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RESUMO
O presente artigo científico tem por objetivo realizar uma pesquisa exploratória sobre uma possível
solução para o contato rádio entre a tropa de superfície do Exército Brasileiro e as aeronaves
(helicópteros) da Aviação do Exército. Existe atualmente uma incompatibilidade de rádios,
impossibilitando que tecnologias avançadas de comunicações, como repetidoras, criptografia e salto
de frequência sejam utilizadas pelas aeronaves, causando assim uma diminuição do Comando e
Controle dos comandantes em todos os níveis. Na tentativa de mitigar esse problema, a Cia Com
AvEx iniciou um trabalho que buscou elevar a confiabilidade do contato rádio em HF com as
aeronaves, utilizando ferramentas online gratuitas para a seleção correta da frequência a ser utilizada,
bem como a confiabilidade do enlace rádio. O presente artigo realizou entrevistas com profissionais
que estiveram envolvidos com a atividade, chegando a conclusão de que os resultados iniciais foram
satisfatórios, elevando de forma considerável o contato rádio entre a tropa de superfície e as
aeronaves da AvEx. A conclusão final deste trabalho é que o processo explicado acima tem potencial
e necessita de novos testes operacionais, que podem ser realizados em futuras operações da Aviação
do Exército nos próximos anos, permitindo que, caso sua eficiência seja comprada, seja
implementada como doutrina no Exército Brasileiro.
Palavras-chave: Consciência situacional. Contato Rádio. HF. Comando e Controle. Aviação. Aviação
do Exército. Helicóptero. Rádio. Confiabilidade
ABSTRACT
This scientific article aims to carry out exploratory research on a possible solution for radio contact
between the Brazilian Army surface troops and Army Aviation aircraft (helicopters). There is currently
a mismatch of radios, making it impossible for advanced communications technologies such as
repeaters, encryption and frequency hopping to be used by aircraft, thus causing a decrease in
command and control of commanders at all levels. In an attempt to mitigate this problem, the Cia Com
AvEx has begun work to increase the success rate of HF radio contact with aircraft by using free online
tools to correctly select the frequency to be used, as well as link reliability. radio. This article conducted
interviews with professionals who were involved in the activity, concluding that the initial results were
satisfactory, considerably increasing the radio contact between surface troops and AvEx aircraft. The
final conclusion of this paper is that the process explained above has potential and needs further
operational testing, which may be performed in future Army Aviation operations in the coming years,
allowing, if its efficiency is purchased, to be implemented as Army doctrine. Brazilian.
Keywords: Situational Awareness. Contact Radio. HF Command and Control. Aviation. Army
Aviation. Helicopter. Radio. Reliability
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1. INTRODUÇÃO
Desde a sua criação, a Aviação do Exército (AvEx) tem sido empregada como
uma tropa especializada, possuidora de grande poder de “Dissuasão” e “Projeção de
Poder”, previstos nos Fundamentos do Emprego do Poder Militar.
A AvEx possibilita aos comandantes dos maiores escalões presentes no TO
o emprego, com maior intensidade, dos Princípios de Guerra da “Ofensiva”, da
“Surpresa”, da “Segurança”, da “Manobra”, da “Exploração”, da “Prontidão”, e da
“Unidade de Comando”, previstos na Doutrina Militar de Defesa (MD 51 – M – 04).
Dentro desse contexto, podemos considerar a AvEx como um Vetor de
Modernidade por sua constante busca por ampliação da capacidade de combate,
inclusive à noite. Sua evolução tecnológica, alcançados mediante o desenvolvimento
e aprimoramento de capacitações técnicas e de recursos humanos, permitem que
os futuros pilotos de combate possam cumprir as missões da AvEx em sua plenitude.
No que tange ao Sistema Operacional Comando e Controle, não há registros
de sua limitação nas Instruções Provisórias (IP) 1-1 Emprego da Aviação do Exército
e de acordo com o (BRASIL, 2000, p. 5-2), temos que:
[...] as necessidades de comunicações são consideradas desde o inicio do
planejamento. Os planos devem garantir comunicações seguras e flexíveis
entre os principais elementos de coordenação e controle, prevendo,
principalmente, a utilização de meios variados (BRASIL, 2000, p. 5-2).

Corroborando com as IP1-1, sabemos que “para a integração ao sistema de
comunicação do Exército de Campanha (Ex Cmp) e das Divisões de Exército (DE),
as unidades da Bda Av Ex são dotadas de meios que permitem essa integração”
(BRASIL, 2003, p. 1-8), o que condiz parcialmente com a realidade, uma vez que as
empresas fabricantes dos rádios das Anv da Av Ex diferem dos utilizados nos
equipamentos

rádios

(Eqp

Rad)

da

força

de

superfície,

gerando

uma

incompatibilidade na integração dos sistemas de segurança (como a criptografia e o
salto de frequência), bem como em sistemas de repetidoras.
Temos como exemplo da referida diferença citada no parágrafo anterior, o
equipamento rádio Harris Falcon 2 e o equipamento rádio Rockwell Collins HF9000B.
Associando esses fatos com o voo tático, que é caracterizado pelo
“deslocamento aéreo realizado por uma ou mais Anv empregando técnicas de voo
que visam utilizar o terreno, a vegetação e as edificações para aumentar as
possibilidade de sobrevivência no campo de batalha” (BRASIL, 2003, p. C-13), nos
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vemos diante de um agravamento das possibilidades de enlace rádio, uma vez que
esse tipo de voo pode ser desenfiado, “realizado no interior de um compartimento,
tão próximo do solo quanto os obstáculos ou a vegetação o permitam,
acompanhando o relevo do terreno” (BRASIL, 2003, p. C-13), e realizado a longas
distâncias, eliminando as possibilidades de contato em VHF / UHF, de acordo com
a tabela abaixo:

ÁREA
URBANA

RURAL

FLORESTA

1 a 3 km

1 a 10km

100 m a 1km

OBS

POTÊNCIA

1a5W

Vegetação fechada,
relevo acidentado e
elevado número de
edificações reduzem o

Não
50 W

5 a 10 km

100 m a 3 km

alcance rádio de

especificado

utilização

Tabela 4-1. Alcance estimativo de propagação em VHF e UHF (BRASIL, 1997, p. 4-2)

Diante do exposto, podemos concluir que o enlace em High Frequency (HF)
pode ser uma solução plausível para a comunicação via rádio em voos táticos na
AvEx, por permitir a propagação via ionosfera com alcance de cerca de 4000km sem
a necessidade de visada direta, conforme a tabela abaixo:

ÁREA
URBANA

RURAL

1 a 3 km

1 a 10km

OBS

POTÊNCIA

1a5W

Propagação
50 W

5 a 10 km

Não especificado

Ocorre

em

ainda

onda

terrestre.

propagação

via

ionosfera com alcance de cerca de
4000 km.

400 W

Cerca de uma centena de km

Tabela 4-1A. Alcance estimativo de propagação em VHF e UHF (BRASIL, 1997, p. 4-3)

Devido a não utilização do enlace em HF na AvEx, o contato terra-avião nos
voos táticos sempre foi uma dificuldade nas operações, ocasionando uma relativa
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perda de comando e controle (C2) e diminuindo a consciência situacional por parte
dos Cmt nos postos de comando (PC).
Como forma de mitigar essa dificuldade (além de outras questões
relacionadas ao C2 na Av Ex), foi criada em 2014 a Companhia de Comunicações
de Aviação do Exército (Cia Com AvEx), que teve a busca por um método eficaz de
planejamento do enlace em HF que atendesse as comunicações nos voos táticos
como um dos seus objetivos iniciais, elevando os níveis da segurança de voo, fator
fundamental para a atividade aérea.
Diante de tal questão, a Cia Com AvEx criou e iniciou os estudos do método
“Tríade do Enlace HF Aeronáutico”, que teve como principal objetivo montar um
planejamento que permitisse condições confiáveis de fonia em HF entre os pontos
transmissores e receptores. Essa tríade compreende a seleção da frequência ótima
de trabalho de acordo com a hora do dia, a confiabilidade da predição do enlace das
ondas terrestres e ionosféricas e o enquadramento dos resultados com as
frequências liberadas para utilização do EB. Este método vem sendo utilizado pela
Cia Com AvEx visando otimizar os efeitos causados pela incompatibilidade dos
rádios já apresentados, porém a eficácia desse método não foi analisada para que
seja uma solução eficiente e definitiva nas comunicações em voo tático na AvEx.
Vale lembrar que dois dos três processos do planejamento da Tríade, utilizase de ferramentas online gratuitas para definições de frequências e predição do
enlace, são eles o VOACAP e o Radio Mobile.
1.1 PROBLEMA
No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as
demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema:
Assim, o presente artigo busca solucionar o seguinte problema de pesquisa:
O método da “Tríade do Enlace HF Aeronáutico” utilizado pela Cia Com AvEx é
eficaz para o planejamento do enlace HF no contato terra-avião em voos táticos na
AvEx?
1.2 OBJETIVOS
O trabalho buscará responder à pergunta do artigo por meio da análise do
processo de planejamento da Tríade do Enlace HF Aeronáutico em comparação com
os resultados obtidos no contato terra-avião pela Cia Com AvEx em um aplicação
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experimental durante um voo de reconhecimento em regiões próximas ao Comando
de Aviação do Exército (CAvEx).
Como forma de atingir o objetivo geral de verificar se o método da “Tríade do
Enlace HF Aeronáutico” utilizado pela Cia Com AvEx é eficaz para o planejamento
do enlace HF no contato terra-avião em voos táticos na AvEx, foram estabelecidos
os objetivos específicos abaixo, como forma de forma a viabilizar uma sequencia
lógica de raciocínio:
a.

A plataforma online VOACAP atende a necessidade da correta seleção

das frequências ótimas de trabalho (FOT) em HF a serem utilizadas no Radio
Mobile para o prosseguimento do planejamento da Tríade?
b.

A plataforma online do Radio Mobile fornece um resultado fidedigno de

predição do enlace em HF para o contato terra-avião, quando utilizadas as
FOT obtidas pela plataforma VOACAP?
c.

Existem frequências em HF liberadas pela ANATEL para a utilização

pelo Exército Brasileiro que abrangem os possíveis resultados obtidos pela
plataforma online VOACAP?
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
O desafio para o estabelecimento das comunicações em HF para o Comando
de Aviação do Exército sempre manteve-se ativo, uma vez que a sua atuação ocorre
em todo o território nacional, o que amplia substancialmente as distâncias envolvidas
para as ligações rádio e tornando mais complexa o planejamento para prover as
ligações necessárias ao Comando e Controle da AvEx.
Um sistema de comunicações amplo, eficiente e flexível é a premissa básica
para um sistema de Comando e Controle realmente funcional. No entanto, a Aviação
do Exército não dispõe de um processo de planejamento adequado para a utilização
do enlace HF no contato terra-avião capaz de proporcionar uma estrutura de C2
compatível com as necessidades da Av Ex em voos táticos.
A implantação da inovação da Tríade do Enlace HF Aeronáutico na AvEx,
caso o resultado das pesquisas deste artigo científico seja positivo, proporcionarão
serventia e relevância ao permitir melhores condições para permitir que a AvEx
amplie a sua capacidade de comando e controle nos programas de adestramento,
nos cursos do CIAvEx e em operações reais e aumentar a segurança de voo ao
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dispor aos profissionais da AvEx melhor consciência situacional e de segurança em
suas atividades operacionais.
2 METODOLOGIA
Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o
problema, o delineamento desta pesquisa contemplou entrevista exploratória, grupo
focal, argumentação e discussão de resultados.
Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os
conceitos de pesquisa quantitativa, pois os resultados numéricos obtidos por meio
das analises dos documentos e a entrevista com o especialista, corroboraram para
a compreensão da viabilidade da tríade do enlace HF aeronáutico.
Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em
vista o pouco conhecimento disponível acerca do tema, o que exigiu uma
familiarização inicial, materializada pelas análises dos documentos e entrevista
exploratória para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto.
2.1 REVISÃO DE LITERATURA
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 de toda a documentação existente acerca da AvEx. Essa
delimitação baseou-se na necessidade da inclusão de manuais do EB e de recentes
documentos produzidos sobre o tema.
O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre o manual
de campanha do EB que aborda o emprego do rádio em campanha (C24-18).
Foram utilizadas as palavras-chave rádio, enlace, frequência alta, consciência
situacional, voo tático, voo desenfado, ionosfera, predição, em sítios eletrônicos de
procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (EsAO). O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de
relatórios de exercícios militares, resultados de plataformas online de predição de
frequência e enlace rádio, bem como de manuais de campanha e instruções
provisórias do EB referentes ao tema.
Quanto ao tipo de operação militar, a revisão da literatura limitou-se a
operações de não-guerra, com enfoque majoritário em atividades de adestramento
da AvEx com voos táticos.
a. Critério de inclusão:
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- Publicações sobre o planejamento e emprego de radiofrequências;
- Publicações sobre o emprego do rádio em campanha militares; e
- Publicações que abordam o emprego da AvEx.
b. Critério de exclusão:
- Estudos que abordam o emprego do enlace em HF com dois postos fixos; e
- Estudos que aplicam faixas de frequência maiores que a determinada em
HF.
2.2 COLETA DE DADOS
Na sequencia do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:
entrevista exploratória e grupo focal, tendo uma estimativa de população de três
militares devido ao pouco conhecimento sobre o assunto.
2.2.1 Entrevistas
Com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre a técnica da tríade do HF
aeronáutico e os resultados obtidos pela Cia Com AvEx, foram realizadas entrevistas
exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:
Nome
CARLOS EDUARDO DA PAZ MOREIRA –
Cap EB

Justificativa
Experiência como Sub Cmt SU no desenvolvimento
da Tríade do HF aeronáutico
Experiência como Oficial de Operações no
AMARO – 1º Ten EB
desenvolvimento da Tríade do HF aeronáutico
Experiência como Cmt Pel Com no
MONTEIRO – 1º Ten EB
desenvolvimento da Tríade do HF aeronáutico
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Grupo Focal
Em consequência da natureza exploratória da investigação e finalizando a
coleta de dados, foi conduzido um grupo focal, visando debater os resultados
colhidos nas entrevistas, com os seguintes especialistas:
Nome
CARLOS EDUARDO DA PAZ MOREIRA –
Cap EB

Justificativa
Experiência como Sub Cmt SU no desenvolvimento
da Tríade do HF aeronáutico
Experiência como Oficial de Operações no
AMARO – 1º Ten EB
desenvolvimento da Tríade do HF aeronáutico
QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

Durante a execução do referido grupo focal, as pautas foram originadas
visando levantar as divergências das informações obtidas na literatura analisada e a
percepção obtida por intermédio das entrevistas, ficando nos seguintes aspectos:
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a) Viabilidade da plataforma online VOACAP como um instrumento gratuito na
obtenção das frequências ótimas de trabalho (FOT) em HF;
b) Fidelidade da plataforma online Radio Mobile como um fornecedor de
predições de enlace em HF para o contato terra-avião, quando utilizadas as FOT
obtidas pela plataforma VOACAP;
c) Aplicação das frequências em HF liberadas pela ANATEL nos resultados
obtidos pela plataforma online VOACAP; e
d) Taxa de eficácia do método quando aplicado em voos táticos na AvEx.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O principal objetivo da Av Ex em oferecer aeromobilidade à Força Terrestre
garante benefícios táticos e estratégicos no emprego de tropas aeromóveis que
podem ser reduzidos por um Comando e Controle deficiente nas operações. As
pesquisas sobre a utilização do contato rádio terra-avião nas operações da AvEx
indicam uma utilização reduzida deste meio de comunicação, devido à falta de um
enlace fidedigno para este fim.
Como forma de exemplificar a eficiência da Tríade, será demonstrado abaixo
como foi o seu emprego real em um voo realizado no setor sul da AvEx, sediada em
Taubaté-SP, durante reconhecimentos aéreos do Curso de Piloto de Combates no
ano de 2018.

FIGURA 1 – Setor de voo utilizado no estudo da Tríade.
Fonte: O autor
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A figura acima mostra um polígono que define a área onde o helicóptero irá
realizar os eu voo, definido como “setor de voo”, que permite o início do planejamento
e execução do planejamento de comunicações (Tríade do Enlace HF Aeronáutico)
através do primeiro procedimento, que envolve a utilização da plataforma online
VOACAP que tem por objetivo achar a definição das frequências em HF a serem
utilizadas em voo. Seguem-se abaixo as etapas:

FIGURA 2 – Primeira etapa: Inserção dos pontos de interesse no VOACAP.
Fonte: O autor

Na primeira etapa do VOACAP, foi inserido o marcador vermelho no posto
rádio transmissor HF, localizado na Cia Com AvEx dentro do complexo da Av Ex em
Taubaté - SP. O ponto azul refere-se ao rádio receptor na posição central e mais
distante da zona de voo apresentada na figura 1, no caso, Natividade da Serra.
Prosseguindo para a segunda etapa do VOACAP, a modulação rádio foi
alterada para SSB (Single Side-Band), utilizada tanto no HARRIS Falcon 2 (rádio HF
utilizado pelo Exército Brasileiro) como no Rockwell Collins HF9000D Aeronáutico
(utilizado nas Anv modernizadas da AvEx). Também foi inserida a potência máxima
de 100W em ambos equipamentos rádios.

FIGURA 3 – Segunda etapa: Alteração da modulação para SSB e da potência para 100W.
Fonte: VOACAP Online HF Predictions (Amateur Radio). © 2010-2019 Jari Perkiömäki (OH6BG),
James Watson (HZ1JW) and Juho Juopperi (OH8GLV). Disponível em: <http://www.voacap.com/hf/>.

Na terceira e última etapa do VOACAP, foi inserido o tipo de antena Dipolo
com altura de cinco metros na estação transmissora (posto rádio na Cia Com AvEx)
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e o mesmo tipo de antena com altura de 60M na estação receptora (Anv em voo
tático). Essa informação foi inserida em todas as faixas de frequência em HF.

FIGURA 4 – Terceira etapa: Alteração do tipo da antena e sua altura na estação transmissora e
receptora.
Fonte: VOACAP Online HF Predictions (Amateur Radio). © 2010-2019 Jari Perkiömäki (OH6BG),
James Watson (HZ1JW) and Juho Juopperi (OH8GLV). Disponível em: <http://www.voacap.com/hf/>.

Como resultado final das três etapas inseridas no VOACAP mostrados acima,
foi obtido o gráfico de confiabilidade do enlace. Este gráfico representa a FOT (linha
preta) em razão do tempo (24 horas do dia UTC). As cores do gráfico mostram a
probabilidade do enlace caso a FOT não possa ser utilizada.

FIGURA 5 – Resultado do VOACAP: FOT em relação ao tempo
Fonte: VOACAP Online HF Predictions (Amateur Radio). © 2010-2019 Jari Perkiömäki (OH6BG),
James Watson (HZ1JW) and Juho Juopperi (OH8GLV). Disponível em: <http://www.voacap.com/hf/>.
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Levando em consideração um voo realizado entre 10 e 12 horas UTC, foi
verificada que a frequência que mais se aproximou da confiabilidade de 100% foi de
aproximadamente 5MHz.
Após decidido qual a FOT a ser utilizada no teste, iniciou-se os trabalhos da
segunda fase da Tríade com o Rádio Mobile Online. O presente artigo não foca nas
formas de utilização do referido software, tendo em vista que já existem trabalhos no
EB que demonstram as inúmeras possibilidades de configuração possíveis.
Na etapa de configuração da predição de enlace no Radio Mobile Online,
foram inseridos os pontos da estação rádio transmissora (CIAvEx - Sala CPC) com
a altura da antena em 2m e receptora (Natividade da Serra) com altura da antena de
5m (representando a altura média da Anv em voo tático). Nessa mesma etapa
também foi inserida a potência de 100W bem como a frequência média definida pelo
VOACAP (5MHz).

FIGURA 6 – Locação dos postos rádio no Radio Mobile Online.
Radio Mobile Online. A free tool for amateur radio by Roger Coudé VE2DBE. Disponível em:
<http://www.ve2dbe.com/rmonline.html>.
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FIGURA 7 – Configuração da predição do enlace no Radio Mobile Online.
Radio Mobile Online. A free tool for amateur radio by Roger Coudé VE2DBE. Disponível em:
<http://www.ve2dbe.com/rmonline.html>.

Após montada a configuração da predição do enlace, o Radio Mobile Online
fornece como produto final a seguinte imagem:

FIGURA 8 – Resultado da predição do enlace no Radio Mobile Online.
Radio Mobile Online. A free tool for amateur radio by Roger Coudé VE2DBE. Disponível em:
<http://www.ve2dbe.com/rmonline.html>.

Analisando o resultado da predição do enlace fornecido pelo Radio Mobile
Online, temos:
- Os locais que foram inseridos os postos rádio (CIAvEx - Sala CPC e
Natividade da Serra) nas extremidades.
- A componente da onda terrestre durante todo o trajeto, mostrando o grau de
confiabilidade do enlace em 3 diferentes cores: verde (confiável), amarelo (pouco
confiável) e vermelho (não confiável). Pode-se notar na área destacada pelo círculo
que, apenas uma pequena área não possui a cor verde, simbolizando que
praticamente 100% do trajeto pode se obter um contato rádio fidedigno.
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- A componente da onda ionosférica (traços retilíneos verdes), mostrando que
o contato rádio pode também ser realizado via ondas ionosféricas na sua
extremidade (Natividade da Serra).
Diante dos dados colhidos no VOACAP e consequentemente no Radio Mobile
Online, a Tríade do enlace HF Aeronáutico se encerra com a correta seleção da
frequência em HF de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 194, DE 6 DE DEZEMBRO DE
1999 da Agência Nacional de Telecomunicações. Por se tratar de um documento
reservado, o mesmo não será exposto no presente artigo. Como complementação a
esta última etapa do planejamento, vale ressaltar que, de acordo com a citada
resolução da ANATEL, existem frequências em toda a faixa de HF (3MHz a 30MHz)
liberadas para uso do Exército Brasileiro a serem escolhidas.
Terminado o planejamento da Tríade, temos como resultado operacional a
exata frequência a ser utilizada durante o voo de acordo com o horário, a
confiabilidade da onda terrestre em todo o percurso e por fim a confiabilidade da
onda ionosférica (caso haja) nos pontos mais distantes.
No teste prático, foram realizados diversos testes rádio durante o voo entre
Taubaté e Natividade da Serra, tendo resultados satisfatórios em todo o percurso.
A cerca das respostas sobre a Tríade do Enlace HF Aeronáutico pelos
entrevistados, foi possível notar uma unanimidade do que tange ao ganho da
consciência situacional e da segurança de voo ao elevar os padrões de Comando e
Controle com o contato em HF terra-avião nos voos táticos em operações na Av Ex.

Índice de aprovação da Tríade do Enlace
HF Aeronáutico
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Entrevistados

GRÁFICO 1 – Opinião dos entrevistados, em valores absolutos, sobre a efetividade da Tríade do
Enlace HF Aeronáutico.
Fonte: O autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,
conclui-se que a presente investigação exploratória atendeu ao pretendido,
concluindo que o método da Tríade do Enlace HF Aeronáutico utilizado pela Cia Com
AvEx é eficaz para o planejamento do enlace HF no contato terra-avião em voos
táticos na AvEx, aumentando a compreensão sobre uma possível forma de elevar o
comando e controle, bem como a segurança de voo e a consciência situacional dos
Cmt em todos os níveis, no que tange ao comando e controle na AvEx.
A revisão de literatura possibilitou concluir que existe uma carência efetiva e
específica sobre o assunto, necessitando que experimentações doutrinárias sejam
realizadas a fim de que a Tríade do Enlace HF Aeronáutico possa ser verificada mais
vezes e em todos os ambientes operacionais do território brasileiro.
A plataforma online VOACAP atendeu a necessidade da correta seleção das
frequências ótimas de trabalho (FOT) em HF a serem utilizadas no Radio Mobile
para o prosseguimento da tríade. Sua utilização se mostrou simples, rápida e
eficiente para o propósito.
A plataforma online Rádio Mobile, por consequência, forneceu um resultado
fidedigno de predição do enlace em HF para o contato terra-avião. A FOT obtida pelo
VOACAP é a peça essencial para que o Rádio Mobile possa funcionar de acordo
com o seu propósito.
Por fim, foi constatado também que existem frequências em toda a faixa de
HF (3MHz a 30MHz) liberadas para utilização pelo Exército Brasileiro, de acordo com
a RESOLUÇÃO Nº 194, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1999 da Agência Nacional de
Telecomunicações.
A tríade pode ser facilmente implementada por meio de instruções de
nivelamento chefiadas pela Cia Com AvEx, objetivando que cada pelotão de
comunicações dos Batalhões de Aviação do Exército possam ter autonomia para
esse planejamento, fornecendo assim uma rápida resposta sobre qual frequência a
ser utilizada para cada tipo de voo. Sendo assim, o comandante de unidade pode,
acompanhar, em tempo real, a evolução da missão a ser executada.
Desta forma, entende-se que seria de interesse para a AvEx a criação de um
ambiente favorável para a realização de novos testes da Tríade, para que a sua
efetividade possa ser comprovada e, caso aprovada, seja inserida de forma
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padronizada nos voos, sejam eles em missão real ou de adestramento.
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ANEXO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA TRÍADE
DO ENLACE HF AERONÁUTICO

1. Utilização da plataforma online VOACAP
a. Dados necessários antes da utilização
1) Local do posto rádio fixo.
2) Ponto mais distante da rota do voo da aeronave.
3) GDH da missão.
b. Na plataforma online
1) Locar os dois cursores (vermelho e azul) no locais do posto rádio fixo e do
ponto mais distante da rota do voo da aeronave.
2) Alterar a modulação de CW para SSB.
3) Alterar a potência para 100W.
4) Alterar o tipo de antena para Dipolo.
5) Clicar em REL & SDBW e extrair a frequência ideal para o horário do voo.
2. Utilização da plataforma online Rádio Mobile
a. Dados necessário antes da utilização
1) Local do posto rádio fixo e altura da antena.
2) Ponto mais distante da rota do voo e altura da aeronave.
b. Na plataforma online
1) Ir em “New Sites” e criar a localização do posto rádio fixo e o ponto mais
distante da rota do voo da aeronave.
2) Ir em “New Link” e selecionar o site referente ao posto rádio fixo no campo
“From” e inserir a altura da sua antena.
3) Selecionar o site referente ao ponto mais distante da rota do voo da aeronave
no campo “To” e inserir a altura do voo.
4) Inserir a FOT extraída do VOACAP.
5) Alterar a potência para 100W.
6) Clicar em Submit e extrair a predição do enlace.
3. No último passo, faz-se necessário adequar a FOT utilizada dentro de alguma
frequência liberada pela RESOLUÇÃO Nº 194, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1999
da Agência Nacional de Telecomunicações.
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