelecer comunicação é através do recurso Tac 

Chat. O Tac Chat é um software que pode ser instalado em qualquer computador e 

permite estabelecer um chat entre dois ou mais computadores, nessa configuração o 

rádio faz a tarefa de roteador. 

A programação desse equipamento rádio pode ser realizada através do seu 

teclado e display ou utilizando-se o software Communications Planning Application 

(CPA). O CPA permite ao usuário configurar o rádio em um computador e transmitir a 

configuração para o equipamento através da interface USB.  

 

3.1.3.1.2 Medidas de Proteção Eletrônica do Falcon III (RF-7800V-HH) 

 

As MPE são fundamentais para a segurança das comunicações no GAC. Caso 

essas medidas não tenham eficiência, informações importantes transmitidas nas 

redes do GAC servirão de subsidio para que o apoio de fogo seja comprometido ou 

as comunicações ficariam deficientes, comprometendo o comando e o controle. 
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Os mais modernos equipamentos rádios de uso militar possuem tecnologias de 

MPE para aumentar a segurança na transmissão dos dados e permitir que as 

comunicações sejam mantidas apesar da MAE inimiga. 

O Falcon III (RF-7800V-HH) é um rádio moderno e tem importantes tecnologias 

de MPE. Com base no Manual de Operações do RF-7800V-HH (2012b) levantaremos 

as principais e mais significativas tecnologias de MPE do equipamento. 

 

3.1.3.1.3 Antibloqueio (Salto de Frequência) 

 

O equipamento rádio tem a tecnologia ECCM (Contra-Contra medidas 

Eletrônicas) Quicklook que permite a recepção e transmissão no mesmo conjunto ou 

em conjunto de frequências diferentes. Baseados no Manual de Operações do RF-

7800V-HH (2012b, p. 47) temos os seguintes tipos de Quicklook: 

 

 Quicklook 1 A ECCM – mais de 100 saltos (hops) por segundo. 

 Quicklook 2 A ECCM – mais de 300 saltos (hops) por segundo. 

 Quicklook 3 A ECCM – Modo FCS (Free Channel Search), com 

taxas de salto lentas e médias. Requer a hora real do dia, inserida 

manualmente (com uma diferença de +- 1 minuto dentro da rede) ou 

através do GPS (Global Position System). Os dados das condições 

armazenadas do canal permitem a seleção da melhor frequência 

possível. 

 Quicklook 3 Fast Mode (Modo Rápido) – Permite taxas de salto 

superiores a 1000 saltos por segundo. Usa codificação e decodificação 

de voz MELP (Mixed-Excitation Linear Predictive), e dados síncronos 

de 2,4 kpbs (DTE). Compatível com todos os demais modos do 

Quicklook 3. 

 Quicklook 3 Mixed Mode (Modo Misto) – Seleciona 

automaticamente entre a transmissão de uma única frequência (modo 

FCS) e uma taxa de salto selecionada pelo usuário (lenta, média, 

rápida) com base nas condições do canal. Compatível com todos os 

demais modos do Quicklook 3. 

 Quicklook Wide – Usa canais de banda larga de 75 kHz. 

Permite o acesso apenas do canal MACA 2. Taxa de transferência de 
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64 Kbps para mais de 100 saltos/segundo. Taxas de transferência de 

48k, 24k, 8k ou 4,8k bps para mais de 300 saltos/segundo.   

 

Outros recursos apresentados são o HOPSET e o LOCKSET. O HOPSET é um 

conjunto de frequências pré-determinadas para a transmissão, dentro desse conjunto 

o rádio faz uma sucessão rápida das frequências. O LOCKSET é uma banda de 

exclusão, configura-se o rádio para que determinada faixa de frequências não seja 

usada. 

O equipamento rádio também oferece o recurso TNW (Networking Waveform) 

(ECCM), um tipo de onda de TDMA (Time Division Multiple Acess) que opera nos 

modos: apenas dados; dados e voz; VR-TNW (repetidor de voz). Utiliza uma rede de 

salto de frequência e largura de banda de 25 kHz. 

 

3.1.3.1.4 Codificação de Voz 

 

O Falcon III (RF-7800V-HH) possui sistemas de codificação de voz para 

aumentar a segurança das comunicações, são eles: CVSD (Continuously Variable 

Slope Delta); MELP (Mixed-Excitation Linear Predictive). 

O CVSD é um método de digitalização de voz criptografada e apresenta a 

seguintes características de acordo com o Manual de Operações do RF-7800V-HH 

(2012b, p. 48): 

 

O RF-7800V-HH é interoperável com equipamentos 

CVSD que atendem à norma MIL-STD-188-113. Ele tem 

a seguinte capacidade: 

  CVSD de 16 kbps: 

  CT de frequência fixa 

  PT/CT Quicklook 1 A /Quicklook 3 (modo FCS e salto 

de frequências lento) 

  Todas as redes Legacy MACA 

  Todas as redes MACA2, exceto SVD (Simultaneous 

Voice annd Data) 

  CVSD de 12 kbps: 
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  PT/CT Quicklook 2 

  PT/CT Quicklook 3 (e salto de frequências de média 

velocidade) 

 

Com base no Manual de Operações do RF-7800V-HH (2012b, p. 48) temos a 

seguinte definição e características do sistema MELP: 

 

O RF-7800V-HH inclui um codificador de voz (vocoder) 

aprimorado MELP (Mixed-Excitation Linear Predictive). 

Com uma taxa de 2400 bps, o MELP oferece um áudio de 

voz digital melhor, comparando com o CVSD 

(Continuously Variable Slope Delta), e um alcance maior 

comparado ao FM com voz analógica. Este maior alcance 

ocorre devido à capacidade do RF-7800V-HH de receber 

sinais que estariam abaixo do patamar do ruído no FM 

analógico. 

 

3.1.3.1.5 Criptografia 

 

A criptografia é uma importante tecnologia de MPE e está inclusa no 

equipamento Falcon III (RF-7800V-HH). O sistema de criptografia desse rádio é 

baseado nas tecnologias da Harris Corporation, destacando-se por ser moderna e 

bastante robusta, o que garante ao usuário uma grande segurança na transmissão de 

dados. Esse fato fica bastante claro quando analisamos o seguinte trecho do Manual 

de Operações do RF-7800V-HH (2012b, p. 46): 

 

O RF-7800V-HH emprega a criptografia Harris Citadel II, 

proporcionando uma comunicação segura. As opções de 

algoritmo Citadel II consistem no algoritmo proprietário 

padrão Harris, AES (Advanced Encryption Standard) e 

CAM 9 (Customer Algorithm Modification). A criptografia é 

OTA (Over the Air) com voz e dados interoperáveis com 

os rádios Falcon II, utilizando os padrões Citadel I, Citadel 

II, AES-128 ou AES-256. O RF-7800V-HH permite o 

armazenamento de 25 chaves de 128 bits ou de 256 bits 
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e uma variável CAM de 128 bits de chaves criptográficas 

de Comunicações seguras (Communications security-

COMSEC).   

 

3.1.3.1.6 Transmissão de dados  

  

O equipamento rádio Falcon III (RF-7800V-HH) realiza a transmissão de dados 

com as seguintes especificações: 

 

Alta Taxa de Transferência de Dados – O RF-7800V-HH 

atinge uma taxa de transferência de dados IP de 64kbps 

em canais com largura de banda de 25 khz, ou atinge uma 

taxa de transferência de dados IP de 192 kbps em canais 

com largura de banda de 75 kHz (Harris Corporations RF 

Communications Division, 2012b, p.15)  

 

Esse recurso é uma ferramenta para as MPE, pois possibilita que a tropa envie 

fotos e imagens que sofreram estenografia ou documentos criptografados por 

softwares ou hardwares mais eficientes e diferentes dos encontrados no rádio. Dessa 

maneira a segurança na transmissão dos dados aumenta de maneira significativa. 

 

3.1.3.1.7 Transmissão digital de voz e dados 

  

Outro recurso presente no Falcon III (RF-7800V-HH) que garante uma maior 

segurança no trânsito das informações é a transmissão digital de voz e dados. Essa 

tecnologia não é considerada uma MPE, mas poucos equipamentos de GE monitoram 

sinais digitais. Quando aliada a outras Medidas de Proteção Eletrônica o uso do sinal 

dificulta a ação da Guerra Eletrônica inimiga. 

O Manual de Operações do RF-7800V-HH (2012b, p. 46) apresenta as 

características de operação dos dados digitais: 

 

Para comunicações digitais, o RF-7800V-HH é capaz de operar com: 
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 FSK (Frequency Shift Keying) de banda larga nos modos PT e CT 

(Texto Cifrado) de frequência fixa  

 FSK de banda larga para dados em redes com salto de frequências 

 TCM (trellis Coded Modulation) nos modos CT e PT de frequência 

fixa. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O conhecimento tecnológico é um dos campos de projeção do poder dentro do 

panorama mundial. Desta forma, as nações vêm buscando incorporar as suas 

estruturas bélicas o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Inseridos neste 

contexto, todos os que participam diretamente ou não do apoio de comunicações 

devem acompanhar sempre a vanguarda tecnológica para não ficarem a mercê das 

incertezas.  

Primeiramente, devemos perceber que as Comunicações vivem um processo 

de modernização, não só no Exército, mas no mundo como todo. Por isso, se manter 

atualizado em relação a evolução dos sistemas de comunicações e nos novos 

instrumentos de Tecnologia da Informação é fundamental para o sucesso de qualquer 

operação que o Exército venha a realizar. Para isso, é necessário um sistema de 

comunicações eficiente para coordenar as ações que um Grupo de Artilharia de 

Campanha pode realizar. 

Para apoiar essa coordenação temos a possibilidade de trabalhar com a 

transmissão de dados com o equipamento, RF-7800V-HH “FALCON III”. Esse rádio 

trabalha com a transmissão de dados na faixa de frequência VHF com sinal digital.  

A transmissão de dados com sinal digital é feita, no RF-7800V-HH, na forma de 

transmissão FSK, onde a frequência é alterada pela inserção de bits 0 e 1 e, através 

dessa inserção é que temos a “condução” da mensagem ou do dado a ser transmitido 

por radiofrequência. 

Diante disso, conclui-se que é necessária uma atualização doutrinária em 

relação a tecnologia de transmissão de dados em VHF para a utilização em redes 

internas e externas das operações, pois, pode-se verificar no item 3.1.2.3 que não há 

nenhuma referência a transmissão de dados através rádio e nenhuma citação no 

manual C 11-06 Comunicações na Artilharia de Campanha.   

A transmissão de dados em VHF com o equipamento RF-7800V-HH nas 
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nossas Organizações Militares deve ser amplamente difundida para a melhoria do 

sistema de comando e controle, melhorando assim a qualidade das nossas 

comunicações.  

Conclui-se, assim, que o uso da transmissão de dados em VHF através do RF-

7800V-HH pode ser utilizado de forma satisfatória, com algumas particularidades 

observadas apenas nas características da faixa de frequência citada, como por 

exemplo, a limitação da distância entre os equipamentos e a necessidade de visada 

direta.  

Observa-se a partir do item 3.1.3 que a utilização do RF-7800V-HH facilita e 

provém maior segurança ao processo decisório dos comandantes de diversos níveis, 

tendo em vista as inúmeras possibilidades de emprego, como o salto de frequência, 

criptografia, codificação de voz e demais capacidades de MPE.   

A transmissão em tempo real através do GPS interno, tem por objetivo prestar 

ao comandante e seu estado-maior informações das ações das tropas amigas, das 

atividades do inimigo e das alterações no terreno, no exato momento em que as 

mesmas ocorrem, de forma a permitir-lhes tomar decisões de conduta do combate, 

empregando pessoal e material na ocasião e local oportunos, com o menor risco de 

perdas e melhores condições de obtenção de êxito.  

Essas características levam à necessidade de um sistema de comunicações 

confiável, de grande capacidade de tráfego, muito flexível, permitindo transmissão de 

mensagens em tempo real. O EB deve estar preparado para ser empregado em 

diversas missões, e o cumprimento de qualquer missão passa por um sistema de 

comunicações eficiente e eficaz. 

Dessa forma, há a necessidade de adaptação das doutrinas militares e os 

manuais, de forma a inserir os novos materiais com possíveis modificações na forma 

de atuar das unidades militares, em especial a Artilharia de Campanha, sendo 

importante a realização de experimentações doutrinárias. 
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