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DISTRIBUÍDOS AO 9º B COM GE E OS EFEITOS PARA SUA 

OPERACIONALIDADE 
 

Paulo Cesar Souza Raquel* 
Robson Köhler Damião** 

 
RESUMO 
O presente artigo procura verificar a influência dos equipamentos de comunicações recebidos pelo 9º 
Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (9º B Com GE) na sua operacionalidade, com a 
implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (SISFRON). Nos seus aproximados 
dezessete mil quilômetros de fronteira terrestre, o Brasil está implementando o maior sistema de 
monitoramento de fronteira do mundo. O SISFRON foi concebido em 2010 a partir da necessidade de 
alcançar objetivos estipulados pela Estratégia Nacional de Defesa (END) em 2008, como por exemplo, 
o de monitoramento e controle contínuo de região de interesse do Brasil, particularmente a faixa de 
fronteira, a fim de coibir ilícitos transfronteiriços e garantir a defesa da pátria. Este trabalho surge da 
necessidade de levantar subsídios aos gestores e planejadores responsáveis pela expansão da 
SISFRON, no que diz respeito as possibilidades e limitações dos equipamentos do subsistema de 
Comunicações Táticas (Com Tat). Foram selecionados para responderem a um instrumento de coleta 
de dados, oficias de Comunicações nos postos de capitão e tenente, que integraram o 9º B Com GE 
entre 2016 e 2019, tendo em vista as experiências adquiridas na operação do material. Além disso, 
militares Cmt SU, especialistas daquela Unidade, foram entrevistados. Os dados obtidos permitiram 
constatar que o Módulo de Telemática Operacional (MTO) e o Centro de Coordenação de Operações 
Móvel (CCOp Mv) se destacaram entre os demais equipamentos, proporcionando apoio em 
profundidade e flexibilidade no apoio de Comunicações prestado pelo 9º B Com GE ao Comando Militar 
do Oeste (CMO). E por fim, conclui-se que houve aumento na operacionalidade do 9º B Com GE e que 
capacitação de recursos humanos é fundamental para alcançar e manter níveis elevados de 
operacionalidade. 
 
Palavras-chave: Comunicações. Monitoramento de fronteira. Operacionalidade. Operações Militares. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to verify the influence of the communications equipment received by the 9th Battalion 
of Communications and Electronic Warfare (9th B Com GE) in its operation, with the implementation of 
the Integrated Border Monitoring System (SISFRON). In its approximately seventeen thousand 
kilometers of land border, Brazil is implementing the largest border monitoring system in the world. 
SISFRON was conceived in 2010 from the need to achieve objectives set by the National Defense 
Strategy (END) in 2008, such as continuous monitoring and control of the region of interest in Brazil, 
particularly the border strip, in order to to curb cross-border illicit acts and to protect the homeland. This 
work arises from the need to raise subsidies for managers and planners responsible for the expansion 
of SISFRON, regarding the possibilities and limitations of the Tactical Communications subsystem (With 
Tat) equipment. Were selected to respond to a data collection instrument, Communications Offices in 
the ranks of captain and lieutenant, who integrated the 9th B Com GE between 2016 and 2019, in view 
of the experiences gained in the operation of the material. In addition, Cmt SU military specialists from 
that unit were interviewed. The data obtained showed that the Operational Telematics Module (MTO) 
and the Mobile Operations Coordination Center (CCOp Mv) stood out among the other equipment, 
providing in-depth support and flexibility in the 9th B Com GE Communications support at Western 
Military Command (CMO). And finally, it is concluded that there was an increase in the operability of 9º 
B Com GE and that human resources training is fundamental to reach and maintain high levels of 
operability. 
 
Keywords: Communications. Border monitoring. Operability. Military Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui 16.866 quilômetros de fronteiras terrestres, com faixa de 150 

km de largura, dimensão mais que o dobro da distância entre Paris e Pequim. Os 

acontecimentos na faixa de fronteira repercutem em todo o país, como por exemplo, 

o tráfico de drogas e armas por vias terrestres, que certamente geram consequências 

para o aumento da violência nos centros urbanos brasileiros (EXÉRCITO, 2014) 

 Com a Política Nacional de Defesa, em 18 de dezembro de 2008, foi assinado 

o Decreto nº 6.703, aprovando em anexo ao mesmo, a Estratégia Nacional de Defesa 

(END). Um dos pilares contidos é a reestruturação das Forças Armadas, com 

diretrizes estratégicas relativas a cada uma delas. Segundo a qual: o “Exército dever 

ser constituído por meios modernos [...]”, no nível brigada, como módulo básico de 

combate, todas as brigadas da Força Terrestre, em princípio,  devem possuir “[...] 

instrumentos de comunicações e de monitoramento que lhes permitam operar em 

rede com outras unidades do Exército, da Marinha e da Força Área e receber 

informação recebida pelo monitoramento do terreno a partir do ar e do espaço” (grifo 

do autor). (BRASIL, 2008) 

Nessa direção, foi criado o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

(SISFRON) pela Portaria nº 193-EME, de 22 de dezembro de 2010, que aprovou a 

Diretriz para implantação do Projeto SISFRON (BRASIL, 2010), cabendo destaque ao 

seguintes objetivos: 
1 - Dotar o Exército Brasileiro dos meios necessários para exercer o 
monitoramento e controle contínuo e permanente de áreas de interesse 
do Território Nacional, particularmente da faixa de fronteira terrestre 
brasileira, com o apoio de sensores, decisores e atuadores e de outros 
meios tecnológicos que garantam um fluxo ágil e seguro de informações 
confiáveis e oportunas, de modo a possibilitar o exercício do comando e 
controle em todos os níveis de atuação do Exército, segundo a sua 
destinação constitucional. 2 - Prover as estruturas física e lógica 
adequadas ao ciclo de Comando e Controle em todos os níveis do processo 
decisório, contemplando enlaces apropriados para comunicações entre 
todos os escalões, com capacidade de transmissão compatível com a missão 
atribuída e com a possibilidade de operar em rede, conforme estabelecido 
na Estratégia Nacional de Defesa. (BRASIL, 2010) 

 

A fase inicial do projeto SISFRON, denominada projeto piloto, iniciou-se na na 

4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec), subordinada ao Comando Militar 

do Oeste (CMO), abrangendo o monitoramento de cerca de 650 quilômetros de 

fronteira terrestre de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e Bolívia na área de 

responsabilidade do CMO. As Organizações Militares (OM) da 4ª Bda C Mec foram 

interligadas entre si, seguindo a cadeia de comando, bem como ao CMO, em Campo 
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Grande, e ao Comando de Operações Terrestre (COTER) em Brasília-DF, para fins 

de simulação de comunicações e sensoriamento. As ligações entre os diversos 

componentes do SISFRON, cobrindo aproximadamente 27% do território nacional, 

estão abaixo representadas: 

 
FIGURA 1: SISFRON 
Fonte: BRASIL (2019) 

Como concepção, O SISFRON é divido em três grandes subprojetos: 

sensoriamento e apoio à decisão (SAD), obras e infraestrutura, e apoio à atuação. O 

objetivo do primeiro subprojeto é prover os meios para coletar, armazenar e distribuir 

dados, através da monitoramento contínuo e permanente da faixa de fronteira, como 

radares e equipamentos rádios. O segundo, tem por objetivo fornecer ao Exército 

instalações adequadas para a implantação do SISFRON, como a construção do 

Centro de Monitoramento de Fronteira (CMFron). O último, não menos importante, 

tem a finalidade de dotar a tropa com equipamentos e suprimentos necessário para a 

execução das operações na área do SISFRON, como viaturas e equipamentos 

individuais (BRASIL, 2014). 

Como órgão do CMO, que tem por missão o planejamento, a exploração, a 

proteção e a manutenção do apoio de comunicações no âmbito deste Comando Militar 

de Área (C Mil A), o 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (9º B Com 

GE), situado em Campo Grande – MS, foi criado em 2012. Atua permanentemente 

em todos os subprojetos do SISFRON (BRASIL, 2012). 

Com isso, iniciou-se a distribuição de equipamentos de comunicações ao 9º B 

Com GE, estes integram o subprojeto SAD e constituem a estrutura física necessária 

para realizar as ligações entre os órgãos pertencentes ao projeto BRASIL (2019). 
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Segundo o Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército - EB20-

MF-03.109 (BRASIL, 2018), operacionalidade é definida como “grau de aptidão ou 

treinamento atingido por uma organização militar ou unidade aérea, compreendendo 

seu pessoal e material para cumprir as missões a que se destina.” Assim em 2013, o 

9º B Com GE iniciou a fase experimentação doutrinária com  objetivo de “testar formas 

de emprego de um Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, com vistas à 

formulação doutrinária, para atender ao amplo espectro das operações, no contexto 

do SISFRON” (BRASIL, 2016). 

Dessa forma, o 9º B Com GE é a primeira OM de Comunicações da força 

terrestre nessa nova concepção, Comunicações e Guerra Eletrônica, e inserida no 

ambiente do SISFRON.  

1.1 PROBLEMA 

Assim, diante da necessidade de levantar informações sobre resultados de 

operacionalidade por meio dos equipamentos de comunicações do SISFRON: 

Quais efeitos na operacionalidade do 9º B Com GE foram possíveis de serem 

observados por ocasião da distribuição dos equipamentos de comunicações na 

implantação do SISFRON até o ano de 2018? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a influência dos 

equipamentos de comunicações distribuídos ao 9º Batalhão de Comunicações e 

Guerra Eletrônica na sua operacionalidade, com a implantação do SISFRON. 

Com o intuito de delimitar e alcançar o desenlace esperado para o objetivo 

geral, foram elaborados objetivos específicos que permitirão o encadeamento lógico 

do pensamento descritivo apresentado neste estudo, abaixo relacionados: 

a) Apontar as fases de implantação do projeto SISFRON no 9º B Com GE em 

paralelo com a experimentação doutrinária do B Com GE; 

b) Descrever, a partir da opinião de militares que servem ou já serviram na OM 

supracitada, quais os principais resultados alcançados com a aquisição de novos 

equipamentos de comunicações e seus efeitos na operacionalidade do 9º B Com GE; 

c) Descrever as possibilidades e limitações operacionais desenvolvidas pelo 9º B 

Com GE a partir da implantação do SISFRON e sua futura expansão nas demais área 

de fronteira terrestre. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SDLA):  

“é um processo que reúne conhecimentos militares disponíveis por meio das 
experiências doutrinárias [...] visando a evolução contínua da doutrina militar 
terrestre (DMT)”. [...] busca aproveitar tudo o que possa interferir 
positivamente no preparo e/ou no emprego, por meio de lições aprendidas 
(Lç Aprd) e melhores práticas (Mlh Prat) (BRASIL, 2017, p. 7).  

Assim, as experiências advindas nas instruções ou operações de equipamentos 

de comunicações, por exemplo, colaboram para aumento da capacidade operacional 

de determinada organização militar. Se os operadores ou responsáveis pela operação 

não difundirem pelo canal técnico do  SDLA, as melhores práticas e lições aprendidas 

se perderão no tempo. 

A operacionalidade consiste no “grau de aptidão ou treinamento atingido por uma 

organização militar ou unidade aérea, compreendendo seu pessoal e material para 

cumprir as missões a que se destina.”(BRASIL, 2018) 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa sobre 

o SISFRON,  particularmente os novos meios de comunicações táticas adquiridos, 

investigando possível aumento da operacionalidade.  

O trabalho pretende ainda identificar os efeitos produzidos e se poderão 

contribuir para o planejamento para as fases subsequentes, por meio de lições 

aprendidas e oportunidades de melhoria, no Comando Militar do Norte (CMN), no 

Comando Militar da Amazônia (CMA) e no Comando Militar do Sul (CMS); 

Com isto, espera-se contribuir na alimentação de informações para os envolvidos 

na expansão do SISFRON e seu desenvolvimento doutrinário acerca dos efeitos na 

operacionalidade no 9º B Com GE. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Será apresentada de forma clara e detalhada como o 

problema elencado no item 1.1 pode ser solucionado, bem como quais critérios, 

estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de solução e 

as formas pelas quais foram utilizados. 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 
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de resultados. 

Os conceitos de pesquisa qualitativa foram utilizados como forma de 

abordagem do problema, pois os resultados numéricos obtidas por meio dos 

questionários foram essenciais  para a compreensão dos resultados alcançados na 

operacionalidade do 9º B Com GE. 

Para atingir o objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, devido 

às poucas publicações e materiais acerca do tema, requisitando um aprofundamento 

no tema, concretizado pelas entrevistas exploratórias e seguida de questionário para 

uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa teve seu início na revisão da literatura sobre , através da consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários, documentos e trabalhos científicos (artigos, 

trabalhos de conclusão de curso e dissertações). Além disso, foi realizado entrevista 

com especialistas, questionários, prosseguindo até a fase de análise das informações 

coletadas neste processo (discussão de resultados). 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de jan/2010 a dez/2018. A delimitação foi definida em função 

do período que iniciou o Projeto SISFRON até a recente implantação do 9º B Com GE 

em suas novas instalações. 

Foram utilizadas as palavras-chave SISFRON, operacionalidade, 

comunicações, sistema de vigilância, faixa de fronteira, monitoramento, 

sensoriamento, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de dados da 

Biblioteca Digital do Exército (BDEx), Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos 

de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O processo 

de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, 

experimentação doutrinária, panfletos comerciais de empresas do ramo de defesa, 

além de manuais de campanha referente ao tema. 

Quanto aos equipamentos de comunicações, a revisão da literatura limitou-se 

aos empregados nas comunicações táticas do SISFRON. 

a. Critério de inclusão: 
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- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Decretos e Leis 

relacionados ao tema;  

- Publicações de autores civis e militares de reconhecida importância no meio 

acadêmico sobre monitoramento/vigilância de fronteiras. 

- Artigos retirados da internet com fonte comprovadamente idônea; 

- Trabalhos monográficos do Sistema de Monografias e Teses do Exército 

Brasileiro. 

b. Critério de exclusão: 

-  Publicações relacionadas a guerra eletrônica; 

- Artigos sobre comunicações estratégicas; 

- Notícias em jornais de baixa circulação; e 

-  Matérias publicadas em blogs ou rede social sem fonte comprovadamente 

idônea. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Para o suporte teórico da pesquisa, foram empregados os seguintes 

instrumento de coleta de dados: entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Entrevistas exploratórias foram realizadas com intuito de colher informações 

teóricas e experiências importantes, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

Rarinaldo Fábio Morais de Oliveira – Cap EB Atual Comandante da Companhia de Comande e 
Controle do 9º B Com GE 

Raphael Machado da Silva Rodrigues – Cap 
EB 

Comandante da Companhia de Comunicações do 
9º B Com GE em 2018 

Matheus Chaves Nery – Cap EB Comandante de Subunidade do 9º B Com GE em 
2016 e 2017 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A dimensão do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais, capitães e 

tenentes, que serviu ou serve no 9º B Com GE. O estudo foi limitado particularmente 

aos oficiais da arma de comunicações, oriundos da Academia Militar das Agulhas 

Negras, face ao vasto conhecimento adquiridos na formação. 

 Para fins de delimitação, o efetivo selecionado compreende capitães e 

tenentes lotados no 9º B Com GE entre 2016 a 2019 .  
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Assim, com base em documentos oficiais, a população a ser estudada foi 

estimada em 60 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções 

realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o 

nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi 32. 

Apesar de existir militares nos demais postos de oficiais, foram selecionados 

os capitães e tenentes pelo motivo da atuação tática nas funções de Comandante de 

Subunidade (Cmt SU) e Comandante de Pelotão (Cmt Pel), respectivamente. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta 

(formulário on-line) para 60 militares que atendiam os requisitos. Contudo, devido a 

diversos fatores, apenas 32 respostas foram obtidas (100% de nideal e 53,33% dos 

questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por 

preenchimento incorreto ou incompleto. 

Considerando nideal (60), o tamanho amostral obtido (n=32) corresponde ao 

desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da amostra. 

Com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de 

dados, foi realizado um pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo. Ao final do pré-teste, foi observado um erro na pergunta 

sobre a função exercida, necessitando alteração no questionário e, portanto, 

seguiram-se os demais corrigidos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Subsistema de Comunicações Táticas (COMTAT) é responsável por 

conectar o Sistema de Apoio à Decisão (SAD) aos demais Subsistemas de sensores 

pertencentes ao SISFRON, permitindo sua operação integrada. Assim, as COMTAT 

possibilitam a integração ente e intra Organização Militar por ocasião de operações e 

manobras militares. (BRASIL, 2019) 

Na ilustração a seguir, observa-se a integração dos diversos Subsistemas do 

SISFRON: 
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FIGURA 2: SISFRON 
Fonte: BRASIL (2019) 

Com a finalidade de estimular a participação da amostra de maneira proativa e 

motivada, foi perguntado sobre o grau de operacionalidade do 9º B Com GE com a 

implantação do SISFRON. 

Por se tratar de um questionamento subjetivo, as respostas não foram 

semelhantes, entretanto mais da metade considera elevado (53%), e muito elevado  

(28%), o grau de operacionalidade do 9º B Com GE com o SISFRON, conforme o 

gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre o grau de operacionalidade do 9º B 
Com GE a partir do SISFRON. 
Fonte: O autor 

 
No questionário, quando perguntado sobre os sistemas de Comunicações 

Táticas e o nível de importância dos módulos na operacionalidade do 9º B Com GE, 

obteve-se o seguinte resultado: 

 
GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre o nível de importância dos módulos de 
comunicações na operacionalidade do 9º B Com GE. 

A partir desse resultado verifica-se que o Módulo de Telemática Operacional 

(MTO) – Módulo Foxtrot, e o Centro de Coordenação de Operações Móvel (CCOp 

Mv), destacam-se em importância para a operacionalidade do 9º B Com GE. 

Em paralelo, o Cap Rodrigues afirma em entrevista que o MTO é de grande 

relevância pois proporciona flexibilidade, mobilidade e rapidez no apoio de Comando 

e Controle ao CMO. 

O Cap Fábio Morais complementa na entrevista: “O MTO, por ser um Centro 

Nodal, permite a ele concentrar, enviar e receber toas informações fornecidas pelas 
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peças de manobra.” 

A composição de cada módulo, para fins de compreensão, está nas ilustrações 

a seguir: 

 
FIGURA 3: Módulo Bravo 
Fonte: BRASIL (2019) 

 
FIGURA 4: Módulo Charlie 
Fonte: BRASIL (2019) 
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FIGURA 5: Módulo Eco 
Fonte: BRASIL (2019) 

 

 
FIGURA 6: Módulo Foxtrot 
Fonte: BRASIL (2019) 

 

MÓDULO VIATURA DESCRIÇÃO USUÁRIOS 

Bravo 
Viatura 3⁄4 ton com shelter de 

comunicações 

Repetidor 

Veicular 

V/UHF 

-X- 

Charlie Viatura-rádio 3⁄4 ton 

Rádio 

Veicular 

H/VHF 

Rede 

Estanque 

QUADRO 2 – Módulos 
Fonte: Adaptado de BASIL (2019) 
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Eco Viatura-rádio 3⁄4 ton 

Rádio 

Veicular 

V/UHF 

Rede 

Estanque 

Foxtrox 
Viatura 3⁄4 ton com shelter de 

comunicações 
MTO Brigada Brigada 

QUADRO 2 – Módulos continuação 
Fonte: Adaptado de BASIL (2019) 

Com o intuito de verificar as observações dos militares que responderam ao 

questionário, a última questão era de resposta livre. Dessa forma, podemos apontar 

alguns registros: 

a) “O 9º B Com GE, também, opera com equipamentos de Guerra Eletrônica 

pela Cia GE e pelo CRM (Centro Regional de Monitoramento).”; 

b) “Além da capacitação, é de suma importância que os elementos sejam 

envolvidos em constantes exercícios e/ou operações em que haja o emprego real dos 

equipamentos, visto que o conhecimento teórico e a expertise prática são essenciais 

para a manutenção da operacionalidade da tropa.”; e 

c)  “Não basta investimento em material. Há necessidade de investimento em 

recursos humanos , só assim se poderá tirar proveito máximo de todos os recursos 

operacionais que o sistema oferece. A eficiência operacional se faz com bons recursos 

materiais e humanos.” 

O primeiro comentário é pertinente tendo em vista, que a operacionalidade do 

9º B Com GE envolve indiretamente o CRM, por meio da Cia GE. Entretanto, este 

artigo limitou-se a abordas as comunicações táticas. 

As duas últimas observações são assertivas no tocante da dimensão humana 

que envolve o Comando e Controle. Quanto maior a capacitação de recursos 

humanos, melhor será o emprego do equipamento de comunicações. Refletindo, 

então, na eficiência operacional da organização em questão. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

artigo, considera-se que este trabalho atingiu o pretendido, buscando a opinião dos 

militares que serviram ou servem no 9º B Com GE a respeito da operacionalidade 

resultante do SISFRON, acerca dos equipamentos de comunicações. 

A revisão de literatura buscou ampliar o conhecimento sobre o tema, no tocante 

a arquitetura dos equipamentos de comunicações e a necessidade de elementos 

capacitados para opera-los com eficiência. 

Assim, conclui-se que é aquisição de equipamentos de comunicações é 

importante, entretanto, o conhecimento do operador/usuário deve estar a altura da 

tecnologia envolvida. Caso contrário, haverá um desperdício de recursos financeiros. 

Recomenda-se assim, como já ocorre, que o recebimento de equipamentos de 

comunicações seja feito em conjunto com a contratação de cursos/treinamentos de 

capacitação para operadores, programadores e usuários. Os níveis de conhecimentos 

exigidos são cada vez mais elevados, com quase a totalidade dos rádios baseados 

em protocolo IP. 

Conclui-se, portanto, que os equipamentos de comunicações do SISFRON 

proporcionam operacionalidade a tropa que os emprega. Entretanto, esta deve estar 

permanentemente adestrada para alcançar a máxima eficiência operacional na 

exploração dos meios de comunicações. 

A fase de implantação do SISFRON, pós projeto piloto, é a seguinte: 

 
Figura 7: Atual fase de implantação do SISFRON 
Fonte: BRASIL (2019) 
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ANEXO 
 

SUGESTÃO DE SOLUÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA RELATADAS 
PELO CCOMGEX 

 
 

 
 
 
 

 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA LIÇÕES APRENDIDAS / SOLUÇÃO  

- Aquisição de viaturas e posterior 
fornecimento para a integradora pode 
ocorrer atrasos e ônus para o EB. 
 
- Alguns materiais utilizados nos 
módulos apresentam baixo nível de 
rusticidade para aplicação militar 
(televisores, ar condicionado 
convencional, VoIP, etc) 
 
 - Baixo nível de rusticidade de alguns 
materiais (ex: headset dos rádios RF-
7800-SPR, cabo de antena GPS dos 
rádios em geral, antena GPS veicular do 
rádio RF-7800M-MP 
 
- O alcance dos equipamentos rádio 
multibanda V/UHF tem seu alcance 
limitado em função do modelo de antena 
utilizado (banda larga). 
 
- A arquitetura do sistema tem vários nós 
“sensíveis” (Arquitetura em Árvore) 
 
 
 
- Não receber etapas de equipamentos 
antes da etapa de integração, recebe-las 
juntas (Estações Fixas HF não foram 
instaladas até hoje). 

 

- Deve-se buscar a aquisição juntamente 
com a integradora, evitando assim 
atrasos e ônus para o EB 
 
- Nos requisitos operacionais de cada 
material deve exigir as especificações 
técnicas necessárias para o emprego 
militar. 
 
 
- Elaboração de relatórios técnicos e 
apresentação à empresa Harris para 
solução. 
 
 
 
- Aquisição de antena de modelo 
específico para o rádio multibanda 
V/UHF. 
 
 
- Buscar a arquitetura que se adequa á 
operação. Se a ligação for permanente e 
estratégica, deve-se buscar a 
redundância 
 
- O equipamento deve ser recebido 
como conjunto rádio, evitando assim 
atrasos na instalação final 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

ENTREVISTA 
 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares, com ênfase em 

Operações Militares, do Cap Com Paulo Cesar Souza Raquel, cujo tema é PROJETO SISFRON: análise 
dos equipamentos de comunicações distribuídos ao 9º B Com GE e os efeitos para sua operacionalidade. 
Pretende-se, a partir da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para a expansão do SISFRON 
identificando os efeitos na operacionalidade no 9º B Com GE com a distribuição de equipamentos de 
comunicações. A identificação dos efeitos produzidos servirão de base para as fases subsequentes do 
projeto SISFRON nas demais áreas de faixa de fronteira. 

Em razão da necessidade de conhecer quais efeitos resultantes na operacionalidade do 9º B Com 
GE com a aquisição de equipamentos de comunicações, o senhor foi selecionado para responder as 
perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes aos efeitos na operacionalidade nas Organizações Militares de Comunicações 
participantes do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

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

Paulo Cesar Souza Raquel (Capitão de Comunicações – AMAN 2010) 

Celular: (21) 96760-0276 

E-mail: paulocsrms@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Nome completo, posto/grad, experiências profissionais relevantes, cursos e estágios na área 

de Operações Militares. 
 

Matheus Nery Chaves. Capitão. Cmt de SU do 9° B Com GE nos anos de 2016 e 2017. S Cmt 
e S3 da 14° Cia Com Mec em 2018 e 2019. Instrutor da AMAN 2013 a 2015. 
 

 
QUESTIONAMENTOS 

 

2. Quais equipamentos de comunicações recebidos por meio do SISFRON o Sr considera que 
proporcionaram maior aumento na operacionalidade do 9º B Com GE ? 

 
Acredito que todos os equipamentos recebidos agregaram operacionalidade ao 9° B Com GE, 

seja na área de Com ou GE. Como fui Cmt da Cia Com do 9º B Com GE posso afirmar que todos 
os equipamentos recebidos pelo SISFRON contribuíram para o aumento da Operacionalidade da 
Cia, cabe ressaltar que outros sistemas, ainda não contemplados pelo Programa, como o satelital 
e o SRDT, são também de suma importância para a Cia. 

 

3. Sobre o Sistema de Comunicações Táticas (COMTAT), qual equipamento o Sr considera 

fundamental para a exercício do Comando e Controle pelo 9º B Com GE? Quais efeitos na 

operacionalidade foram observados com o seu emprego? 

Cito 2 equipamentos, o Modulo de Ttelemática Operacional (módulo F) e o Centro de Comando 
e Controle Móvel. Estes 2 equipamentos são fundamentais para que o Batalhão possa cumprir sua 



missão no viés das Comunicações, pois permitem que seja estabelecido um sistema de 
Comunicações de área, similar ao do 1 B Com de Santo Ângelo, e dessa forma cumprir as missões 
do Batalhão, sendo que uma é a de mobiliar, instalar e explorar o Centro de Comando e Controle 
da FTC/CMO. 

 
4. Quais recursos de TI o Sr considera importante para um sistema de comunicações para o 

Comando e Controle em operações militares? 

Equipamentos de redes e servidores (redundantes). 
 

5. A partir das experiências anteriores e recentes no 9º B Com GE, quais oportunidades de 

melhoria o Sr conseguiu identificar a respeito do sistema de comunicações táticas fornecido? 

Seria necessário uma modificação no projeto do MTO (Módulo F) e do Repetidor (Modulo 
B). O MTO necessita possuir 4 rádios HCLOS 7800W, para aumentar a capacidade de enlaces. Já 
o módulo B que foi concebido para ser um repetidor não cumpre essa finalidade pois possui rádios 
diferentes. 
 

6. Segundo as Compreensão das Operações (COMOP) nº 01/2017 do SISFRON, “a 

flexibilidade pretendida pelo Sistema, seja no projeto piloto, seja em suas fases subsequentes de 

implantação, é visualizada por meio da adoção de módulos de monitoramento, que permitirão ao 

comandante realizar reposicionamentos dos componentes do Sistema, no todo ou em partes, para 

qualquer porção da faixa de fronteira terrestre. Isso significará, também, adaptabilidade às 

circunstâncias de emprego da tropa”. Como o Sr avalia as limitações atuais do COMTAT para 

alcançar esse objetivo proposto? 

Como já falado, limitação de enlaces do MTO e principalmente a falta de equipamentos 
satelitais. 
 

7. Quais pontos fortes e oportunidades de melhorias foram identificados no emprego do Módulo 

de Telemática Operacional nas operações do 9º B Com GE? 

Além dos já elencados anteriormente, o MTO possui como ponto forte a qualidade dos 
equipamentos rádios, o rádio 7800W é um equipamento excelente e robusto que possui alta largura 
de banda. Como melhoria cito que a cabine do MTO não possui espaço adequado, seja para guarda 
de materiais ou para o trabalho dos operadores, o MTO necessita ter um shelter maior e 2 mastros 
ao invés de 1. 
 

8. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

Nada acrescentar. 
 

___________________,  _____de_____________de 2019 

 

 

Obrigado por sua valorosa colaboração! 

_________________________ 
Assinatura do entrevistado 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

ENTREVISTA 
 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares, com ênfase em 

Operações Militares, do Cap Com Paulo Cesar Souza Raquel, cujo tema é PROJETO SISFRON: análise 
dos equipamentos de comunicações distribuídos ao 9º B Com GE e os efeitos para sua operacionalidade. 
Pretende-se, a partir da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para a expansão do SISFRON 
identificando os efeitos na operacionalidade no 9º B Com GE com a distribuição de equipamentos de 
comunicações. A identificação dos efeitos produzidos servirão de base para as fases subsequentes do 
projeto SISFRON nas demais áreas de faixa de fronteira. 

Em razão da necessidade de conhecer quais efeitos resultantes na operacionalidade do 9º B Com 
GE com a aquisição de equipamentos de comunicações, o senhor foi selecionado para responder as 
perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes aos efeitos na operacionalidade nas Organizações Militares de Comunicações 
participantes do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

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

Paulo Cesar Souza Raquel (Capitão de Comunicações – AMAN 2010) 

Celular: (21) 96760-0276 

E-mail: paulocsrms@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Nome completo, posto/grad, experiências profissionais relevantes, cursos e estágios na área 

de Operações Militares. 
 

Raphael Machado da Silva Rodrigues, Cap, Cmt Cia Com/9º B Com GE, Curso de Gestão de 
Sistemas Táticos de C2 na EsCom em 2016. 
 

 
QUESTIONAMENTOS 

 

2. Quais equipamentos de comunicações recebidos por meio do SISFRON o Sr considera que 
proporcionaram maior aumento na operacionalidade do 9º B Com GE ? 

O Módulo Tático Operacional, Caminhão C2 e Módulo Charlie (Vtr Rádio HF). 
 

3. Sobre o Sistema de Comunicações Táticas (COMTAT), qual equipamento o Sr considera 

fundamental para a exercício do Comando e Controle pelo 9º B Com GE? Quais efeitos na 

operacionalidade foram observados com o seu emprego? 

 
O Módulo Tático Operacional (MTO), oferece flexibilidade, mobilidade e rapidez no apoio de 

C2 ao CMO. 
 
 



4. Quais recursos de TI o Sr considera importante para um sistema de comunicações para o 

Comando e Controle em operações militares? 

Basicamente, para que se tenha o C2 atualmente nas Op Mil é necessário que os sistemas 
rádios estejam integrados. Dessa forma, é de vital importância bons equipamentos de infraestrutura 
de rede para que as informações possam trafegar sem perdas e é necessário elevada segurança 
nesse trânsito de dados. Por isso, levanto que o MTO é muito importante para o desdobramento 
do sistema tático de comunicações, pois é o grande responsável pela integração dos diversos 
equipamentos empregados para estabelecer o C2 do CMO. 

 

5. A partir das experiências anteriores e recentes no 9º B Com GE, quais oportunidades de 

melhoria o Sr conseguiu identificar a respeito do sistema de comunicações táticas fornecido? 

Com relação ao sistema, somente o alcance do rádio RF 7800 M - MP (Rádio Multibanda 
VHF/UHF) deixa um pouco a desejar. Seria interessante rever o emprego desse rádio. 
 

6. Segundo as Compreensão das Operações (COMOP) nº 01/2017 do SISFRON, “a 

flexibilidade pretendida pelo Sistema, seja no projeto piloto, seja em suas fases subsequentes de 

implantação, é visualizada por meio da adoção de módulos de monitoramento, que permitirão ao 

comandante realizar reposicionamentos dos componentes do Sistema, no todo ou em partes, para 

qualquer porção da faixa de fronteira terrestre. Isso significará, também, adaptabilidade às 

circunstâncias de emprego da tropa”. Como o Sr avalia as limitações atuais do COMTAT para 

alcançar esse objetivo proposto? 

A grande limitação hoje trata-se da dependência da rede lógica fixa (INFOVIA), pois é 
necessário que as Op sejam em Rg próximas a pontos de conexão a INFOVIA para que se tenha 
acesso a rede de dados do EB. Isso poderá mudar quando for possível que as redes táticas possam 
também se conectar por acesso via satélite valendo-se do SGDC. 
 

7. Quais pontos fortes e oportunidades de melhorias foram identificados no emprego do Módulo 

de Telemática Operacional nas operações do 9º B Com GE? 

Pontos Fortes: Flexibilidade, Rapidez e Mobilidade; Oportunidade de melhoria: previsão de 
conectividade de acesso com maior capacidade de banda por meio satelital, valendo-se do SGDC. 
 

8. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

Não. 
 

___________________,  _____de_____________de 2019 

 

 

 

Obrigado por sua valorosa colaboração! 

_________________________ 
Assinatura do entrevistado 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

ENTREVISTA 
 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares, com ênfase em 

Operações Militares, do Cap Com Paulo Cesar Souza Raquel, cujo tema é PROJETO SISFRON: análise 
dos equipamentos de comunicações distribuídos ao 9º B Com GE e os efeitos para sua operacionalidade. 
Pretende-se, a partir da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para a expansão do SISFRON 
identificando os efeitos na operacionalidade no 9º B Com GE com a distribuição de equipamentos de 
comunicações. A identificação dos efeitos produzidos servirão de base para as fases subsequentes do 
projeto SISFRON nas demais áreas de faixa de fronteira. 

Em razão da necessidade de conhecer quais efeitos resultantes na operacionalidade do 9º B Com 
GE com a aquisição de equipamentos de comunicações, o senhor foi selecionado para responder as 
perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes aos efeitos na operacionalidade nas Organizações Militares de Comunicações 
participantes do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

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

Paulo Cesar Souza Raquel (Capitão de Comunicações – AMAN 2010) 

Celular: (21) 96760-0276 

E-mail: paulocsrms@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Nome completo, posto/grad, experiências profissionais relevantes, cursos e estágios na área 

de Operações Militares. 
 

Rarinaldo Fabio Morais de Oliveira, Cap, Cmt Cia C2 em Manaus e Campo Grande, cursos 
de Informática voltados para o Projeto SISFRON. 
 

 
QUESTIONAMENTOS 

 

2. Quais equipamentos de comunicações recebidos por meio do SISFRON o Sr considera que 
proporcionaram maior aumento na operacionalidade do 9º B Com GE ? 

MTO, Vtr C2 e Rádios HARRIS. 
 

3. Sobre o Sistema de Comunicações Táticas (COMTAT), qual equipamento o Sr considera 

fundamental para a exercício do Comando e Controle pelo 9º B Com GE? Quais efeitos na 

operacionalidade foram observados com o seu emprego? 

 
MTO - O MTO por ser um Centro Nodal e isso permite ele concentrar, enviar e receber todas 

as informações fornecidas pelas peças de manobra. 
 
 
 



4. Quais recursos de TI o Sr considera importante para um sistema de comunicações para o 

Comando e Controle em operações militares? 

Cresceu de importância a transmissão de vídeo e voz sob IP nas operações, com isso 
tornou-se indispensável que seja disponibilizado uma largura de banda compatível com essa 
nova demanda. 

 
5. A partir das experiências anteriores e recentes no 9º B Com GE, quais oportunidades de 

melhoria o Sr conseguiu identificar a respeito do sistema de comunicações táticas fornecido? 

Os militares ao serem transferidos para o 9º Com GE devem permanecer por bastante tempo 
na OM, pois o adestramento é demorado e requer muita pratica. Caso os militares sejam 
transferidos constantemente, a operacionalidade no sistema tático de comunicações fica 
comprometido. 

 
6. Segundo as Compreensão das Operações (COMOP) nº 01/2017 do SISFRON, “a 

flexibilidade pretendida pelo Sistema, seja no projeto piloto, seja em suas fases subsequentes de 

implantação, é visualizada por meio da adoção de módulos de monitoramento, que permitirão ao 

comandante realizar reposicionamentos dos componentes do Sistema, no todo ou em partes, para 

qualquer porção da faixa de fronteira terrestre. Isso significará, também, adaptabilidade às 

circunstâncias de emprego da tropa”. Como o Sr avalia as limitações atuais do COMTAT para 

alcançar esse objetivo proposto? 

O sistema de comunicações tático do B Com, por ser quase todo baseado em plataformas 
sob Vtr, atendem bem a mobilidade/flexibilidade pretendida pelo sistema. 

 
7. Quais pontos fortes e oportunidades de melhorias foram identificados no emprego do Módulo 

de Telemática Operacional nas operações do 9º B Com GE? 

É um sistema extremamente robusto, que veio para aumentar a operacionalidade da tropa 
e flexibilizar o emprego dos meios de Com no terreno. 
 

8. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

Um sistema de comunicações robusto deve possuir redundância, e essa redundância ainda 
não foi implementada no MTO, para que caso ele perca o enlace com as torres da INFOVIA, ainda 
consiga transmitir todos os seus dados (streaming, VoIP, e "dados comuns"). 

 
 

Campo Grande, MS,  14 de agosto de 2019. 

 
 

 
 

Obrigado por sua valorosa colaboração! 

_________________________ 
Assinatura do entrevistado 


