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EXÉRCITO BRASILEIRO
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PORTARIA Nº 095 - EME, DE 29 DE MARÇO DE 2019
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Aprova os Requisitos Técnicos,
Logístcos
e
Industriais
do
Equipamento de Transmissão de
Dados, Voz e Imagens do Sistema
Combatente Brasileiro (COBRA)
(EB20-RTLI-04.041), 1ª Edição,
2019.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XI, do Art. 4º, do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de julho de
2018, e em conformidade com o §2º do Art. 7º, combinado com o Bloco nº 3, do Anexo B
das Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de
Emprego Militar (EB10-IG-01.018), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército
nº 233, de 15 de março de 2016, resolve:
Art. 1º Ficam aprovados os Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais
do Equipamento de Transmissão de Dados, Voz e Imagens do Sistema Combatente
Brasileiro (COBRA) (EB20-RTLI-04.041), 1ª Edição, 2019, que com esta baixa.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gen Ex PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA
Chefe do Estado-Maior do Exército
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1. TÍTULO
Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais do Equipamento de Transmissão de Dados, Voz e Imagens (EB20-RTLI-04.041) - 1ª Edição, 2019.
2. OBJETIVO
O presente documento tem como fnalidade defnir os Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais (RTLI)
do Equipamento de Transmissão de Dados, Voz e Imagens, visando o atendimento dos Requisitos
Operacionais (RO).
3. APLICAÇÃO
Os REQUISITOS TÉCNICOS consttuem os atributos verifccveis dos Sistemas e Materiais de Emprego
Militar (SMEM) que podem ser avaliados pelo Centro de Avaliações do Exército (CAEx), considerando os
procedimentos adotados por aquele Centro.
Os REQUISITOS LOGÍSTICOS E INDUSTRIAIS são os que orientam os contratos de obtenção dos
equipamentos do subsistema e de seus acessórios.
4. REFERÊNCIAS
Na aplicação destes RTLI devem ser consultados os documentos relacionados neste tópico, e as normas
nas edições em vigor à época desta aplicação. Na eventualidade de confito entre aqueles textos e o
destes RTLI, este documento terc precedência.
Foram consideradas as referências a seguir.
a) EB10-IG-01.018 - Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de
Emprego Militar
b) IG 10-78 - Instruções Gerais para o Sistema de Metrologia, Normalização e Certfcação da Qualidade
e de Desempenho Operacional do Ministério do Exército;
c) IR 13-04 - Instruções Reguladoras para o Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
na Área de Material de Emprego Militar;
d) NETB/T Pd-3 - Cores para Viaturas e Equipamentos;
e) NETB/T Pr-20 - Pintura de Viaturas e Equipamentos;
f) NETB/T Pr-02/83-DMCE, de JUN 83 - Ensaios Mecânicos e Ambientais para Materiais de
Comunicações e de Eletrônica de Emprego Militar.
5. REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 REQUISITOS TÉCNICOS ABSOLUTOS (RTA)
RTA COMUNS A TODOS OS COMPONENTES
RTA 1 - O conjunto do equipamento de transmissão de dados, voz e imagem deverc ser composto por
um transceptor, duas baterias, uma antena, bolsa de fxação, combinado de cabeça, combinado de
cabeça unilateral tradicional, combinado de mão, cabo de dados, manual do operador e módulo de
programação.
Rfr: ROA 1 (Peso dez)
RTA 2 - Deverc ser do tpo portctl e ao estar conectado com a bateria, antena e combinado, ser capaz de
transmitr e receber dados e voz permitndo a mobilidade de um combatente desembarcado.
Rfr: ROA 7 (Peso nove)
RTA 3 - Ser compatvel com os equipamentos do Sistema de Transmissão de Dados Voz e Imagem do
Sistema Cobra.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)

RTA 4 - Suportar as exigências das normas MIL-STD-810G Método 512.3 de imersão de até 1,0 metro de
cgua.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA 5 - Suportar as exigências das normas MIL-STD-810G Método 516.4, Procedimento IV de queda de
1,2 metros.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA 6 - Suportar as exigências das normas MIL-STD-810G Método 514.4, Categoria 8, de vibração.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA 7 - Resistr à penetração de poeira e cgua de acordo com o nível IP-67.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA DO TRANSCEPTOR
RTA 8 - Operar na faixa de frequência de 350 a 450 MHz.
RTA 9 - Operar com espaçamentos de canal de 25 kHz, 500kHz e 1,2MHz.
RTA 10 - Operar com modulação FSK ou GFSK ou GMSK.

Rfr: ROA 2 (Peso dez)
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
Rfr: ROA 2 (Peso dez)

RTA 11 - Operar com potência de transmissão de 250 mW até no mínimo 1W.
Rfr: ROA 5 e ROA10 (Peso nove)
RTA 12 - Operar simultaneamente com voz e dados em uma mesma confguração de rede.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 13 - Operar com voz em full duplex, com múltplos grupos de conversação e múltplos PTTs.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 14 - Possuir alertas audíveis de status preferencialmente no idioma português, pelo menos alerta de
bateria, alerta de recepção de dados.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 15 - Possuir conectvidade USB com implementação de interface do tpo RNDIS, rede IP, servidor
DHCP e servidor WEB com aplicação de confguração do equipamento ou programa utlizando um
computador.
Rfr: ROA 13 (Peso oito)
RTA 16 - Possuir capacidade de integração com o visor remoto tctco do SAD/LTE, para programação em
campo, que utlize a mesma conectvidade USB RNDIS para confguração do equipamento sem o uso de
um computador.
Rfr: ROA 13 (Peso oito)
RTA 17 - Possuir interface de comunicação USB que implemente a classe de cudio com uma interface de
captura e uma interface de reprodução.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 18 - Possuir interface de comunicação USB que implemente a classe de comunicações seriais com
pelo menos uma porta serial para transmissão de dados e confguração do equipamento.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 19 - Possuir chave seletora para pelo menos (treze) 13 redes confgurcveis.
Rfr: ROA 3 (Peso nove).
RTA 20 - Possuir consumo médio no regime de utlização 1/1/8 de no mcximo 3.5 W.
Rfr: ROA 6 (Peso nove)
RTA 21 - Possuir taxa de transmissão de dados da interface aérea de no mínimo 256 Kbps com uma
tolerância de menos 10%.

Rfr: ROA 8 (Peso oito)
RTA 22 - Ser capaz de transmitr e receber dados no protocolo IP e voz sem a necessidade de alteração
de modo de transmissão pelo usucrio.
Rfr: ROA 11 (Peso nove)
RTA 23 - Possuir Interface de Programação de Aplicatvos defnida e documentada para a implementação
de algoritmos de criptografa pelo Exército Brasileiro.
Rfr: ROA 12 (Peso nove)
RTA 24 - Possuir internamente receptor de sistema de posicionamento global e Interface de
Programação de Aplicatvos defnida e documentada para a implementação de transmissão automctca
de localização, possibilitando os modos broadcast seletvo, para compatbilização com aplicações
utlizadas pelo Exército Brasileiro.
Rfr: ROA 15 (Peso nove)
RTA 25 - Possuir interface digital e lógica defnida e documentada para extração de dados de capacidade
instalada, nível de carga, confgurações, consumos individuais de corrente e potência e tempo de
duração da bateria estmado, de forma a permitr a integração com sistemas de comando e controle do
Exército Brasileiro.
Rfr: ROA 9 (Peso dez)
RTA 26 - Deverc permitr a operação contnua sem interrupção por sobreaquecimento, através do
emprego de arrefecimento passivo, sem partes móveis, conforme norma MIL-STD-810G Método 501.5.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA DA BOLSA DE FIXAÇÃO
RTA 27 - A bolsa de fxação deverc possuir passa-cabos e ser dotada de sistema compatvel com o padrão
MOLLE, de forma a permitr a operação acoplada ao Fardo de Aberto ou de Combate.
Rfr: ROA 1 (Peso dez)
RTA 28 - Deverc permitr e retrada do transceptor na direção da antena ou da bateria, de forma a
facilitar sua substtuição.
Rfr: ROA 1 (Peso dez)
RTA DO COMBINADO DE CABEÇA POR CONDUÇÃO ÓSSEA
RTA 29 - Operar a partr de transdutores eletromecânicos cuja vibração é conduzida pelos ossos da face
até o ouvido interno, e captada a partr do maxilar ou têmpora do combatente.
Rfr: ROA 1 (Peso dez)
RTA 30 - Permitr a utlização conjunta com capacetes balístcos modelo convencional e Fast Helmet”.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
RTA DO COMBINADO DE CABEÇA UNILATERAL TRADICIONAL
RTA 31 - Permitr a utlização conjunta com capacetes balístcos modelo convencional e Fast Helmet”.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
RTA DO COMBINADO DE MÃO
RTA 32 - Possuir sistema de fxação compatvel com o padrão MOLLE, de forma a permitr a operação
acoplada ao Fardo de Aberto.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
RTA DO CABO DE DADOS
RTA 33 - Possuir pinagem defnida e documentada e utlizar em uma das pontas um conector USB tpo A
macho, para conexão ao computador.
Rfr: ROA 9 (Peso dez)
5.2 REQUISITOS TÉCNICOS DESEJÁVEIS (RTD)

RTD 1 - O transceptor com bateria e sem antena deverc possuir dimensões mcximas de 230 x 95 x 60
mm.
Rfr: ROD 1 (Peso seis)
RTD 2 - O transceptor com bateria e antena deverc pesar no mcximo 900 g.
Rfr: ROD 2 (Peso seis)
RTD 3 - O transceptor deverc possuir conector de dados com as interfaces USB 2.0 e 1-Wire, que poderc
ser compartlhado com o conector de cudio para combinados.
Rfr: ROD 3 (Peso seis)
RTD 4 - Possuir carregador integrado, permitndo o carregamento das baterias acopladas através de
alimentação externa, com faixa de entrada compatvel com carregadores USB Power Delivery revisão 1.0
ou superior.
Rfr: ROD 3 (Peso seis)
RTD 5 - O método de carga do carregador interno não deverc permitr a sobrecarga da bateria.
Rfr: ROD 3 (Peso seis)
RTD 6 - Possuir interface de cudio e dados defnida e documentada para que seja possível a
interoperabilidade com equipamentos do Sistema de Rcdio Comunicação Troncalizado (SRDT) utlizado
no Exército Brasileiro, com ou sem a necessidade de utlização de ponte externa.
Rfr: ROD 4 (Peso seis)
RTD 7 - Possuir função de recebimento, armazenamento e retransmissão de pacotes de dados e voz na
mesma rede ou em redes diferentes, de forma a implementar a funcionalidade de repetdor.
Rfr: ROD 5 (Peso cinco)
RTD 8 - Possuir conector para cudio compatvel com o modelo U-229/U e pinagem conforme MIL-DTL55116, ou cabo adaptador.
Rfr: ROD 6(Peso cinco)
RTD 9 - A bateria deverc possuir dimensões excluindo o conector de no mcximo 85 x 80 x 50 mm.
Rfr: ROD 01 (Peso seis)
RTD 10 - O transceptor deverc Possuir TRANSEC e TDMA ou similar.
RTD 11 – O transceptor deverc possuir como acessório o combinado de cabeça por condução óssea.
6. REQUISITOS LOGÍSTICOS
6.1. VIDA EM SERVIÇO (CICLO DE VIDA)
A vida em serviço esperada para o Sistema, respeitados todos os procedimentos relatvos à manutenção,
deve ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos de operação.
6.2 COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Os componentes e acessórios aplicados e integrados ao Sistema, DEVEM:
a) ser todos novos;
b) estar livres de restrições, de ordem polítca e/ou tecnológica, por parte do país de origem do material,
quando apliccvel, para fornecimento a qualquer dos países partcipantes ou para exportação;
c) possuir toda a documentação, necesscria para homologação, referente às anclises técnicas, à
instalação, à remoção e à manutenção; e
d) estar disponíveis para aquisição durante o ciclo de vida esperado do SMEM, caso ocorra solução de
contnuidade por obsolescência, evolução técnica, restrição ou embargo, deverão ser disponibilizadas ao
Exército Brasileiro opções de substtuição por desempenho igual ou superior, ou ainda, outras
alternatvas possíveis pela legislação em vigor.

6.3 CONFIABILIDADE
Utlizando como métrica o Tempo Médio entre Incidentes do Serviço (TMEIS), o Sistema deve fornecer
uma confabilidade de 120 h (cento e vinte horas). Não serão considerados como incidentes falhas
externas ao escopo deste Sistema ou erros do operador.
6.4 DISPONIBILIDADE
O sistema DEVE apresentar uma disponibilidade operacional (Operatooal Availability – OA) de 90%
(noventa por cento), calculada conforme fórmula apresentada na Tabela 2.
Tabela 2 – Disponibilidade Operacional
Representa o percentual de tempo que o
sistema permanece sem estar em reparo
ou reiniciando
MTTF – tempo médio até a ocorrência de falha (meao tme to failure).
MTTR – tempo médio de reparo (meao tme to repair).
Disponibilidade
Operacional

O A=

MTT F
M T T F +M T T R

Todo o suporte logístco a ser adquirido para o sistema DEVE ser dimensionado de forma a atngir a
disponibilidade operacional igual ou superior a 90% (noventa por cento).
6.5 SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (SLI)
6.5.1. Apoio de Suprimento e Reparos
DEVE ser assegurada a não necessidade de modifcação/substtuição de componentes por obsolescência
por, no mínimo, 5 (cinco) anos a partr da entrega do últmo Sistema.
DEVEM ser mantdas atualizadas todas as documentações de catalogação e informações referenciais e
gerenciais, relatvas a todas as modifcações incorporadas aos produtos que compõem o Sistema.
6.5.2. Equipamentos de Apoio e Ferramental
Os equipamentos de apoio e ferramental DEVEM abranger todo e qualquer equipamento e ferramental
necesscrio a apoiar:
a) todos os módulos do Sistema; e
b) a manutenção preventva e corretva nos níveis de manutenção que serão executados pelos diversos
escalões de manutenção.
DEVEM ser garantdas, durante a vida útl do sistema, condições para a manutenção e atualização:
a) dos equipamentos de apoio (EA) e do ferramental; e
b) do sofware dos EA e dos equipamentos de testes que disponham desse recurso.
6.5.3. Publicações Técnicas
As publicações técnicas aplicadas ao Sistema DEVEM atender os seguintes critérios:
a) serem editadas no idioma português;
b) serem confeccionadas com técnicas e materiais adequados, que preservem a publicação com o uso,
evitem refexos de luz sobre as pcginas e facilitem o manuseio; e
c) serem colecionadas em forma de livros (manuais) e em mídia eletrônica com recursos de uso
interatvo e dinâmico, com atualizações periódicas durante todo o ciclo de vida do Sistema.
É DESEJÁVEL que o fornecimento de publicações ao EXÉRCITO BRASILEIRO inclua, sempre que existrem,
as matrizes que permitam a reprodução destas publicações técnicas.
DEVE ser assegurada a atualização das publicações técnicas durante todo o ciclo de vida do Sistema.

DEVE ser fornecida ao EXÉRCITO BRASILEIRO, durante todo o ciclo de vida do Sistema, a documentação
técnica (boletns de alerta, boletns de serviço, instruções de serviço, cartas de serviço) relacionados ao
Sistema e a seus acessórios.
DEVEM ser fornecidas ao EXÉRCITO BRASILEIRO, até 90 (noventa) dias antes da entrega de cada sistema
completo, as publicações técnicas operacionais e não-operacionais do Sistema.
6.5.4. Assistência Técnica
DEVE ser elaborado um plano de assistência técnica para o apoio inicial do Sistema, que contenha:
a) assistência técnica de campo;
b) assistência por chamada;
c) teste para confrmar defeitos nos equipamentos;
d) visitas técnicas;
e) investgação de defeito;
f) investgação de acidentes e incidentes;
g) atendimento às dúvidas técnicas;
h) atvidades inerentes à Gestão da Confguração;
i) atualização das publicações;
j) esquemas de reparo;
k) anclise de confabilidade do sistema; e
l) sistema de atendimento de emergência para peças de reposição.
Todos os equipamentos consttuintes dos módulos do Sistema DEVEM ter uma garanta técnica de 24
(vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento.
6.5.5. Recursos de Tecnologia da Informação
Os equipamentos do Sistema devem possuir um plano de atualização de software.
É DESEJÁVEL que todo o sofware utlizado no Sistema seja desenvolvido ou adaptado de maneira a
permitr o domínio de utlização pelo EXÉRCITO BRASILEIRO e/ou por empresa brasileira.
7. REQUISITOS INDUSTRIAIS
7.1 FASES DO PROJETO
O Projeto do SISTEMA DEVE ser conduzido conforme a publicação Instruções Gerais para Gestão do Ciclo
de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018, 1ª Edição).
7.2. GARANTIA TÉCNICA
A garanta deverc perdurar:
a) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento defnitvo do sistema,
desde que resulte defeito oriundo de fabricação; e
b) durante toda a vida útl do sistema, desde que resulte defeito oriundo de falha de projeto
comprovada.
Brasília-DF, 29 de Março de 2019
Gen Div JOÃO CHALELLA JÚNIOR
4º Subchefe do Estado-Maior do Exército

