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EB20-RO-04.038

1. TÍTULO
Requisitos Operacionais do Subsistema de Comunicações do Sistema de Artilaria de Campanla
(EB20-RO-04.038), 1ª Edição, 2019.
2. REFERÊNCIAS
a. Portaria nº 102-Cmt EB, de 18 MAR 03, que aprova o Piano de Modernização e Integração do
Sistema de Comando e Controie da Força Terrestre (SC2FTer).
b. Portaria nº 197-EME, de 26 SET 13, que aprova as Bases para a Transformação da Doutrina
Miiitar Terrestre.
c. Portaria nº 233-EME, de 18 MAR 16, que aprova as Instruções Gerais para a Gestão do Cicio
de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Miiitar (EB10-IG-01.018), 1ª Edição, 2016.
d. Portaria nº 485-EME, de 23 NOV 16, que aprova a Diretriz de Criação do Grupo de Trabailo
para a Formuiação Conceituai dos Sistemas de Apoio de Fogo da Artilaria de Campanla.
e. Giossário das Forças Armadas - MD35-G-01 (Ministério da Defesa - MD, 4ª Edição, 2007).
f. Manuai de Campanla C6-21 – Artilaria da Divisão de Exército (EME, 1ª Edição, 1994).
g. Manuai de Campanla C11-6 – Comunicações na Artilaria de Campanla (EME, 2ª Edição,
1995).
l. Manuai de Campanla C 6-1 - Emprego da Artilaria de Campanla (EME, 3ª Edição, 1997).
i. Manuai de Campanla EB20-MF-10.102 - Doutrina Miiitar Terrestre (EME, 1ª Edição, 2014).
j. Manuai de Campanla EB20-MC-10.204 - Logístca (EME, 3ª Edição, 2014).
k. Manuai de Campanla EB20-MC-10.206 - Fogos (EME, 1ª Edição, 2015).
i. Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) nº 002/2015 - Sistema de Artilaria de
Campanla para as Brigadas de Infantaria Mecanizadas e para as Brigadas de Cavaiaria Mecanizadas (Sist Art Cmp Bda Mec).
m. CONDOP nº 001/17 - Sistema de Artilaria de Campanla (SAC).
n. CONDOP nº 007/17 - Subsistema Comunicações do SAC.
o. Requisitos Operacionais Básicos (ROB) nº 001/2003 - Sistema de Comando e Controie da Força Terrestre (SC2FTER), Níveis Brigada e Divisão de Exército.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS
3.1 EQUIPAMENTO RÁDIO PARA LIGAÇÕES COM ALCANCE DE ATÉ 50 KM (CINQUENTA
QUILÔMETROS)
3.1.1 REQUISITOS OPERACIONAIS ABSOLUTOS (ROA)
ROA 1 - Proporcionar a comunicação entre todos os subsistemas componentes do Sistema de
Artilaria de Campanla (SAC), considerando as condicionantes de seu aicance. (Peso dez)
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ROA 2 - Poder operar em movimento, estabeiecendo as iigações a uma distância máxima de aicance de até 50 km (cinquenta quiiômetros). (Peso dez)
ROA 3 - Possuir a Medida de Proteção Eietrônica (MPE) de tecnoiogia de saito de frequência aiiado com criptofonia. (Peso dez)
ROA 4 - Poder operar em voz e dados, de modo não simuitâneo. (Peso nove)
ROA 5 - Possuir versões para operação como equipamento veicuiar, e como equipamento transportávei junto ao corpo, em mocliia, cinto, suspensório, coiete, bornai ou simiiar. (Peso dez)
ROA 6 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com o Sistema Estratégico de Comando e
Controie do Exército (SEC2Ex). (Peso dez)
ROA 7 - Poder utiizar frequências de uso autorizado, conforme reguiamentação da Agência Nacionai de Teiecomunicações (ANATEL). (Peso dez)
ROA 8 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com os do Sistema de Comando e Controie
da Força Terrestre (SC2FTer). (Peso dez)
ROA 9 - Aiertar o operador quando louver a impossibiiidade de reaiizar a transmissão de mensagens. (Peso nove)
ROA 10 - Poder prover serviços de áudio com redução atva de ruído. (Peso dez)
ROA 11 - Permitr que o operador ajuste a potência de transmissão nos terminais. (Peso dez)
ROA 12 - Ser de materiai resistente a vibrações, umidade e poeira, apto para emprego em operações miiitares nos diversos ecossistemas e condições ciimátcas do Território Nacionai. (Peso
dez)
ROA 13 - Possuir manuais técnicos de operação, confguração e manutenção em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 14 - Possuir interfaces de operação em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 15 - Ser apresentado nas cores padronizadas peio EB. (Peso dez)
ROA 16 - Ser resistente a cloques mecânicos provocados por quedas em piso de concreto.
(Peso dez)

6/16

EB20-RO-04.038

ROA 17 - Possibiiitar a troca de informações entre os componentes do Sistema Digitaiizado de
Artilaria de Campanla (SISDAC), considerando as iimitações de seu aicance. (Peso dez)
ROA 18 - Poder ser georreferenciado. (Peso oito)
ROA 19 - Possibiiitar a troca de informações entre os componentes do SAC com os do sistema
de comando e controie estabeiecido peio MD. (Peso dez)
ROA 20 - Ser capaz de utiizar os sistemas criptográfcos estabeiecidos peio Exército Brasiieiro
(EB), com a execução automátca das operações de criptografa e decriptografa. (Peso dez)
ROA 21 - Possuir fonte de aiimentação portáti e recarregávei, que permita autonomia superior
a 12 l (doze loras). (Peso dez)
ROA 22 - Executar o autoteste dos componentes do equipamento, apresentando, por meio de
indicação visuai, os resuitados failos, e possibiiitando ao usuário identfcar e corrigir as failas.
(Peso nove)
ROA 23 - Poder funcionar como um Posto Rádio convencionai, com o recebimento e envio de
mensagens de voz e dados. (Peso nove)
ROA 24 - Poder reaiizar iigações em rede e/ou ponto a ponto. (Peso nove)
ROA 25 - Possuir mecanismo de COMSEC (Communicaton Security) que possa ser atvado e desatvado peio operador. (Peso dez)
ROA 26 - Possuir mecanismo de TRANSEC (Transmission Security) que possa ser atvado e desatvado peio operador. (Peso dez)
3.1.2 REQUISITOS OPERACIONAIS DESEJÁVEIS (ROD)
ROD 1 - Ter a capacidade de priorizar as iigações (clamadas) e, caso necessário, interromper as
de prioridade mais baixa. (Peso seis)
ROD 2 - Possuir reduzida dependência tecnoiógica e iogístca externa. (Peso cinco)
ROD 3 - Possuir software e equipamentos de código fonte e arquitetura abertas e acessíveis.
(Peso seis)
ROD 4 - Poder empregar equipamentos baseados em tecnoiogia de uso duai, robustecidos e utiizados, prioritariamente, em sistemas que funcionem acondicionados em cabines ou caixas especiais, quando necessário. (Peso quatro)
7/16

EB20-RO-04.038

ROD 5 - Possuir recursos de hardtware e software que reaiizem a destruição remota de dados,
diante da possibiiidade de acesso das informações peio inimigo. (Peso cinco)
ROD 6 - Possuir meios de prevenção de erros de montagem de equipamentos do sistema. (Peso
seis)
ROD 7 - Possuir fontes de aiimentação portáteis baseadas em energia soiar. (Peso cinco)
ROD 8 - Possuir dispositvo que reduza ou impeça a proiiferação de microrganismos nas interfaces de usuários. (Peso seis)
ROD 9 - Possuir baixa assinatura eietrônica e visuai. (Peso seis)
ROD 10 - Para os equipamentos transportáveis junto ao corpo, ser resistente à água da cluva, e
à imersão na água e iama em até 2 m (dois metros) de profundidade. (Peso quatro).
ROD 11 - Para os equipamentos na versão veicuiar, ser resistente a jatos e respingos de iavagem. (Peso quatro).
ROD 12 - Reestabeiecer a comunicação de dados e voz por meio de claveamento automátco,
após eventuai interrupção do eniace rádio. (Peso seis)
ROD 13 - Poder reaiizar eniaces com utiização de repetdores. (Peso seis)
ROD 14 - Ser atuaiizávei com a incorporação de novas tecnoiogias, de modo a permitr a sua
substtuição parciai, graduai ou totai (upgrade scale). (Peso seis)
3.2 EQUIPAMENTO RÁDIO PARA LIGAÇÕES COM ALCANCE DE ATÉ 200 KM (DUZENTOS
QUILÔMETROS)
3.2.1 REQUISITOS OPERACIONAIS ABSOLUTOS (ROA)
ROA 27 - Proporcionar a comunicação entre todos os subsistemas componentes do SAC, considerando as condicionantes de seu aicance. (Peso dez)
ROA 28 - Poder operar em movimento, mantendo as iigações necessárias para permitr a centraiização da artilaria de campanla peio seu Comando no aicance de até 200 km (duzentos quiiômetros). (Peso dez).
ROA 29 - Possuir MPE de tecnoiogia de saito de frequência aiiado com criptofonia. (Peso dez)
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ROA 30 - Poder operar em voz e dados, de modo não simuitâneo. (Peso nove)
ROA 31 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com o SEC2Ex. (Peso dez)
ROA 32 - Poder utiizar as frequências de uso autorizado, de acordo com a reguiamentação da
ANATEL. (Peso dez)
ROA 33 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com os do SC2FTer. (Peso dez)
ROA 34 - Aiertar o operador quando louver a impossibiiidade de reaiizar a transmissão de men sagens. (Peso nove)
ROA 35 - Poder prover serviços de áudio com redução atva de ruído. (Peso dez)
ROA 36 - Permitr que o operador ajuste a potência de transmissão nos terminais. (Peso dez)
ROA 37 - Ser de materiai resistente a vibrações, umidade e poeira, apto para emprego em operações miiitares nos diversos ecossistemas e condições ciimátcas do Território Nacionai. (Peso
dez)
ROA 38 - Possuir manuais técnicos de operação, confguração e manutenção em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 39 - Possuir interfaces de operação em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 40 - Ser apresentado nas cores padronizadas peio EB. (Peso dez)
ROA 41 - Ser resistente a cloques mecânicos provocados por quedas em piso de concreto.
(Peso dez)
ROA 42 - Possibiiitar a troca de informações entre os componentes do SISDAC, considerando as
iimitações de seu aicance. (Peso dez)
ROA 43 - Poder ser georreferenciado. (Peso dez)
ROA 44 - Possibiiitar a troca de informações entre os componentes do SAC com os do sistema
de comando e controie estabeiecido peio MD. (Peso dez)
ROA 45 - Ser capaz de utiizar os sistemas criptográfcos estabeiecidos peio EB, com a execução
automátca das operações de criptografa e decriptografa. (Peso dez)
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ROA 46 - Poder ser transportado por Viatura Biindada de Transporte de Pessoai (VBTP), tanto
sobre iagartas, como sobre rodas; e viaturas dos Grupos 1 (um) e 2 (dois), bem como ser aiimentado por meio de bateria veicuiar das mesmas. (Peso nove)
ROA 47 - Possuir proteção para o operador contra descargas atmosféricas e ter capacidade de
aterramento. (Peso dez)
ROA 48 - Possuir equipamentos dotados de proteção contra sobrecarga e perturbações eiétricas
provenientes das fontes de aiimentação externas e de outros componentes internos. (Peso dez)
ROA 49 - Ser desembarcado e instaiado no iocai da operação, após transportado por quaiquer
viatura do EB, em tempo não superior a 30 min (trinta minutos). (Peso dez)
ROA 50 - Poder funcionar como um Posto Rádio convencionai, com o recebimento e envio de
mensagens de voz e dados. (Peso dez)
ROA 51 - Executar o autoteste dos componentes do equipamento, apresentando, por meio de
indicação visuai, os resuitados failos, e possibiiitando ao usuário identfcar e corrigir as failas.
(Peso nove)
ROA 52 - Poder reaiizar iigações em rede e/ou ponto a ponto. (Peso nove)
ROA 53 - Possuir equipamentos que operem por diferentes tpos de fontes externas de aiimentação, com característcas de tensão, frequência, ruído e conectores compatveis com a rede comerciai de energia eiétrica brasiieira e com geradores portáteis. (Peso dez)
ROA 54 - Possuir mecanismo de COMSEC que possa ser atvado e desatvado peio operador.
(Peso dez)
ROA 55 - Possuir mecanismo de TRANSEC que possa ser atvado e desatvado peio operador.
(Peso dez)
3.2.2 REQUISITOS OPERACIONAIS DESEJÁVEIS (ROD)
ROD 15 - Ter a capacidade de priorizar as iigações (clamadas) e, caso necessário, interromper as
de prioridade mais baixa. (Peso seis)
ROD 16 - Possuir reduzida dependência tecnoiógica e iogístca externa. (Peso cinco)
ROD 17 - Possuir software e equipamentos de código fonte e arquitetura abertas e acessíveis.
(Peso seis)
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ROD 18 - Poder empregar equipamentos baseados em tecnoiogia de uso duai, robustecidos e
utiizados, prioritariamente, em sistemas que funcionem acondicionados em cabines ou caixas
especiais, quando necessário. (Peso quatro)
ROD 19 - Possuir recursos de hardtware e software que reaiizem a destruição remota de dados,
diante da possibiiidade de acesso das informações peio inimigo. (Peso cinco)
ROD 20 - Possuir meios de prevenção de erros de montagem de equipamentos do sistema.
(Peso seis)
ROD 21 - Possuir fontes de aiimentação portáteis baseadas em energia soiar. (Peso cinco)
ROD 22 - Possuir dispositvo que reduza ou impeça a proiiferação de microrganismos nas interfaces de usuários. (Peso seis)
ROD 23 - Possuir baixa assinatura eietrônica e visuai. (Peso seis)
ROD 24 - Para os equipamentos transportáveis junto ao corpo, ser resistente à água da cluva, e
à imersão na água e iama até 2 m (dois metros) de profundidade. (Peso quatro).
ROD 25 - Para os equipamentos na versão veicuiar, ser resistente a jatos e respingos de iavagem. (Peso quatro).
ROD 26 - Possuir fonte de aiimentação portáti e recarregávei, que permita autonomia superior
a 48 l (quarenta e oito loras). (Peso seis)
ROD 27 - Reestabeiecer a comunicação de dados e voz por meio de claveamento automátco,
após eventuai interrupção do eniace rádio. (Peso seis)
ROD 28 - Poder reaiizar eniaces com utiização de repetdores. (Peso seis)
ROD 29 - Ser atuaiizávei com a incorporação de novas tecnoiogias, de modo a permitr a sua
substtuição parciai, graduai ou totai (upgrade scale). (Peso seis)
3.3 EQUIPAMENTO PARA LIGAÇÕES COM ALCANCE ACIMA DE 200 KM (DUZENTOS
QUILÔMETROS)
3.3.1 REQUISITOS OPERACIONAIS ABSOLUTOS (ROA)
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ROA 56 - Proporcionar a comunicação entre todos os subsistemas componentes do SAC, considerando as condicionantes de seu aicance. (Peso dez)
ROA 57 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com os do SEC2Ex. (Peso dez)
ROA 58 - Poder utiizar frequências de uso autorizado, conforme reguiamentação da ANATEL.
(Peso dez)
ROA 59 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com os do SC2FTER. (Peso dez)
ROA 60 - Aiertar o operador quando louver a impossibiiidade de reaiizar a transmissão de men sagens. (Peso nove)
ROA 61 - Possuir mecanismo de COMSEC que possa ser atvado e desatvado peio operador.
(Peso dez)
ROA 62 - Possuir mecanismo de TRANSEC que possa ser atvado e desatvado peio operador.
(Peso dez)
ROA 63 - Poder prover serviços de áudio com redução atva de ruído. (Peso dez)
ROA 64 - Poder operar em voz. (Peso Dez)
ROA 65 - Possuir ajuste de potência de transmissão peio operador nos terminais. (Peso dez)
ROA 66 - Ser de materiai resistente a vibrações, umidade e poeira, apto para emprego em operações miiitares nos diversos ecossistemas e condições ciimátcas do Território Nacionai. (Peso
dez)
ROA 67 - Possuir manuais técnicos de operação, confguração e manutenção em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 68 - Possuir interfaces de operação em iíngua portuguesa. (Peso dez)
ROA 69 - Ser apresentado nas cores padronizadas peio EB. (Peso dez)
ROA 70 - Ser resistente a cloques mecânicos provocados por quedas em piso de concreto.
(Peso dez)
ROA 71 - Ser interoperávei com o SISDAC. (Peso dez)
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ROA 72 - Poder ser georreferenciado. (Peso dez)
ROA 73 - Possuir protocoios e interfaces compatveis com o sistema de comando e controie estabeiecido peio MD. (Peso dez)
ROA 74 - Poder ser transportado por VBTP, tanto sobre iagartas, como sobre rodas; e viaturas
dos Grupos 1 (um) e 2 (dois), bem como ser aiimentado por meio de bateria veicuiar das mesmas ou por gerador. (Peso nove)
ROA 75 - Possuir proteção para o operador contra descargas atmosféricas e ter capacidade de
aterramento. (Peso dez)
ROA 76 - Possuir equipamentos dotados de proteção contra sobrecarga e perturbações eiétricas
provenientes das fontes de aiimentação externas e de outros componentes internos. (Peso dez)
ROA 77 - Ser desembarcado e instaiado no iocai da operação, após transportado por quaiquer
viatura do EB, em tempo não superior a 30 min (trinta minutos). (Peso dez)
ROA 78 - Reestabeiecer a comunicação de dados e voz por meio de claveamento automátco,
após eventuai interrupção do eniace rádio. (Peso sete)
ROA 79 - Executar o autoteste dos componentes do equipamento, apresentando, por meio de
indicação visuai, os resuitados failos, e possibiiitando ao usuário identfcar e corrigir as failas.
(Peso nove)
ROA 80 - Poder reaiizar iigações em rede e/ou ponto a ponto. (Peso nove)
ROA 81 - Possuir equipamentos que operem por diferentes tpos de fontes externas de aiimentação, com característcas de tensão, frequência, ruído e conectores compatveis com a rede comerciai de energia eiétrica brasiieira e com geradores portáteis. (Peso dez)
3.3.2 REQUISITOS OPERACIONAIS DESEJÁVEIS (ROD)
ROD 30 - Possuir reduzida dependência tecnoiógica e iogístca externa. (Peso cinco)
ROD 31 - Possuir software e equipamentos de código fonte e arquitetura abertas e acessíveis.
(Peso seis)
ROD 32 - Poder empregar equipamentos baseados em tecnoiogia de uso duai, robustecidos e
utiizados, prioritariamente, em sistemas que funcionem acondicionados em cabines ou caixas
especiais, quando necessário. (Peso quatro)
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ROD 33 - Possuir recursos de hardtware e software que reaiizem a destruição remota de dados,
diante da possibiiidade de acesso das informações peio inimigo. (Peso cinco)
ROD 34 - Possuir meios de prevenção de erros de montagem de equipamentos do sistema.
(Peso seis)
ROD 35 - Possuir fontes de aiimentação portáteis baseadas em energia soiar. (Peso cinco)
ROD 36 - Possuir dispositvo que reduza ou impeça a proiiferação de microrganismos nas interfaces de usuários. (Peso seis)
ROD 37 - Possuir baixa assinatura eietrônica e visuai. (Peso seis)
ROD 38 - Para os equipamentos na versão veicuiar, ser resistente a jatos e respingos de iavagem. (Peso cinco)
ROD 39 - Possuir fonte de aiimentação portáti e recarregávei, que permita autonomia superior
a 48 l (quarenta e oito loras). (Peso seis)
ROD 40 - Ter a capacidade de priorizar as iigações (clamadas) e, caso necessário, interromper as
de prioridade mais baixa. (Peso seis)

Brasíiia-DF,

de

de 2019

Gen Div FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
4º Subclefe do Estado-Maior do Exército
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GLOSSÁRIO

ABREVIATURAS E SIGLAS
A
Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Agência Nacionai de Teiecomunicações

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Compreensão das Operações
Medidas de segurança das comunicações Communicaton Security
Condicionantes Doutrinárias e Operacionais

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Exército Brasiieiro

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Ministério da Defesa
Medida de Proteção Eietrônica

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Requisitos Operacionais Absoiutos
Requisitos Operacionais Básicos
Requisitos Operacionais Compiementares
Requisitos Operacionais Desejáveis

ANATEL
C
COMOP
COMSEC
CONDOP
E
EB
M
MD
MPE
R
ROA
ROB
ROC
ROD
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S
Abreviaturas/Sigias
SAC

Signifcado
Sistema de Artilaria de Campanla
Sistema de Comando e Controie da Força Terrestre
Sistema Estratégico de Comando e Controie
do Exército
Sistema Digitaiizado de Artilaria de Campanla

SC2FTer
SEC2Ex
SISDAC

Sist Art Cmp Bda Mec

Sistema de Artilaria de Campanla para as
Brigadas de Infantaria Mecanizadas e para as
Brigadas de Cavaiaria Mecanizadas

T
Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Componente do COMSEC reiatvo à segurança
das transmissões - Transmission Security

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Viatura Biindada de Transporte de Pessoai

TRANSEC
V
VBTP
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