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RESUMO 
O combate moderno está tomando vultos cada vez maiores nas diversas dimensões existentes, quais 
sejam a física, a humana e a informacional. Com o advento das transmissões globais e das múltiplas 
possibilidades de transmissões de sinais para realização de comunicações, as tecnologias vêm se 
desenvolvendo de uma forma muito acelerada devido à necessidade cada vez maior de se manter 
uma boa consciência situacional do Teatro de Operações. O Comandante necessita cada vez mais 
ter a sua disposição elementos e equipamentos cada vez mais especializados a fim de facilitar o seu 
contato com tudo que é relevante para uma tomada de decisão. Dentre todos os fatores que 
poderiam ser citados neste estudo, dar-se-á ênfase ao fator SEGURANÇA e CONFIABILIDADE, os 
quais são de extrema importância no momento em que o Comandante precisa receber ou passar uma 
informação. As principais causas de uma informação não deter segurança ou confiabilidade provém 
das possibilidades de um interferidor nas comunicações durante o tempo que se dá a transmissão ou 
recepção de determinada informação. Com isso, cabe ressaltar que na maioria dos equipamentos 
modernos há a possibilidade de criptografia de dados e de voz e até mesmo mudanças automáticas 
temporizadas de frequência em ritmos coordenados, fazendo com que a informação seja dividida em 
diversas faixas de frequência e mesmo que cooptada por outrem, se torne de pequena utilidade já 
que estará desordenada e sem possibilidade de descriptografia. Porém, em alguns locais de difícil 
penetração de ondas de rádio por sua densidade material, existe a necessidade de se trabalhar em 
frequências que nem sempre contam com equipamentos que funcionem com o salto de frequência ou 
criptografia de dados ou de voz. Por exemplo, na selva amazônica, as distâncias quase continentais 
em que se encontram os Comandos de seus Elementos Subordinados, fazem com que seja 
necessário o trabalho com equipamentos que modulem em uma faixa de frequência que permita o 
alcance da informação a todos aqueles a quem esta deva chegar. Por isso, há ainda a grande 
necessidade de se trabalhar muito em frequências HF, as quais são de difícil modulação, tendo seus 
resultados insatisfatórios dependendo de determinado momento das operações (hora do dia). Este 
estudo visa mitigar as interferências de um planejamento de uso de frequências na faixa de 
frequência HF, com a finalidade de haver maior eficiência nas comunicações em operações de uma 
Brigada ou Divisão de Exército em ambiente de Selva.  
 
Palavras-chave: Consciência situacional. Comunicações. Tecnologia. Projetos de modernização. 
Planejamento operacional. 
 
ABSTRACT 
Modern combat is taking on greater dimensions in the various existing, namely physical, human and 
informational. With the advent of global broadcasts and the multiple possibilities of transmitting signals 
to carry out communications, technologies have been developing at a very rapid pace due to the 
increasing need to maintain a good situational awareness of the Operational Theater. The 
Commander needs even more specialized elements and equipment at his disposal in order to facilitate 
his contact with everything that is relevant for a decision making. Among all the factors that could be 
mentioned in this study, emphasis will be placed on the SECURITY and RELIABILITY factor, which 
are extremely important when the Commander needs to receive or pass on information. The main 
causes of an information not having security or reliability stems from the possibilities of an interference 
in communications during the time that a given information is transmitted or received. Thus, it is worth 
mentioning that in most modern equipment there is the possibility of data and voice encryption and 
even automatic frequency changes in coordinated rhythms, making the information divided into 
several frequency bands and even if co-opted by otherwise, it becomes of little use since it will be 
disordered and without the possibility of decryption. However, in some places where radio waves are 
difficult to penetrate due to their material density, there is a need to work on frequencies that do not 
always have equipment that works with the frequency jump or data or voice encryption. For example, 
in the Amazon jungle, the almost continental distances at which the Commands of its Subordinated 
Elements are located, make it necessary to work with equipment that modulate in a frequency range 
that allows the access of information to all those to whom it is located. must arrive. Therefore, there is 
still a great need to work a lot on HF frequencies, which are difficult to modulate, with unsatisfactory 



 

 

results depending on a certain moment of the operations (time of day). This study aims to mitigate the 
interferences of a plan to use frequencies in the HF frequency range, in order to have greater 
efficiency in communications in operations of a Brigade or Army Division in a jungle environment. 
 
Keywords: Situational Awareness. Communications. Technology. Modernization projects. Operational 
planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Comunicações é a arma que dentre todas as demais, inclusive o quadro de 

material bélico e o serviço de intendência, mais se desenvolveu tecnologicamente 

nas últimas décadas, conforme se pode notar pelo advento das comunicações 

globais e da internet na vida cotidiana. As armas, o quadro e o serviço são conjuntos 

de pessoal e meios organizados em unidades de acordo com as suas 

funcionalidades, que desenvolvem atividades específicas nas operações (BRASIL, 

2014). 

As Comunicações – a Arma do Comando – proporcionam as ligações 
necessárias entre os elementos da F Ter, antes, durante e após as 
operações. Além disso, atua no controle do espectro eletromagnético, por 
meio das atividades de Guerra Eletrônica, para impedir ou dificultar as 
comunicações do inimigo, facilitar as próprias comunicações e obter 
informações. As Comunicações constituem importante componente da 
Função de Combate Comando e Controle, viabilizando o exercício da 
autoridade pelos comandantes de todos os elementos da F Ter. Propiciam a 
integração das demais Funções de Combate por meio dos seus sistemas de 
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). (BRASIL, 2014, pag 6-4). 
 

A Força Terrestre Brasileira está distribuída em Organizações Operativas, 

cuja estrutura para sua consolidação leva em conta uma série de fatores dentre os 

quais cabe destacar a sua missão e a situação tática (BRASIL, 2014). 

Para as operações, os elementos de emprego da F Ter se articulam em 
organizações operativas respondendo ao critério básico de modularidade, o 
que proporciona flexibilidade à estrutura, permitindo otimizar os recursos 
para obter deles o máximo rendimento. (BRASIL, 2014, pag 6-11) 

 
Dentre as organizações operativas existentes este estudo aprofundar-se-á no 

planejamento de comunicações para apoio de uma Grande Unidade que é uma 

organização militar interarmas, com capacidade de atuação operativa independente, 

constituída por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. 

(BRASIL, 2014). 

 A fim de tornar o estudo mais aprofundado e específico, evidenciar-se-á o 

aspecto “apoio ao combate”, no qual a Arma de Comunicações se encaixa.  

O apoio ao combate contribui diretamente com o aumento da eficiência dos 
elementos de manobra, podendo constituir-se em fator decisivo na 
avaliação do Poder Relativo de Combate. A composição de uma força inclui 
unidades de apoio ao combate, de acordo com suas necessidades. Os 
principais Elementos de Apoio ao Combate da F Ter são: artilharia (de 
campanha e antiaérea), engenharia, comunicações, guerra eletrônica, 
guerra cibernética, DQBRN, inteligência e operações de apoio à informação. 
(BRASIL, 2014, pag 6-7). 
 

 As comunicações em forma de apoio ao combate, portanto, terá ênfase neste 

estudo, pois é neste elemento que entram as ligações necessárias à GU. Dentre os 
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aspectos principais do elemento comunicações em apoio ao combate pode-se dizer 

que proporciona rapidez, confiança e segurança na transmissão de informações de 

combate e de decisões do comando (BRASIL, 2014).  

 Para isso os seus sistemas devem possibilitar o comando e o controle, além 

de proporcionar ligações eficientes a todos os escalões desdobrados no Teatro de 

Operações/Área de Operações. Os meios de comunicações empregados, bem como 

a maneira de utilizá-los, precisam adaptar-se às diversas situações de combate. 

Cada escalão ou nível de comando dispõe de tropas e equipamentos orgânicos ou 

reunidos de forma modular necessários para instalar, explorar e manter as 

comunicações indispensáveis à execução da missão (BRASIL, 2014). 

 Dentre os aspectos acima considerados a respeito do apoio em 

comunicações, um aspecto singular apresenta grande consideração dentre os 

demais, a capacidade de possibilitar o comando e o controle, que é definido como: 

Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados que permitem 
aos comandantes o exercício da autoridade e a direção das ações. A função 
mescla a arte do comando com a ciência do controle. As demais funções de 
combate são integradas por meio de atividades da Função de Combate 
Comando e Controle. (Brasil, 2014, pag 5-9). 

 

 Ou seja, todas as funções de combate em um TO/AO dependem do apoio de 

comunicações para obterem sucesso de acordo com a missão demandada pelo 

Comando. Em caso de essa função de combate perecer, as demais se tornam 

acéfalas e não possuirão mais as possibilidades de visualização macro do ambiente 

de batalha, dando total abertura a uma possível contra investida ou dificultando 

sobremaneira as suas tomadas de decisão. 

1.1 PROBLEMA 

 As comunicações sempre terão de se adaptar ao ambiente operacional ao 

qual encontram-se engajadas. Todas as transmissões e recepções feitas pelos seus 

equipamentos dependem de enlaces eletromagnéticos ou físicos, havendo 

necessidade de adaptação das modulações às necessidades específicas. Por 

exemplo, um rádio portátil que funciona em modulação UHF não poderia ser 

utilizado para realizar uma transmissão rádio a outro equipamento de mesma 

modulação situado a uma distância de 60 Km. As capacidades técnicas desse 

equipamento não permitiriam que a informação transmitida chegasse ao seu destino, 

pois não haveria potência suficiente no sinal a fim de que a transmissão se 

completasse e chegasse ao seu destino. 
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O emprego do equipamento certo no ambiente certo é imprescindível para o 

sucesso das operações, contudo, em alguns ambientes operacionais, nem mesmo 

os meios tradicionais podem suprir os desafios impostos. A selva amazônica é um 

ambiente operacional com características próprias e sendo assim, demanda que 

todo e qualquer equipamento que seja utilizado neste ambiente seja adaptativo ao 

meio. Por estar situado num grande vazio demográfico de proporções continentais, 

cercada de sua floresta tropical, não conta, muitas vezes, com possibilidades de se 

realizar um apoio de comunicações dos mais eficientes. Em ambientes tradicionais, 

o mais comum é a utilização de um Sistema de Comunicações de Área, em que 

Cabines Nodais e Nós de Acesso são espalhados pelo AO a fim de possibilitar 

comunicações eficientes a todos os elementos de manobra. Na selva amazônica, o 

terreno impossibilita o acesso desses equipamentos aos locais em que costumam 

funcionar.  

Dentre os fenômenos de propagação de ondas de rádio em ambientes 

naturais que podem ocorrer na selva, o mais observado é o da absorção, que 

consiste na perda de parte da energia da onda propagada para o meio, no caso, as 

árvores muito abundantes (BRASIL, 1997). Nesse caso, as propagações mais 

afetadas são aquelas que feitas por ondas espaciais, como as ondas da faixa de 

frequência VHF e UHF, normalmente utilizadas em equipamentos rádio no âmbito de 

Subunidades e Pelotões, em operações, quando não destacados. Porém, quando 

destacada, essa fração, pode necessitar entrar em contato com seu Escalão 

Superior e, dependendo de sua localização, precisará de equipamentos que 

modulem as suas ondas em Alta Frequência (HF). 

A Alta Frequência é uma faixa que designa ondas de 3 a 30 MHz (ondas 

decamétricas) (BRASIL, 1997). A sua difusão pode ser espacial, no caso ionosférica 

e terrestre, podendo atingir 83 Km no primeiro e entre 161 e 12.872 Km no segundo, 

com uma antena omnidirecional (BRASIL, 1997). 

Os mecanismos de propagação básicos em meios naturais podem ser 

divididos em dois componentes, quais sejam, onda terrestre e onda espacial. 

A onda terrestre tem ainda sua subdivisão em categorias de propagação, 

sendo as ondas de superfície, as ondas diretas, as ondas refletidas na terra e as 

ondas troposféricas. 
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A onda espacial é uma onda característica dos enlaces de Alta Frequência 

por ondas ionosféricas, que ocorrem por refrações sucessivas na ionosfera terrestre, 

sofrendo fortemente influenciada por sua atmosfera (BRASIL, 1997). 

O comportamento da ionosfera é basicamente controlado pela atividade 
solar. Assim as condições de propagação via onda ionosférica dependem 
da hora do dia e época do ano, podendo apresentar variações profundas 
em curto espaço de tempo. (BRASIL, 1997, pág 4-11) 

 
As distâncias dos elementos na selva podem ser de centenas de Km, como 

mostrado na figura 01, que chega a quase 200 Km de distância entre a cidade de 

Boa Vista, sede do Comando de Fronteira Rio Negro/ 7º Batalhão de Infantaria de 

Selva até um de seus Pelotões Especiais de Fronteira mais próximos. 

 

FIGURA 01: distância de Boa Vista ao 2º PEF/ 7º BIS. 

 
Fonte: Google Maps 
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Na Figura 02 pode-se perceber que os distanciamentos entre os PEF e seus 

respectivos comandos operativos seguem o mesmo padrão apresentado na Figura 

01, por isso, há a necessidade de se operar em Alta Frequência nesses locais. 

O advento da tecnologia e de novos equipamentos trouxeram consigo novas 

possibilidades de trabalho, como o emprego de comunicações via satélite, porém, 

nacionalmente seu emprego ainda é muito caro e conta com tecnologia estrangeira, 

sendo necessária a garantia da soberania nacional no aspecto SEGURANÇA. 

E em caso de materiais que operam com tecnologia de comunicações via 

satélite não estarem em possibilidade de uso, a Força Terrestre dispõe de meios 

rádio suficientes para suprir as demandas de troca de informações por voz. 

 Por isso, voltar-se-á o foco ao estudo da melhoria do processo de escolha das 

frequências de trabalho nos equipamentos rádio já existentes naquelas localidades, 

pois, por diversas vezes, ocorre a falha na comunicação desses equipamentos 

devido à natureza da onda portadora das informações tão valiosas ao processo 

decisório. 

 

FIGURA 02: Distribuição dos PEF no Norte do Brasil. 

 
Fonte: Comando Militar da Amazônia 
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 Dados dois pontos afastados entre si, a máxima frequência que 
“retorna” à terra estabelecendo o enlace é denominada MUF (Máxima 
Frequência de Utilização). As frequências acima da MUF ou ultrapassam a 
ionosfera, ou retornam para a terra em uma região mais afastada do que a 
desejada. O valor da MUF pode ser obtido, experimentalmente, por meio de 
equipamentos específicos ou usando-se cartas de previsão, expedidas pela 
DACM (Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha). (BRASIL, 
1997, pág 4-11) 

 Portanto, para evitar-se essa perda para a ionosfera, recomenda-se a 

utilização de 80% da MUF para a realização da comunicação de forma otimizada. 

Esse valor é conhecido como FOT (Ótima Frequência de Trabalho) e é uma 

frequência variável de acordo com a hora do dia. 

 No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as 

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

 Qual(is) a(s) melhor(es) forma(s) de se chegar aos valores das FOT para uso 

diário nas Brigadas de Infantaria de Selva em contato com os seus elementos 

subordinados, a fim de minimizar os silêncios produzidos por frequências 

desfavorecidamente utilizadas? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades operacionais inerentes à consciência 

situacional no escalão GU, o presente estudo pretende analisar as soluções 

tecnológicas disponíveis ou em fase de pesquisa que podem contribuir para a 

definição em caráter definitivo ou emergencial das melhores soluções para as 

escolhas das frequências HF utilizadas em operações em ambiente de selva. 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar os equipamentos utilizados no ambiente operacional de selva que 

modulem em HF e disponíveis nas GU, U e PEF. 

b) Reconhecer, a partir da opinião dos militares especialistas da região 

amazônica, quais as linhas de ação tomadas atualmente para se planejar quais as 

FOT utilizadas. 

c) Identificar as possíveis soluções para atender as necessidades dos militares 

especialistas a fim de resolver os problemas encontrados pelos mesmos nas lides 

diárias em operações. 



7 

d) Diagnosticar possíveis falhas que possam levar as informações a alcançarem 

passadas por equipamentos rádio a alcançarem nível mundial com possíveis 

vazamentos de informação confidencial. 

e) Formular uma proposta para a distribuição e emprego adequados das 

soluções tecnológicas encontradas aos elementos distribuídos nos quartéis de 

comunicações, a fim de difundir uma possível boa prática nas escolhas de 

frequências de trabalho em operações na selva. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Os métodos mais utilizados atualmente para a programação de rádios são os 

mesmos utilizados há décadas. O programa mais utilizado no âmbito da Força 

Terrestre para a previsão de enlaces de rádio é o RADIOMOBILE, que foi criado por 

um rádio amador francês chamado Roger Coudé. A ferramenta é eficaz nas 

previsões de enlaces de visada direta, porém quando se trata de enlaces em HF, 

não há a possibilidade de se realizar boas predições, devido às necessidades de 

atualização diária dos dados de tempo e espaço. 

A única fonte para pesquisa de parâmetros de enlaces HF no âmbito da Força 

Terrestre, de acordo com pesquisa feita na BDEX, é o manual de campanha C 21-

18, Emprego Rádio em Campanha (BRASIL, 1997), que há muito tornou-se obsoleto 

em diversos parâmetros, dos quais, destaca-se principalmente o fato de os rádios 

existentes atualmente são muito mais modernos do que os existentes na época de 

publicação do manual. 

O Birô de Meteorologia do Governo Australiano possui uma ferramenta aberta 

a qualquer indivíduo que possua acesso à rede mundial de computadores disponível 

em um sítio digital. O sítio denomina a aba dedicada a esse estudo de “Space 

Weather” (Clima Espacial). 

É explicado no sítio digital que o clima espacial se refere a mudanças no 

ambiente espacial, particularmente na região entre a Terra e o Sol. O “vento solar” 

atravessa a Terra e é principalmente desviado pelo campo magnético desta, mas 

variações no vento solar causam mudanças no campo magnético da Terra, como 

mostra a figura 03. 
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FIGURA 03: impressão artística do vento solar interagindo com o campo magnético 
terrestre. 

Fonte: Space Weather Services 

Hoje em dia essas ferramentas apresentadas pelo Governo Australiano são 

gratuitas, porém no futuro elas podem e serão, como explícita o próprio sítio digital, 

ser fechadas ao uso popular. 

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

respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução do sistema de 

predição de enlaces de rádio HF em uso na Força Terrestre. 

O trabalho pretende explicitar problemas de natureza técnica de um tema 

atual e altamente importante do qual não há ferramenta de pesquisa nacional, 

buscando soluções razoáveis de natureza emergencial e/ou definitiva. Este trabalho 

servirá de pressuposto teórico para outros estudos que sigam esta mesma linha de 

pesquisa. 

Abaixo pode ser observado, na figura 04, um gráfico que deixa claro como é a 

forma de propagação de uma onda de Alta Frequência e quais as melhores 

frequências para obter sucesso em uma transmissão utilizando-a. Essa figura mostra 

dados de regiões atmosféricas, quais sejam a “região E” e a “região F”, que se 

tratam de regiões da ionosfera onde as ondas de média e grande amplitude são 

refletidas. A região E também recebe o nome de camada Kennelly-Heaviside. A 

região F também chamada de camada F é a região de maior concentração de 

elétrons livre na ionosfera e apresenta maior sucesso na reflexão das ondas de alta 

frequência, sendo melhor empregada para os fins desejados neste trabalho. 
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FIGURA 04: Gráfico de propagação das ondas HF na atmosfera terrestre. 

Fonte: Space Weather Services 

2 METODOLOGIA 

Para colher dados que permitissem trazer uma possível solução para o 

problema proposto, esta pesquisa contemplou leitura e fichamento das fontes, 

entrevistas com especialistas atuando no ambiente operacional estudado, 

questionários, argumentação e verificação de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa e quantitativa, pois buscou-se juntar um 

arcabouço de informações na literatura e nos veículos de mídia internacional a fim 

de traçar um parâmetro que definisse se há ou não solução para o problema 

proposto, sendo que durante o processo de análise, foram feitas pesquisas junto a 

militares especializados que estão em contato direto com os dados mais atuais e 

servindo no ambiente operacional em questão para finalmente poder deduzir se há 

ou não satisfação ao problema de acordo com as exigências atuais. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade observatória, tendo 

em vista as possibilidades de emprego do problema que é realizado diariamente nas 

comunicações dos PEF com seus respectivos comandos. Houve ainda a 

necessidade de se realizar o emprego da modalidade exploratória por haver no 
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país, atualmente, pouco material que contenha descrição sucinta do assunto e que 

se dedique de forma puntual ao mesmo. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Houve uma delimitação do tema com a definição de termos e conceitos, a fim 

de viabilizar a solução do problema de pesquisa, baseando-se em literatura 

disponível do ano de 1997 até os dias atuais.  

O parâmetro mais antigo encontrado foi o descrito no manual de campanha C 

21-74, Emprego do Rádio em Campanha (BRASIL, 1997), conforme enunciado 

neste estudo. Este manual trata de elucidar conceitos básicos e muito necessários à 

questão dos planejamentos de emprego do rádio, sendo peça chave na elucidação 

de diversos conceitos existentes na F Ter. 

As palavras-chave enunciadas no resumo deste estudo foram utilizadas em 

português, inglês, espanhol, francês e japonês para possível descoberta de literatura 

proveniente de sítios digitais, com ênfase direta na BDEX, que dá acesso a um 

repertório de estudos militares feitos anteriormente, dos quais, nenhum destinava-se 

a elucidar os problemas encontrados nos planejamentos do emprego de um rádio 

em Alta Frequência em grandes distâncias. 

O tipo de Operação Militar ao qual foi dada ênfase neste estudo vai desde o 

cotidiano de um Grande Comando/Grande Unidade/Unidade de Selva às Operações 

realizadas em caráter de guerra e não-guerra, pois para toda e qualquer operação e 

para a lide diária na localidade em questão, as distâncias diárias já são muito 

grandes, fazendo com que a necessidade de solução do problema seja notória. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês, espanhol, francês ou japonês, 

relacionados ao uso de Alta Frequência em equipamentos rádio; 

- Matérias e Artigos Científicos que apontassem soluções e/ou programas 

para utilização de rádios em Alta Frequência; e 

- Estudos qualitativos e quantitativos explorando a deficiência da exploração 

em Alta Frequência nos equipamentos rádio. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que apontem a Alta Frequência como meio obsoleto de transmissão 

de mensagens de voz e/ou dados; e 

- Estudos cujo escopo esteja centrado em apontamento de faixas de Alta 

Frequência sem a utilização dos dados climáticos espaciais. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Nome Justificativa 

Gregory Hand  - Criador do VOACAP 
Ter conhecimento acerca de ferramentas do 

sistema 

Jari Perkiömäki  - Responsável pela 
manutenção do VOACAP 

Ter conhecimento acerca de ferramentas do 
sistema 

JUAN CARLO ASSIS COELHO  - 1º Ten 
Responsável pela manutenção do funcionamento 

do SCC no CMA 

ANDRÉ DA SILVA ALVIM- Cap Cmt 1º Pel Com Sl 

EDUARDO DE LIRA LIPU  - 1º Ten Cmt 2º Pel Com Sl 

ERICKSON FELLIPE DE AZEREDO 
PEREIRA – 2º Ten 

Rsp Com 16º Pel Com Sl 

ANDERSON HENRIQUE DE MOURA – Cap Cmt 17º Pel Com Sl 

Fonte: O autor. 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi contemplada com elementos oriundos da Arma de 

Comunicações, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, os quais 

encontram-se servindo em Unidades de Selva subordinadas a Grandes Comandos 

ou Grandes Unidades. Foi realizada ainda pesquisa procurando-se especialistas na 

área como os criadores de sistemas que realizam a diagramação de frequências 

próprias para utilização em radioamadorismo ou profissionalmente, tal qual o 

RADIOMOBILE e VOACAP. 

Dentro do universo selecionado, houve a restrição de utilização de parâmetro 

para esta pesquisa levar em conta os dados de militares que têm contato direto com 

a programação de rádios e que estejam em lide diária com utilização de Alta 
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Frequência para comunicações, seja em operações ou diariamente.  

Dessa forma, foi feito levantamento junto aos Chefes de 3ª Seção das 

Unidades de Comunicações da Selva Amazônica a fim de solicitar o contato dos 

militares que mais se encaixassem nos parâmetros acima citados, a fim de que as 

contribuições levassem a construção de um problema raiz com a procura de uma 

solução junto aos militares entrevistados. 

Foi realizado ainda contato com elementos que realizam a divulgação de 

trabalhos de radioamadorismo em fóruns na internet e de desenvolvedores de 

software de predição de frequências de utilização a fim de prestarem apoio no 

sentido de melhorar a incidência eficaz em uso habitual de sucesso destas 

frequências em comunicações. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As pesquisas realizadas acerca da utilização da Alta Frequência em 

equipamentos mostram a volatilidade dessa faixa de frequência, com grande 

probabilidade de mudanças não previstas, em decorrência de mudanças no clima 

solar astronômico. 

 Como citado anteriormente, os fatores que propiciam um bom enlace de rádio 

em Altas Frequências levam em conta fatores exteriores ao próprio Planeta Terra, 

deixando as situações em que não são considerados esses fatores à sua mercê. 

 Quando empregado corretamente, o conjunto de fatores estudado leva a um 

aumento da eficácia nos planejamentos, contudo não há ferramenta disponível na 

Força Terrestre que disponibilize certeza nos assuntos que fazem parte dos que são 

necessários para essa predição com coerência e clareza. Por isso há a demanda tão 

grande de se recorrer a softwares estrangeiros, já que não há a possibilidade de se 

usufruir de dados convincentes nacionalmente. A dificuldade encontrada é a de se 

assimilar as próprias características da topografia, relevo e vegetação brasileira.  

 Em se tratando de situações em que há necessidade do emprego da Alta 

Frequência como é o caso das GU situadas em ambiente de Selva, força-se o 

técnico responsável pelo funcionamento dos equipamentos a buscar o conhecimento 

em meios que não são de fabricação nacional ou mesmo que não foram feitos para 

o estudo no ambiente adequado, conforme é visível em pesquisas realizadas. 
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TABELA 1 – Dados absolutos e percentuais de uso das ferramentas de predição de 
enlace HF junto aos Pel Com Sl e B Com Sl situados na Amazônia. 

Grupo 
 

Ferramenta 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

RADIOMOBILE 00 0% 
VOACAP 05 100% 
SPACE WEATHER 00 0% 
OUTROS 00 0% 
TOTAL 05 100,0% 

Fonte: O autor 

 A percepção que se tem a amostra é que todos os responsáveis por 

realizarem a predição de enlaces em HF utilizam-se do VOACAP como software 

para realizar o auxílio nos seus trabalhos, sendo que este software é de origem 

Europeia e sequer tem especialistas representados no país. 

 Os demais programas citados na pesquisa não foram descritos como 

utilizados, seja por não haver conhecimento acerca das possibilidades de emprego 

(Space Weather) ou por não haver possibilidade técnica de uso (RADIOMOBILE). 

 Foi verificado ainda na pesquisa de campo realizada, se os resultados das 

predições conseguidas nos programas utilizados eram satisfatórias, obtendo-se os 

seguintes resultados. 

TABELA 2 – Resultados absolutos e percentuais obtidos nos enlaces HF com uso 
de Softwares de predição de enlace. 

Grupo 
 

SATISFAÇÃO 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

SATISFEITO 00 0% 
POUCO SATISFEITO 02 40% 
INSATISFEITO 03 60% 
TOTAL 05 100,0% 

Fonte: O autor 

 Com esses resultados, observa-se que a taxa de acerto nas predições 

realizadas com a ajuda do Software VOACAP, que é o único utilizado nas predições, 

no ambiente em questão é muito baixa, não obtendo valor percentual de satisfação 

no seu uso. Observa-se ainda que dentre aqueles que se utilizam do software como 

ferramenta de predição a minoria (60%) observa ainda alguma satisfação nas 

análises realizadas com a ajuda desse programa. 
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 Foi verificado ainda o que é feito nos momentos em que não há previsão de 

enlace por ajuda de software e quando, mesmo com a predição o software não se 

apresenta confiável, portanto, havendo necessidade de ação por parte do usuário 

em caráter emergencial a fim de realizar comunicações de forma eficaz. 

TABELA 3 – Dados absolutos e percentuais de uso de atitudes tomadas em casos 
de não haver bom enlace previsto pelos softwares de propagação. 

Grupo 
 

ATITUDE 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Utiliza outro meio de comunicação 
não operacional 

02 40% 

Tenta deixar a mesma frequência 
sempre 

00 0% 

Utiliza outros meios para auxiliar a 
mudar frequências (tentativa - erro) 

03 60% 

Outros 00 0% 
TOTAL 05 100,0% 

Fonte: O autor 

 Sendo assim, observa-se que o equipamento destinado a manter ligação 

entre as GU e seus Elm Subordinados não estão sendo bem empregados devido a 

uma dificuldade técnica, que os torna ou obsoletos direta ou indiretamente, já que se 

busca uma forma de comunicação diferente (particular) para tentar manter 

comunicação pelo meio operacional. 

 Esses dados expõem como estão inseguras as comunicações na área de 

selva, já que a região de fronteira amazônica é divisa com diversos países e nesse 

ambiente se deflagram operações de caráter estratégico para a nação.  

 Sem as ferramentas adequadas, os indivíduos mesmo que muito capacitados 

na utilização dos equipamentos, tornam-se alvos fáceis das incertezas e não podem 

desfrutar do adequado emprego dos equipamentos, já que os mesmos se tornam 

ineficazes. 

 Com as incertezas interpostas, verificou-se a possibilidade de abrir espaço 

para debates junto aos militares responsáveis pela utilização correta dos 

equipamentos de Alta Frequência para comunicação no âmbito dos Pel Com Sl e do 

B Com Sl situados na Amazônia. Com esse debate chegou-se às seguintes 

sugestões:  

  1) Criação de um software nacional para predição de enlaces em HF com 

a utilização dos dados de Clima Astronômico; e 
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  2) Realização de entrevistas junto a cidadãos que se utilizaram de sua 

experiência a fim de conseguirem otimizar suas ferramentas de predição de 

propagação, como é o caso do Sr Gregory Hand, criador do VOACAP. 

 No primeiro caso, não haveria possibilidade de realização de nenhuma 

experiência em tempo hábil de se conseguir programação passível de conseguir 

alguma predição eficiente haja vista os dados serem de alto teor técnico e o tempo 

de pesquisa não ser suficiente para tal, porém no segundo caso, já havia sido 

prevista entrevista com o criador e o atual gerente do Sítio do VOACAP. 

 Foi enviado um e-mail ao Sr Gregory Hand, o qual, objetivamente respondeu 

que não tinha mais experiência com o uso do software VOACAP e que deixou o 

contato do Sr Jari Perkiömäki, atual gerente do sítio e do software VOACAP. 

 Em e-mail encaminhado ao Sr Jari Perkiömäki, foram questionadas quais as 

formas de predição e quais os dados e de onde eram retirados e se havia 

possibilidade do mesmo disponibilizar cartilha ou apostila, mesmo que em sua língua 

(finlandês), a fim de melhorar o processo de predição de enlaces no Brasil. As 

mensagens encaminhadas não obtiveram retorno. 

 Com esse quadro observa-se que a questão de não receber pecúnia ou não 

ser natural do país que precisa do serviço em evidência dificultam a obtenção de 

dados críveis pois esses cidadãos mesmo que disponibilizando uma ferramenta sem 

cobrança a qualquer rádio amador, não se comprometem em totalidade com a 

eficácia de seus métodos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os aspectos levantados nesta pesquisa revelaram ser de grande interesse à 

Força Terrestre ante o quadro em que se encontra a possibilidade de planejamento 

de emprego dos rádios com modulação em Alta Frequência para uso nas diversas 

OM Sl, sejam elas GU/U ou até mesmo as OM a elas subordinadas, já que observa-

se a defasagem de conhecimento existente acerca do assunto. 

 As OM responsáveis pelas predições e planejamentos de emprego dos 

equipamentos e pela manutenção dos enlaces para o bom funcionamento das 

comunicações entre os diversos escalões necessário ao cotidiano desses locais 

encontram-se também em defasagem de conhecimento, havendo forte utilização de 
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métodos ineficazes de predição de enlaces e planejamento de utilização de faixas 

de frequência, o que aponta para uma possível quebra de confiabilidade nas 

comunicações, já que o rádio HF é ainda um dos meios que é mais eficaz para 

utilização nessas áreas, porém vem sendo deixado em obsolescência, seja por 

imperícia no emprego ou no planejamento de emprego. 

 Esse quadro mostra que os planejamentos para emprego dos rádios 

utilizados nas altas frequências precisam de melhoria, tanto no conhecimento para a 

sua realização como dos métodos. O melhor software existente na área é de um 

sítio on line de país fora do continente que não possui nenhum acordo de 

desenvolvimento na área com o Brasil, o que compromete bastante a sua utilização 

quando houver a parada de seu serviço gratuito.  

 Softwares de predição de enlace como VOACAP e Radio Mobile não são 

bons para a predição de enlaces em alta frequência por não utilizarem parâmetros 

que são altamente relevantes e dependerem ainda de ferramentas externas para o 

funcionamento em consonância com a realidade. 

 Diante de todo a situação acima, o melhor a ser feito seria o trabalho em um 

desenvolvimento de um sítio nacional para previsão desses aspectos com controle 

do Ministério da Defesa, podendo ser divulgado em âmbito interno das três Forças 

Armadas. Só assim a melhoria no aspecto real de utilização dos enlaces de 

frequência alta será significativa. As maiores necessidades são de criação de um 

sistema que possa realizar as predições conforme os parâmetros necessários, a 

divulgação da mentalidade e do conceito correto, melhorando ainda os sistemas de 

ensino nos estabelecimentos de ensino como EsSA e AMAN.  

 Essa importância se dá pela grande área de abrangência de nosso país em 

ambiente de Selva, área de responsabilidade das Bda Inf Sl, conforme distribuição 

dos Comandos Militares do Amazonas e do Norte, que dependem também da 

utilização em bom funcionamento das transmissões por alta frequência. Não há 

possibilidade de se negligenciar uma das maiores áreas do país no tocante à 

segurança das comunicações e da utilização do espectro eletromagnético, já que em 

uma operação real, todos os sistemas utilizados teriam grande importância no Teatro 

de Operações e as comunicações que estão sendo desempenhadas em tempos de 

paz serão as aplicadas em tempos de guerra, pois o conhecimento será o existente 

e o modelo de utilização o que já é estabelecido. 
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