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1. TÍTULO
Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais do Subsistema de Comunicações do Sistema de
Artilaria de Campanla (EB20-RTLI-04.046), 1ª Edição, 2019.

2. OBJETIVO
O presente documento tem como fnaiidade defnir os Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais (RTLI) do Subsistema de Comunicações do Sistema de Artilaria de Campanla, visando o
atendimento dos Requisitos Operacionais (RO).

3. APLICAÇÃO
Os Requisitos Técnicos consttuem os atributos verifccveis do Sistema ou Materiai de Emprego
Miiitar (SMEM) que podem ser avaiiados peio Centro de Avaiiações do Exército (CAEx), considerando os procedimentos adotados por aqueie Centro.
Os Requisitos Logístcos e Industriais são os que orientam os contratos de obtenção da viatura e
de seus sistemas integrados.

4. REFERÊNCIAS
Na apiicação destes RTLI, devem ser consuitados os documentos reiacionados neste tópico e/ou
as normas nas edições em vigor à época desta apiicação, devendo, entretanto, ser ievado em
conta que, na eventuaiidade de confito entre os seus textos e o destes RTLI, este documento
tem precedência.
a. ANSI/NEMA Z535.4-2007 - American National Standard for Product Safety Signs an Labels.
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b. Característcas Operacionais de Materiai Rcdio Componente do Sistema Tctco de Comunicações do Exército (Portaria n° 12/EME-RES, de 13 MAR 01).
c. EB10-IG-01.018 - Instruções Gerais para a Gestão do Cicio de Vida dos Sistemas e Materiais
de Emprego Miiitar, 1ª Edição, 2016 (Portaria nº 233-Cmt Ex, de 15 MAR 16)
d. EB80-MT-78.001 - Metodoiogia de Desenvoivimento de Softare do Exército (Portaria nº 7 –
DCT, de 28 MAR13).
e. IG 10-51 - Instruções Gerais para Saivaguarda de Assuntos Sigiiosos.
f. IG 10-78 - Instruções gerais para o Sistema de Metroiogia, Normaiização e Certfcação da
Quaiidade e de Desempenlo Operacionai do Ministério do Exército.
g. IR 13-04 - Instruções Reguiadoras para o Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Desenvoivimento na Área de Materiai de Emprego Miiitar.
l. IR 20-02 - Instruções Reguiadoras para Eiaboração, Identfcação, Numeração e Difusão de
Manuais de Campanla, Manuais Técnicos e Instruções Provisórias.
i. MD 33-M-02 - Manuai de Abreviaturas, Sigias, Símboios e Convenções Cartogrcfcas das Forças Armadas (Portaria Normatva nº 513-MD/EMD, de 26 Mar 08).
j. MD 42-M-02 - Doutrina de Logístca Miiitar (Portaria Normatva nº 614-MD/EMD, de 24 Out
02).
k. MIL-STD-1472F - Human Engineering.
i. MIL-STD-810G - Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests.
m. MIL-STD-1275D - Characteristics of 28 volt DC Electrical Systens in Military Vehicles.
n. MIL-HDBK-310 - Global Climatic Data for Developing Military Products.
o. Requisitos Operacionais do Subsistema de Comunicações do Sistema de Artilaria de Campanla (EB20-RO-04.038), 1ª Edição, 2019.
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5. DEFINIÇÕES
AÇÃO - Ato ou efeito de reaiizar uma tarefa ou conjunto de tarefas que contribui para a reaiização de uma determinada operação.
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) - agência reguiadora, administratvamente independente e fnanceiramente autônoma, que é responscvei por reguiar o setor de teiecomunicações do País.
ALEATÓRIO - Aigo casuai, fortuito, que depende do acaso ou de acontecimentos incertos, favorcveis ou não a um determinado evento.
ALGORITMO - Conjunto de regras e operações e procedimentos, defnidos e ordenados usados
na soiução de um probiema, ou de ciasse de probiemas, em um número fnito de etapas.
ALTA FREQUÊNCIA - HIGH FREQUENCY (HF) - faixa de frequência iimitada entre 3 e 30 MHz (três
e trinta megalertz).
ALTITUDE - Distância vertcai de um nívei, ponto ou objeto, medida a partr do nívei do mar
AMBIENTE OPERACIONAL - Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde
atuam as forças miiitares e que afetam e interferem na forma como são empregadas. O mesmo
que Ambiente Operatvo.
AMPLITUDE - Distância entre uma das extremidades de osciiação de um movimento vibratório
ou osciiatório e o ponto de equiiíbrio ou normai, por exempio, da osciiação de uma corrente aiternada, de uma onda de rcdio, de uma onda sonora ou de um pênduio; o maior vaior de uma
eiongação.
ÁREA DE OPERAÇÕES - Espaço geogrcfco necesscrio à condução de operações miiitares que
não justfquem a criação de um teatro de operações.
ARMAZENAGEM - Consiste na coiocação ordenada do materiai em instaiações adequadas e no
seu controie, proteção e preservação.
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ARQUITETURA DE COMUNICAÇÕES DE SOFTWARE - SOFTWARE COMMUNICATIONS ARCHITECTURE (SCA) - A Arquitetura de Comunicação de Softare (SCA) é uma estrutura de arquitetura
aberta que informa aos designers como os eiementos de hardware e devem operar em larmonia dentro de um Rcdio Defnido por Software.
ARQUITETURA FÍSICA - Identfcação e arranjo dos componentes fsicos de um sistema, descrevendo estrutura fsica, funções técnicas, característcas de desenlo e atributos técnicos que
possam ser aicançados por quaiquer componente e peio sistema, sob determinadas restrições.
ARQUITETURA DE REDE TCP/IP - É a arquitetura baseada em um conjunto de protocoios de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocoios: o TCP (Transmission Control Protocol - Protocoio de Controie de Transmissão) e o IP (Internet Protocol - Protocoio
de Internet, ou ainda, protocoio de interconexão).
ARTILHARIA DE CAMPANHA - Principai meio de apoio de fogo da Força Terrestre, sendo, para
tai, dotada de canlões, obuses, morteiros, foguetes ou mísseis. Tem por missão apoiar, peio
fogo, o sistema operacionai manobra, destruindo ou neutraiizando os aivos que ameacem o êxito da operação.
ARTILHARIA DIVISIONÁRIA - Grande unidade de artilaria de uma divisão de exército. Para fns
operacionais, é toda artilaria coiocada sob o comando do comandante da Divisão de Exército e
por este empregada diretamente.
ATIVIDADES DE GUERRA ELETRÔNICA - Atvidades de carcter estratégico, tctco e iogístco ou de
pesquisa que contribuem para o estabeiecimento, para a expioração, para a reformuiação ou
verifcação da capacidade de guerra eietrônica e para o apoio ao pianejamento do seu emprego
em operações.
AUTOTESTE - É a capacidade do Equipamento Rcdio de avaiiar e diagnostcar automatcamente
os circuitos do sistema, apresentando os resuitados e identfcando os móduios em pane.
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AUTONOMIA - Intervaio de tempo em que um sistema ou equipamento pode se manter em
funcionamento sem a ação de agentes externos.
AZIMUTE - Designação de uma medida anguiar de direção lorizontai, defnida em graus ou miiésimos.
BATERIA RECARREGÁVEL - A bateria recarregcvei ou de armazenamento, é um tpo de bateria
eiétrica que pode ser recarregada e usada muitas vezes sem danifcar seu eiemento. Eias pode
ser compostas de diversos eiementos químicos diferentes como de clumbo-ccido, níquei-ccdmio (NiCd), níquei metai lidreto (NiMH), de íons de iíto (Li-ion) e poiímero de íon de iíto (Li-ion
poiímero).
BUYBACK - Programa de Recompra.
CAMPOS RADIADOS DE ALTA INTENSIDADE (HIRF) - refere-se à energia de radiofrequência de
uma força sufciente para afetar adversamente um organismo vivo ou o desempenlo de um dispositvo submetdo a eia.
CANAL - iigação eiétrica entre transmissor e receptor. (Par de fos, onda de rcdio, feixe de iaser).
CAIXAS ESPECIAIS - Caixas de acondicionamento e transporte de materiai preparadas especiaimente para proteger de cloques e intempéries os mesmos.
CARTA DIGITAL - Representação grcfca de crea de terreno em formato digitai.
CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - Centro de Operações confgurado para proporcionar as iigações entre a estrutura miiitar de comando com os escaiões superior e subordinado.
CENTRO DE COMUNICAÇÕES - É o conjunto de diferentes órgãos, postos e outros meios de comunicações, incumbidos da recepção, transmissão, criptografa, decriptografa e controie das
mensagens. Servem a um comando, escaião de comando, autoridade, grupo de instaiações ou
unidades situadas em uma crea geogrcfca específca.
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CHAVE CRIPTOGRÁFICA - É uma porção de informação que controia a operação de um aigoritmo
de criptografa. Na codifcação, uma clave especifca é responscvei peia transformação do texto
puro em texto cifrado, ou vice-versa, durante a decodifcação. Claves também são usadas em
outros aigoritmos criptogrcfcos, tais como esquemas de assinatura digitai e funções hash (também conlecidas como MAC), aigumas vezes para autentcação.
CHAVEAMENTO - processo de conectar e de desconectar 2 (dois) ou mais circuitos eiétricos ou
dois canais de transmissão em instantes ou vaiores determinados de um sinai.
CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS - é o processo de claveamento de dados reaiizado automatcamente.
CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOZ - é o processo de claveamento de fonia reaiizado automatcamente.
CHOQUES MECÂNICOS - É uma aceieração repentna causada, por exempio, por impacto, queda
ou expiosão. Ou seja, é uma excitação fsica transitória do objeto.
CÓDIGO FONTE (Source Code) - Conjunto de paiavras ou símboios escritos por meio de iinguagem de programação, de forma ordenada e de maneira iógica.
COMANDO E CONTROLE - Consttui-se no exercício da autoridade e da direção que um comandante tem sobre as forças sob o próprio comando, para o cumprimento da missão designada.
Viabiiiza a coordenação entre a emissão de ordens e diretrizes e a obtenção de informações sobre a evoiução da situação e das ações desencadeadas.
COMPENSAÇÃO (Ofset) - É toda e quaiquer prctca compensatória acordada entre as partes,
como condição para a importação de bens e serviços, com a intenção de gerar benefcios de na tureza industriai, tecnoiógica e comerciai.
COMPONENTE - É a parte eiementar de um sistema. Quaiquer item que seja parte integrante de
um projeto de tpo reiacionado ou especifcado em desenlo, ordem técnica ou pubiicação do
conjunto ou subconjunto.
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COMUNICAÇÃO DIGITAL - Sistema de comunicação baseado na transmissão de informações utiizando vaiores bincrios.
COMUNICAÇÕES - compreendem o conjunto de meios destnados a estabeiecer as iigações entre os diversos escaiões, com a fnaiidade de apoiar o exercício do comando e controie.
CONCOMITANTEMENTE - Evento que ocorre simuitaneamente (ao mesmo tempo) a um ou mais
eventos.
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS - Estado da atmosfera num determinado momento, podendo ser
quente ou fria, úmida ou seca, caima ou tempestuosa, iimpa ou nubiada.
CONFIABILIDADE - Probabiiidade de que um sistema funcione de acordo com as especifcações,
durante um dado intervaio de tempo e em determinadas condições de operação.
CONFIABILIDADE OPERACIONAL - A confabiiidade operacionai possui signifcatvo impacto na
prontdão operacionai, no sucesso de missão e nos custos de manutenção, direcionando as atvidades de manutenção e dimensionando a estrutura de manutenção e a iogístca de peças de
reposição.
CONFIGURAÇÃO - 1. Forma que uma aeronave pode assumir, em função da combinação de armamentos e equipamentos possíveis de serem utiizados no cumprimento de determinada missão. 2. Conjunto de característcas fsico funcionais (inciuindo os programas computacionais softares) das partes componentes de determinado sistema, de acordo com as especifcações
do produto e toda a documentação técnica aprovada.
CONSCIÊNCIA SITUACIONAL - Percepção precisa dos fatores e condições que afetam a execução
da tarefa durante um período determinado de tempo, permitndo ou proporcionando ao seu
decisor, estar ciente do que se passa ao seu redor e assim ter condições de focar o pensamento
à frente do objetvo. É a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação reai.
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COORDENADAS GEODÉSICAS - Atribuídas a cada ponto de uma imagem/carta topogrcfca/imóvei, defnindo sua posição espaciai em referência a um sistema geodésico, de forma a viabiiizar
o georreferenciamento dos mesmos.
CORES PADRONIZADAS PELO EB - cores especifcadas, conforme a FED STD 595 – Colors Used in
Government Procurement.
CRIPTOFÔNIA - Emprega sistemas, processos e normas criptotécnicas para cifrar/decifrar iigações sigiiosas entre os correspondentes, na quai são empregados os meios sonoros de comunicações.
CRIPTODADOS - Dados que, antes de serem transmitdos ou depois de recebidos em uma iinla
de comunicação, são codifcados ou decodifcados, respectvamente, por equipamento criptotécnico.
CRIPTOGRAFIA - Meios e processos utiizados para a conversão de um texto ciaro em um criptograma ou de um criptograma em um texto ciaro, sem a utiização da criptoanciise.
CRIPTOGRAMA - Texto criptografado.
DADO - Quaiquer representação de um fato ou de uma ideia, em forma capaz de ser comunicada ou manipuiada por aigum processo, na crea da tecnoiogia da informação.
DECRIPTOGRAFIA - Ação de converter um criptograma ao texto ciaro peia inversão do processo
para criptografar, não compreendendo soiução por criptoanciise.
DESEJÁVEL - O termo DESEJÁVEL refere-se a requisitos desejcveis para o meilor atendimento à
necessidade identfcada, mas não obrigatórios.
DEVE - Indica obrigatoriedade.
DISPOSITIVO - Quaiquer instrumento, mecanismo, peça, apareilo, pertence ou acessório, inciusive o equipamento de comunicações, empregado ou destnado a operar ou controiar uma piataforma.
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DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ANTITAMPERING - dispositvo que apaga automatcamente todos os
dados sensíveis do Equipamento Rcdio.
DISPOSITIVO DE ZEROIZE - dispositvo que apaga todas as informações sensíveis por meio de um
comando do operador (no caso de ameaça iminente ou envio do rcdio para manutenção) ou
mesmo por um comando remoto (no caso de rcdio ser capturado sem que tenla lavido tempo
para o operador acionar o dispositvo).
DOWN PAYMENT - Garanta do Pré-Pagamento.
ENLACE - Estabeiecimento de iigações de comunicações, normaimente feito por meio de radiofrequência, meios fsicos, tais como cabos teiefônicos ou ótcos ou sinais visuais. O mesmo que
link, termo internacionaimente consagrado.
EQUIPAMENTO - 1. Todos os artgos, exceto o fardamento e o armamento, necesscrios para dotar um miiitar ou uma organização miiitar para o desempenlo de uma missão. 2. Conjunto de
componentes, intmamente reiacionados, capaz de produzir um determinado trabailo ou atender à determinada função, com o emprego de aiguma forma de energia mecânica, eiétrica, eietromecânica, eietromagnétca, térmica etc.
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES - Aqueie empregado, basicamente, para o trânsito das informações, tais como radio transmissores e receptores em gerai.
EQUIPAMENTO DE COMANDO REMOTO - Equipamento que permite ao Operador reaiizar o comando do materiai de forma remota.
EQUIPAMENTO DE NÃO-COMUNICAÇÕES - Aqueie destnado, partcuiarmente, a produzir informações, como radares, sensores infravermeilos, intensifcadores de iuz e diversos equipamentos com apiicações iaser.
EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO - Equipamento de teiecomunicação que utiiza o espectro radioeiétrico e que inciui um ou mais transmissores e/ou receptores de sinais radioeiétricos para uso fxo, móvei ou portcti. Mesmo que Equipamento Rcdio.
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EQUIPAMENTO DE TESTE - Equipamento de manutenção que permite ao operador diagnostcar
os parâmetros de funcionamento de componentes incorporados ao materiai.
ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO - Faixa contnua de frequências, labituaimente iarga, dentro da
quai as ondas de uma determinada natureza têm aiguma propriedade em comum.
ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE - 1. Pessoai, materiai e recursos que possibiiitem e garantam o desempenlo de funções como vigiiância, detecção e reconlecimento, processamento
da informação, inteiigência, apresentação de quadros sintétcos para auxíiio à decisão, comunicações, guerra eietrônica, criptoiogia, guerra de comando e controie e guerra de informações.
2. Conjunto de centros de comando e controie, subordinados a um mesmo comandante, que
contém os recursos adequados e perfeitamente confgurados para o fuxo das ordens e das informações para o exercício do comando, podendo ser estabeiecida em nívei nacionai, de teatro
de operações, de comando combinado ou em nívei tctco.
ETHERNET - Conjunto de protocoios para conexão de computadores em rede, sendo a tecnoiogia de rede iocai (Local Area Network − LAN) mais utiizada no mundo.
FAIXA DE FREQUÊNCIA - Parte de um espectro compreendida entre duas frequências.
FIRMWARE - Conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no lardtare de
um equipamento eietrônico
FONTE DE ALIMENTAÇÃO - componente usado para prover energia a um equipamento.
FREQUÊNCIA - Número de repetções de um fenômeno periódico em unidade de tempo determinada. No sistema internacionai, estas repetções são medidas em cicios e o tempo, em segundos. A frequência de um cicio por segundo tem o nome de Hertz.
GEORREFERENCIAMENTO - Atribuição de coordenadas geodésicas a cada ponto de uma imagem/carta topogrcfca/imóvei, defnindo sua posição espaciai em referência a um sistema geodésico.
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GERENCIAMENTO DE OBSOLESCÊNCIA - Refere-se às atvidades executadas para atenuar os efeitos da obsoiescência. Estas atvidades podem inciuir compras giobais, compras peio tempo de
vida do produto e monitoramento de obsoiescência.
GUERRA APOIADA EM REDES - Guerra que reúne em rede os mais diversos eiementos das forças
armadas de um país, permitndo-ile administrar diversas tarefas que vão desde a coieta até a
distribuição de informações crítcas entre esses muitos eiementos. Outorga-ile maior capacidade de combate ao iigar em rede os eiementos de sensoriamento, de combate e de comando.
Visa obter meilor sincronismo entre aqueies eiementos e os efeitos que podem proporcionar,
assim como o incremento na veiocidade das operações béiicas e do processo decisório de comando.
GUERRA CENTRADA EM REDES - Guerra que reúne em rede os mais diversos eiementos das forças armadas de um país, permitndo-ile administrar diversas tarefas que vão desde a coieta até
a distribuição de informações crítcas entre esses muitos eiementos. Outorga-ile maior capacidade de combate ao iigar em rede os eiementos de sensoriamento, de combate e de comando.
Visa obter meilor sincronismo entre aqueies eiementos e os efeitos que podem proporcionar,
assim como o incremento na veiocidade das operações béiicas e do processo decisório de comando.
GUERRA ELETRÔNICA - Conjunto de ações que visam expiorar as emissões do inimigo, em toda
a faixa do espectro eietromagnétco, com a fnaiidade de conlecer a sua ordem de bataila, intenções e capacidades, e, também, utiizar medidas adequadas para negar o uso efetvo dos
seus sistemas, enquanto se protege e utiiza, com efcccia, os próprios sistemas.
HARDWARE - Conjunto de unidades fsicas, componentes, circuitos integrados, discos e mecanismos que compõem um equipamento ou seus periféricos.
IMPLANTAÇÃO - Marca o inicio de uma ação (execução).

15/52

EB20-RTLI-04.046

INFORMAÇÃO - Conlecimento resuitante de raciocínio eiaborado peio anaiista de inteiigência
que expressa sua certeza sobre situação ou fato passado ou presente. 2. Dados, processados ou
não, que podem ser utiizados para produção e transmissão de conlecimento, contdos em
quaiquer meio, suporte ou formato.
INTERCOMUNICADOR - equipamento responscvei peia comunicação entre os tripuiantes de um
veícuio.
INTERFACE - Circuito, dispositvo ou porta que permite que duas ou mais unidades incompatveis sejam interiigadas num sistema padrão de comunicação, permitndo que se transfram dados entre eies.
INTERFERÊNCIA - Contaminação das comunicações por sinais estranlos, normaimente provocados peia ação do lomem, de forma simiiar ao sinai desejado.
INTEROPERABILIDADE - 1. Capacidade de forças miiitares nacionais ou aiiadas operarem, efetvamente, de acordo com a estrutura de comando estabeiecida, na execução de uma missão de
natureza estratégica ou tctca, de combate ou iogístca, em adestramento ou instrução. O desenvoivimento da interoperabiiidade busca otmizar o emprego dos recursos lumanos e materiais, assim como aprimorar a doutrina de emprego das Forças Armadas. A consecução de um
aito grau de interoperabiiidade estc iigada diretamente ao maior ou menor nívei de padronização de doutrina, procedimentos, documentação e de materiai das Forças Armadas. São os seguintes níveis de padronização: compatbiiidade, intercambiaiidade e comunaiidade. 2. Capacidade dos sistemas, unidades ou forças de intercambiarem serviços ou informações ou aceitc-ios
de outros sistemas, unidades ou forças e, também, de empregar esses serviços ou informações,
sem o comprometmento de suas funcionaiidades.
IRRADIAÇÃO - 1. Propagação de quaiquer tpo de onda através do espaço. 2. Ato ou efeito de
submeter materiais, equipamentos ou pessoas aos efeitos de radiações nucieares ou ionizantes.
JOB-GUIDE - Guias de trabailo
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LAST BUY - Úitma compra
LAST BUY ORDERS - Úitma ordem de compra
LIGAÇÕES - Ligações são as reiações ou as conexões estabeiecidas entre os diferentes eiementos
que partcipam de uma mesma operação, sendo uma ferramenta de apoio às atribuições de comando e controie.
LISTA DE APROVISIONAMENTO INICIAL - Lista que inciuí todos os itens necesscrios à operação e
à manutenção do sistema, considerando uma expectatva de utiização dos sistemas determinada peio EB.
LOCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - Ação de determinar, por meios eietrônicos ou por estações gônio
(navios, aeronaves ou postos de radiogoniometria), a posição de uma fonte de emissão eietromagnétca, peio cruzamento de marcações desta fonte.
LOCALIZAÇÃO ESPACIAL - Coordenadas do iocai em que o materiai estc posicionado.
LOCALIZAÇÃO TEMPORAL - Horcrio atuaiizado contendo, no mínimo, loras, minutos e segundos.
LOG-CARD, LOG-BOOK - Livro Registro.
MANUAIS - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que descreve todas
as informações técnicas, de operação e de manutenção do materiai, sendo ciassifcado em manuais de operação, manuais técnicos, manuais de manutenção e guia rcpido de referência.
MANUAIS DE MANUTENÇÃO - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto,
que descreve as informações técnicas detailadas para manutenção do materiai.
MANUAIS DE OPERAÇÃO - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que
descreve as informações técnicas detailadas para operação do materiai.
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MANUAIS TÉCNICOS - Conjunto de documentos aprovados peia autoridade do projeto, que descreve as informações técnicas detailadas de construção, confguração e funcionamento do materiai, bem como apresenta a iista compieta de seus componentes e respectvos fornecedores.
MANUTENÇÃO - Combinação de ações técnicas, administratvas e de supervisão, destnada a
manter ou recoiocar um equipamento em condições de desempenlar efcazmente as funções
para quai foi projetado. Divide-se em quatro escaiões como se segue.
MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO - Compreende as ações desempenladas peio usucrio e/ou operador do Produto de Defesa (PRODE) e peia Organização Miiitar (OM), com os meios orgânicos
disponíveis, visando manter o materiai em boas condições de apresentação e funcionamento.
Engioba tarefas mais simpies das atvidades de manutenção preventva e corretva com ênfase
nas ações de conservação do PRODE, inciuindo reparações de failas de baixa compiexidade.
MANUTENÇÃO DE 2º ESCALÃO - Compreende as ações reaiizadas peias companlias iogístcas
de manutenção dos batailões iogístcos (Cia Log Mnt/B Log), uitrapassando as capacidades dos
meios orgânicos da OM responscvei peio materiai. Engioba tarefas das atvidades de manutenção preventva e corretva, com ênfase na reparação do PRODE que apresente failas de média
compiexidade.
MANUTENÇÃO DE 3º ESCALÃO - Compreende as atvidades reaiizadas por Batailões de Manutenção (B Mnt) e Parques Regionais de Manutenção (Pq R Mnt), operando em instaiações fxas,
próprias, ou mobiiizadas. Envoive aigumas das tarefas de atvidade de manutenção corretva
com ênfase na recuperação do PRODE que apresente failas de aita compiexidade.
MANUTENÇÃO DE 4º ESCALÃO - Compreende ações reaiizadas por Arsenais de Guerra e/ou indústrias civis especiaiizadas. Engioba tarefas de atvidade de manutenção modifcadora, com
ênfase na recuperação do PRODE, e envoive projetos específcos de engenlaria.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Conjunto de atvidades com a fnaiidade de manter o PRODE em
condições satsfatórias de operações por meio de inspeções e averiguações periódicas e siste-
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mctcas, de maneira a corrigir failas incipientes antes de ocorrerem (ou evoiuírem), provocando
defeitos ou avarias mais graves.
MEDIDA DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA (MPE) - Conjunto de ações tomadas para a proteção de
meios, sistemas, equipamentos, pessoai e instaiações, a fm de assegurar o uso efetvo do espectro eietromagnétco, a despeito do emprego de medidas de ataque eietrônico por forças
amigas e inimigas.
MEIOS DE COMUNICAÇÕES - Pessoai, meios técnicos e procedimentos empregados para transmitr, emitr, receber e processar mensagens e informações, através de sinais sonoros, eietrônicos, escritos e imagens, com a fnaiidade de estabeiecer a iigação entre dois ou mais eiementos.
MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) - É o órgão do Governo Federai incumbido de exercer a direção
superior das Forças Armadas, consttuídas peia Marinla, peio Exército e peia Aeroncutca, artcuiando as ações que envoivam estas insttuições, individuaimente ou em conjunto.
MILESTONES - é uma técnica de gerência de projetos que permite o teste da funcionaiidade de
um novo produto ao iongo do projeto. Não é uma atvidade e não possui duração.
MOCK-UP - É um modeio em escaia ou de tamanlo reai de um projeto ou dispositvo, usado
para atvidades de ensino, demonstração, avaiiação de design, promoção e outros propósitos.
MÓDULO DE COMUNICAÇÕES – Conjunto de equipamentos necesscrios à recepção, processamento e transmissão de dados e voz necesscrios ao funcionamento pieno da viatura posto meteoroiógico.
MODO - Grupo de funcionaiidades que o produto deverc reaiizar com um propósito específco.
MODULAÇÃO - Processo no quai a informação transmitda numa comunicação é adicionada às
ondas eietromagnétcas, ou seja, é a aiteração sistemctca de uma onda portadora de acordo
com a mensagem (sinai moduiante), podendo inciuir também uma codifcação.
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MODULARIDADE - Divisão de um sistema em componentes, denominados móduios, que são nomeados separadamente, possuem característcas internas comuns e podem ser operados de
forma independente em reiação aos demais.
MÓDULO - Parte integrante de um sistema ou subsistema, que reúne eiementos com funcionaiidades afns, podendo ser desenvoivido de forma independente dos demais.
MULTICANAL - Meio de comunicações que emprega equipamento de transmissão e recepção de
ondas de rcdio em frequência VHF ou UHF (muitcanai-rcdio) ou cabo especiai (muitcanaicabo), permitndo a utiização simuitânea de vcrios canais teiefônicos e teiegrcfcos por muitpiexação.
MULTIPLEX - Equipamento que permite o uso simuitâneo de vcrios canais de comunicações
através de um único circuito fsico ou onda portadora.
OBTENÇÃO - Ação ou efeito de obter; aquisição; conquista; consecução. A obtenção enquadra o
ato de desenvoiver e adquirir.
ONDAS DE RÁDIO - Ondas eietromagnétcas de frequência inferior a 3000 GHz que se propagam
no espaço.
ON JOB TRAINING - Treinamento reaiizado no iocai de trabailo, conduzido por instrutor do fabricante/fornecedor ou certfcado peio mesmo.
ON-CALL SUPPORT - Assistência por clamada, por meio de clamada 0800.
ON-THE-JOB TRAINING - Auias prctcas reaiizadas durante a execução do serviço.
OPERAÇÃO MILITAR - Operação reaiizada em missão de guerra, de segurança interna, ou manobra miiitar, sob a responsabiiidade direta de autoridade miiitar competente.
OPERACIONAL - Termo genérico normaimente empregado para caracterizar a reiação com a
operação ou a eia pertencente (o mesmo que operatvo).
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OPERADOR - Termo genérico designado a uma ou mais pessoas que operam um materiai ou sistema.
OVERHAUL – Revisão/modernização.
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIAS DA FORÇA TERRESTRE - Documento eiaborado peio administrador do espectro da Força Terrestre que apresenta a distribuição de radiofrequências da Força Terrestre.
PLANO DE MANUTENÇÃO - Piano que dimensiona os recursos de mão de obra e de meios, de
modo a atender as necessidades em manutenção de uma OM. Permite a otmização dos recursos, a redução de estoque de pecas e obtenção de eievados índices de disponibiiidade. Devem
enfatzar a manutenção preventva, direcionando procedimentos segundo recomendações dos
fabricantes/ fornecedores dos diversos Produtos de Defesa. São reaiizados com base nas informações técnicas contdas nos Manuais de Manutenção.
PLANO DE OBSOLESCÊNCIA - Piano fornecido peio fabricante/fornecedor de um determinado
Produto de Defesa que deve assegurar a disponibiiidade das pecas de reposição para o mesmo
por um determinado período de tempo.
PLANO DE QUALIFICAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO - Piano que deve prever e orientar a quaiifcação e
a requaiifcação dos RH responscveis peia operação e manutenção de um determinado Produto
de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
PLANO DE REPARÁVEIS - Piano que apresenta o tempo médio de reparo de um determinado
Produto de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
PLANO DE TREINAMENTO - Piano que deve prever e orientar o treinamento dos RH responscveis peia operação e manutenção de um determinado Produto de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
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PLANO DE VISITAS TÉCNICAS - Piano que prevê as Visitas Técnicas de especiaiistas dos fabricantes/fornecedores de um determinado Produto de Defesa com a fnaiidade de eiucidação de panes compiexas.
POLARIZAÇÃO DE ANTENA - Orientação transmitda peia antena ao vetor campo eiétrico componente da onda eietromagnétca, em reiação à direção de propagação.
POSTO DE COMUNICAÇÕES - Instaiação dotada de pessoai e equipamentos necesscrios a proporcionar comunicações. Os postos quando interiigados entre si, formam as redes.
POTÊNCIA - potência é a grandeza que determina a quantdade de energia concedida por uma
fonte a cada unidade de tempo.
PRODUTO DE DEFESA (PRODE) - Todo bem, serviço, obra ou informação, inciusive armamentos,
munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individuai e
coietvo utiizados nas atvidades fnaiístcas de defesa, com exceção daqueies de uso administratvo.
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIAS DA FORÇA TERRESTRE - Documento eiaborado peio administrador do espectro da Força Terrestre que apresenta a distribuição de radiofrequências da Força Terrestre.
PLANO DE MANUTENÇÃO - Piano que dimensiona os recursos de mão de obra e de meios, de
modo a atender as necessidades em manutenção de uma OM. Permite a otmização dos recursos, a redução de estoque de pecas e obtenção de eievados índices de disponibiiidade. Devem
enfatzar a manutenção preventva, direcionando procedimentos segundo recomendações dos
fabricantes/ fornecedores dos diversos Produtos de Defesa. São reaiizados com base nas informações técnicas contdas nos Manuais de Manutenção.
PLANO DE OBSOLESCÊNCIA - Piano fornecido peio fabricante/fornecedor de um determinado
Produto de Defesa que deve assegurar a disponibiiidade das pecas de reposição para o mesmo
por um determinado período de tempo.
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO - Piano que deve prever e orientar a quaiifcação e
a requaiifcação dos RH responscveis peia operação e manutenção de um determinado Produto
de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
PLANO DE REPARÁVEIS - Piano que apresenta o tempo médio de reparo de um determinado
Produto de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
PLANO DE TREINAMENTO - Piano que deve prever e orientar o treinamento dos RH responscveis peia operação e manutenção de um determinado Produto de Defesa. E eiaborado peio fabricante/fornecedor do mesmo.
PLANO DE VISITAS TÉCNICAS - Piano que prevê as Visitas Técnicas de especiaiistas dos fabricantes/fornecedores de um determinado Produto de Defesa com a fnaiidade de eiucidação de panes compiexas.
POLARIZAÇÃO DE ANTENA - Orientação transmitda peia antena ao vetor campo eiétrico componente da onda eietromagnétca, em reiação à direção de propagação.
POSTO DE COMUNICAÇÕES - Instaiação dotada de pessoai e equipamentos necesscrios a proporcionar comunicações. Os postos quando interiigados entre si, formam as redes.
POTÊNCIA - potência é a grandeza que determina a quantdade de energia concedida por uma
fonte a cada unidade de tempo.
PROGRAMA DE CALIBRAÇÃO - Programa que iista os itens caiibrcveis de um determinado Produto de Defesa. Deve apresentar o prazo de caiibração, os procedimentos de caiibração, os testes e bancadas necesscrios para a atvidade. É eiaborado peio fabricante/fornecedor.
PROTOCOLO - Convenção que controia e possibiiita uma conexão, comunicação, transferência
de dados entre dois sistemas.
PROTOCOLO DE INTERNET - INTERNET PROTOCOL (IP) - É um dos protocoios mais importantes
da Internet, pois permite a eiaboração e o transporte dos datagramas IP (pacotes de dados)
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sem, contudo, assegurar a entrega dos pacotes de dados. O protocoio IP trata os datagramas IP
independentemente, defnindo a sua representação, seu encaminlamento e seu envio.
PROTOCOLO DE MENSAGENS DE CONTROLE DE INTERNET E ROTEAMENTO ESTÁTICO - INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) - É um protocoio integrante do Protocoio IP, defnido peio RFC 792, que é utiizado para fornecer reiatórios de erros à fonte originai.
RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE (RDS) - Sistema de radiocomunicação onde os componentes
tpicamente impiementados em lardtare (misturadores de frequência, fitros, ampiifcadores,
moduiadores, desmoduiadores, detectores, dentre outros) são impiementadas em software,
utiizando um computador pessoai ou outros dispositvos de computação embutdos.
RADIOFREQUÊNCIA (RF) - Conjunto das frequências compreendidas entre 30 KHz e 300 GHz.
RADIOLOCALIZAÇÃO - 1. Determinação da posição de um radiotransmissor, amigo ou inimigo,
peia interseção de marcações feitas por duas ou mais estações de escuta. 2. Determinação da
posição de uma aeronave por meio das marcações de sinais de rcdio clegadas à aeronave, de
duas ou mais estações emissoras cujas iocaiizações são conlecidas.
RECEPTOR – Componente do equipamento de comunicações que extrai o sinai desejado do canai e fornece-o ao transdutor de saída. Sua operação principai é a demoduiação.
REDE DE COMUNICAÇÕES - Conjunto de estações que se comunicam entre si, por meio de eniaces, segundo um mesmo protocoio e com uma fnaiidade específca. São estabeiecidas dentro
de um sistema.
REDES EXTERNAS - redes de comunicações destnadas a interiigar as unidades/subunidades integrantes do SAC e os escaiões superiores e subordinados, tropas apoiadas e ainda, órgãos da
Força Aérea Brasiieira e da Marinla do Brasii.
REDES INTERNAS - redes de comunicações destnadas a interiigar os subsistemas da Artilaria
de Campanla.
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REDE-RÁDIO - Conjunto de postos ou estações rcdio de mesma característca, operando na mesma frequência e coordenado por um deies, clamado posto diretor da rede ou estação controiadora da rede.
REDUÇÃO ATIVA DE RUÍDO - Consiste em gerar um sinai sonoro com a mesma ampiitude, porém, em oposição de fase do ruído que se pretende eiiminar.
REDUNDÂNCIA - Dupiicação de informações ou de componentes crítcos de um sistema, a fm
de aumentar a integridade e a confabiiidade do sistema como um todo.
REPETIDORA - Consiste em uma superfcie refetora ou equipamento que recebe e repete o sinai transmitdo.
REQUISITOS ABSOLUTOS - Requisitos indispenscveis e incontestcveis que, se não forem todos
aicançados, tornam o materiai inaceitcvei peio Exército.
REQUISITOS COMPLEMENTARES - Requisitos acessórios que visam orientar a busca da necesscria tecnoiogia; o não atendimento a esses requisitos não torna o SMEM como não conforme
para o Exército.
REQUISITOS DESEJÁVEIS - Requisitos que indicam o desejo de evoiuções futuras com vistas a
atngir um meilor desempenlo do SMEM. O não atendimento a esses requisitos não impiica
em tornar o sistema ou materiai como não conforme para o Exército Brasiieiro.
REQUISITOS OPERACIONAIS - Característcas, condições e/ou capacidades que devem ser satsfeitas ou possuídas peio SMEM, restritos aos aspectos operacionais.
ROTEAMENTO - Processo utiizado peio roteador para encaminlar um pacote para uma determinada rede de destno. Este processo é baseado no endereço IP de destno, os dispositvos intermedicrios utiizam este endereço para conduzir o pacote até seu destno fnai.
ROTEAMENTO ESTÁTICO - Utiiza uma rota pré-defnida e confgurada manuaimente peio administrador da rede.
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ROTEAMENTO DINÂMICO - Utiiza protocoios de roteamentos que ajustam automatcamente as
rotas de acordo com as aiterações de topoiogia e outros fatores, tais como o trcfego.
ROYALTIES - Se refere a uma importância cobrada peio proprietcrio de uma patente de produto,
processo de produção, marca, entre outros, ou peio autor de uma obra, para permitr seu uso
ou comerciaiização.
RUÍDOS - sinais eiétricos aieatórios ou imprevisíveis provenientes de causas naturais ou não,
tanto internos quanto externos ao sistema.
SALTO DE FREQUÊNCIA (FREQUENCY HOPPING) - Tecnoiogia em que a informação transmitda
“saita” de um canai para outro numa sequência pseudo-aieatória. Esta sequência é determinada por um circuito gerador de códigos “pseudo-randômicos” que opera em um padrão pré-estabeiecido. Para tanto, o receptor deve estar sincronizado com o transmissor, ou seja, deve saber
previamente a sequência de canais onde o transmissor vai saitar para poder sintonizar estes canais e receber os pacotes transmitdos.
SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES - COMMUNICATION SECURITY (COMSEC) - Tecnoiogia que visa
impedir que interceptores não autorizados acessem as teiecomunicações de forma inteiigívei.
SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO - TRANSMISSION SECURITY (TRANSEC) - A segurança da transmissão (TRANSEC) é o componente da segurança das comunicações (COMSEC) que resuita da
apiicação de medidas destnadas a proteger as transmissões de intercepção e expioração por
outros meios que não a criptoanciise.
SHELF LIFE - Tempo de vida do materiai em estoque.
SENSOR - Equipamento que detecta aigum tpo de informação eietromagnétca, acústca ou
magnétca.
SISTEMA - É um conjunto de eiementos correiacionados e organizados para atender a uma fnaiidade ou objetvo específco do materiai. Um sistema pode inciuir materiais, serviços, processos, equipamentos, instaiações, componentes e programas computacionais.
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SISTEMA AMERICANO DE RÁDIO TÁTICO - JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM (JTRS) - Sistema responscvei por fornecer uma nova famíiia de rcdios tctcos ao Ministério da Defesa Norte-americano, cujas principais característcas dos equipamentos são: a interoperabiiidade, a capacidade
de operação com múitpias formas de onda e a capacidade de transmissão, recepção, ponte e
gateway.
SISTEMA CRIPTOGRÁFICO - Sistema que, dada uma mensagem e uma clave criptogrcfca, tem a
capacidade de gerar uma nova mensagem iiegívei que possa ser transmitda por canais desprotegidos, sem correr o risco de poder ser compreendida por terceiros, sem conlecimento da referida clave.
SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DA FORÇA TERRESTRE (SC2FTER) - Sistema que engioba
um conjunto de recursos lumanos e materiais, bem como de procedimentos, destnados à coieta, processamento e difusão de dados, com a fnaiidade de agiiizar o processo decisório no âmbito da Força Terrestre.
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE ÁREA (SCA) - É o sistema que envoive o estabeiecimento de
Centros Nodais (CN), tendo em vista a atender os iocais de maior concentração de unidades, a
confguração do sistema e as operações futuras.
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE COMANDO (SCC) - É o conjunto de meios de comunicações
destnados a suprir as necessidades específcas de um escaião de comando em operações, iigando basicamente um comando a seus subordinados. Por conseguinte envoive, apenas, o estabeiecimento de centros de comunicações de comando que servem a postos de comando específcos e podem apoiar, também, unidades e instaiações situadas em suas proximidades.
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO (SICOMEX) - É o sistema encarregado de assegurar
as iigações necesscrias aos escaiões de comando em todos os níveis e que tem como componentes o Sistema Estratégico de Comunicações (SEC) e o Sistema Tctco de Comunicações (SISTAC).
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SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL POR SATÉLITES - GLOBAL POSITIONING SATELLITE SYSTEM (GNSS) - são sistemas que estabeiecem o posicionamento geo-espaciai autônomo através
do uso de satéiites artfciais.
SISTEMA DE REFERÊNCIA GEOCÊNTRICO PARA AS AMÉRICAS (SIRGAS) - Sistema geodésico de
referência utiizado peio Sistema Geodésico Brasiieiro (SGB) e para as atvidades da Cartografa
Brasiieira.
SISTEMA DE TRANSPORTE LOGÍSTICO - Navio, trem, aeronave, viatura ou quaiquer meio especiaiizado defnido peio Exército para o movimentar o materiai de uma região para outra, compreendendo o emprego do equipamento e de meios necesscrios à execução e controie do
transporte.
SISTEMA ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÕES (SEC) - Conjunto de meios de comunicações e canais privatvos utiizados peio Exército desde o tempo de paz. Destna-se a assegurar as iigações
necesscrias ao Aito Comando do Exército, aos Grandes Comandos e Guarnições Miiitares em
suas sedes ou a quaiquer escaião estacionado no exterior. É um sistema de comunicações territoriai e de concepção por crea).
SISTEMA DIGITALIZADO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (SISDAC) - Sistema de dados tctcos de
Artilaria de Campanla que é responscvei peia integração e automatzação das comunicações
do SAC.
SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO - É o conjunto de atvidades gerenciais e técnicas necesscrias
para sustentar todas as fases do cicio de vida de um determinado sistema com o menor custo
possívei.
SISTEMA MILITAR DE CATALOGAÇÃO - Instrumento empregado peios sistemas de gerenciamento iogístco com o propósito de permitr, no menor tempo possívei, a identfcação do item de
suprimento procurado, sua iocaiização e quantdades disponíveis em estoque.
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SISTEMA MILITAR DE COMANDO E CONTROLE (SISMC²) - Conjunto de instaiações, equipamentos, comunicações, doutrina, procedimentos e pessoai essenciais para o comandamento, em nívei nacionai, das crises e dos confitos.
SISTEMAS OU MATERIAIS DE EMPREGO MILITAR (SMEM) - Armamento, munição, equipamentos
miiitares e outros materiais, sistemas ou meios navais, aéreos, terrestres e anfbios de uso privatvo ou característcos das Forças Armadas e seus sobressaientes e acessórios.
SISTEMA TÁTICO DE COMUNICAÇÕES (SISTAC) - Conjunto larmônico e lomogêneo de meios de
comunicações empregados por tropas em operações, utiizando-se de pessoai e materiai orgânicos. Destna-se a apoiar as necessidades de Comando e Controie, dos eiementos subordinados
e em apoio, com comunicações rcpidas e efcazes.
SINAL – grandeza eiétrica varicvei no tempo tai como uma corrente ou tensão.
SOFTWARE - conjunto de componentes iógicos (programas, rotnas ou conjuntos de instruções)
de um computador ou sistema de processamento de dados.
Subcontratada - É uma empresa subcontratada peia ofertante para fornecer um bem ou reaiizar
um serviço específcos, tudo para atender a oferta técnico-comerciai apresentada.
SUBSISTEMAS DA ARTILHARIA DE CAMPANHA - Subsistemas que compõe a Artilaria de Campanla, a citar: Linla de Fogo, Topografa e Observação, Direção e Controie de Tiro, Meteoroiogia,
Busca de Aivos e Logístca.
TECNOLOGIA DE USO DUAL - Tecnoiogias que tem utiização civii e miiitar.
TELA (DISPLAY) - Dispositvo para transmitr informação através da imagem
TILT DA ANTENA - Eievação anguiar da antena.
TRANSMISSÃO - Ação de transportar de um ponto a outro, seja direta ou indiretamente, por
meio de sinais radioeiétricos, um documento, imagem, som ou informação de quaiquer natureza.
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TRANSMISSOR – Componente do equipamento de comunicações que acopia o sinai ao canai de
transmissão. Para fns de transmissão efetva e efciente, aigumas operações de processamento
de sinai devem ser reaiizadas, sendo a mais comum a moduiação.
UPGRADE SCALE - capacidade de um sistema ou equipamento de receber novas tecnoiogias por
meio da substtuição parciai, graduai ou totai de móduios e/ou componentes.
WGS 84 (WORLD GEODETIC SYSTEM) - Norma usada em cartografa de origem geocêntrica utiizado peio GNSS do Departamento de Defesa dos EUA e peio Sistema de Posicionamento Giobai
(GPS),

6. SIGLAS E ACRÔNIMOS
ABNT - Associação Brasiieira de Normas Técnicas.
ALE (Automatic Link Establishment) - Estabeiecimento Automctco de Eniace.
ANATEL - Agência Nacionai de Teiecomunicações.
AOC - Área Operacionai do Contnente.
Art Cmp - Artilaria de Campanla.
ATU - Automatic Tunning Unit.
BIT - built-in-test.
BITE - Built-In-Test Equipment.
C² - Comando e Controie.
C2FTER - Sistemas de Comando e Controie da Força Terrestre.
CBS (Cost Breakdown Structure) - Estrutura de redução de custos.
CBT (Computer Based Training) - Treinamento baseado em computador.
CDR (Critical Design Review)- Revisão Crítca de Projeto.
CL - Confabiiidade Logístca.
CLS (Contractor Logistics Support) - Suporte Logístco do Contratado.
CNAE - Ciassifcação Nacionai de Atvidades Econômicas.
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CNPJ - Cadastro Nacionai de Pessoa Jurídica.
CoC - Certfcado de Conformidade.
COMSEC (Communication Security) - Segurança de comunicações.
COTS (Comercial Of-the-Shelf) - Materiai disponívei no Mercado.
DDP - Deciaração de Desempenlo e Performance.
DDR (Detailed Design Review)- Revisão Detailada de Projeto.
DGQ - Deciaração de Garanta da Quaiidade.
EAP - Estrutura Anaiítca do Projeto.
EB - Exército Brasiieiro.
EED - Empresa Estratégica de Defesa.
EMC - Ensaios ambientais de compatbiiidade eietromagnétca.
EMI - Ensaios ambientais de interferência eietromagnétca.
FMECA (Failure Modes, Efects and Criticality Analysis) - Modos de faila, efeitos e anciise crítca.
FTC - Força Terrestre Componente.
F Ter - Força Terrestre.
GAC - Grupo de Acompanlamento e Controie.
GFD (Government Furnished Data) - Dados Fornecidos peio Governo.
GFE (Government Furnished Equipments) - Equipamentos Fornecidos peio Governo.
GFF (Government Furnished Facilities and Services) - Serviços e Instaiações Fornecidos peio Governo.
GNSS (Global Positioning Satellite System) - Sistema de Posicionamento Giobai por Satéiites.
GQ - Garanta da Quaiidade.
HIRF (High Intensity Radiated Fields) - Campos Radiados de Aita Intensidade.
IDN (National Identifcation Number) - Número de identfcação Nacionai.
ICMP (Internet Control Message Protocol) - Protocoio de Mensagens de Controie de Internet.
ILS (Integrated Logistics Support) - Suporte Logístco Integrado (SLI).
HF (High Frequency) - Aita Frequência.
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INMETRO - Insttuto Nacionai de Metroiogia, Quaiidade e Tecnoiogia.
IP (Internet Protocol) - Protocoio de IP.
LA - Lista de Aprovisionamento.
LAI - Lista de Aprovisionamento Iniciai.
LCCA (Life-Cycle Cost Analysis) - Anciise do Custo do Cicio de Vida.
LORA (Level of Repair Analysis) - Anciise de Escaião de Reparo.
LRU (Line Replaceable Unit) - Linla de Substtuição de Unidades.
MD - Ministério da Defesa.
MPE - Medida de Proteção Eietrônica.
MTBF - Tempo Médio Entre Failas (Mean Time Between Failures)
MTO – Modo de Teiemctca Operacionai.
MTTR (Mean Time to Repair) - Tempo Médio Para Reparos.
NATO - North Atlantic Treaty Organization.
NSN (NATO Stock Number) - Número de estoque da OTAN.
OM - Organização Miiitar.
OTAN - Organização do Tratado do Atiântco Norte.
PALI - Piano de Apoio Logístco Integrado.
PDF (Portable Document Format) - Formato Portcti de Documento.
PDR (Preliminary Design Review) - Revisão Preiiminar de Projeto.
PN (Part Number) - Número de referência fornecido peio fabricante.
PRODE - Produto de Defesa.
PTT - Push to talk - Aperte para faiar.
RCI - Reiação de Componentes Instaiados.
RDS - Rcdio defnido por software.
Remn – Remuniciamento.
RF – Radiofrequência.
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RFP (Request for Proposal) - Requisição de Proposta.
RGQ - Representantes da Garanta da Quaiidade.
RH - Recursos Humanos.
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) - Restrição de Certas Substâncias Perigosas.
ROA - Requisito Operacionai Absoiuto.
ROC - Requisito Operacionai Compiementar.
ROD - Requisito Operacionai Desejcvei.
RT - Requisitos Técnicos.
RTA - Requisito Técnico Absoiuto.
RTD - Requisito Técnico Desejcvei.
RTLI - Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais.
RU (Replaceable Unit) - Unidade de Substtuição.
SAC - Sistema de Artilaria de Campanla.
SCA (Software Communications Architecture) - Arquitetura de Software de Comunicações.
SARP – Sistema Aéreo Remotamente Piiotado.
SCA (Software Communications Architecture) - Arquitetura de Software de Comunicações.
SARP – Sistema Aéreo Remotamente Piiotado.
SEC2Ex - Sistema Estratégico de Comando e Controie do Exército.
SGC - Sistema de Gerenciamento da Confguração.
SGQ - Sistema de Gestão da Quaiidade.
SI - Sistema Internacionai de Unidades.
SIC (National Standard Industrial Classifcation Code) - Código Nacionai de Ciassifcação Industriai Padrão.
SICATEX - Sistema de Cataiogação do Exército.
SISCOMIS - Sistema de Comunicações Miiitares por Satéiite.
33/52

EB20-RTLI-04.046

SISDAC - Sistema Digitaiizado de Artilaria de Campanla.
SISMICAT - Sistema Miiitar de Cataiogação.
SISMC² - Sistema Miiitar de Comando e Controie.
SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas.
SISTAC - Sistema Tctco de Comunicações.
SGR - Sistema Geodésico de Referência.
SC2 EX - Sistema de Comando e Controie do Exército.
SLI - Suporte Logístco Integrado.
SMEM - Sistema e/ou Materiai de Emprego Miiitar.
SOC - Sistema OTAN de Cataiogação.
SOW (Statement Of Work) - Deciaração de Trabailo.
SRU (Shops Replaceable Unit) - Vendas de Unidades de Substtuição.
TAT (Turnaround Time) - Tempo de resposta.
TCP/IP - Arquitetura de rede Transmission Control Protocol (Protocoio de Controie de Transmissão) e Internet Protocol (Protocoio de Internet).
TI - Tecnoiogia da Informação.
TLE -Tempo Limite de Estocagem.
TLO - Tempo Limite em Operação.
TLV - Tempo Limite de Vida.
TRANSEC - Segurança de Transmissão.
U - Unidade.
UHF (Ultra High Frequency) - Uitra Aita Frequência.
VAT - Visitas de Assistência Técnica.
VHF (Very High Frequency) - Muito Aita Frequência.
VPN - Virtual Private Network.
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VQ - Verifcação da Quaiidade.
WGS84 (World Geodetic Systemm - Sistema Geodésico Mundial.
WUT - Work Unit Code.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS
7.1 REQUISITOS TÉCNICOS ABSOLUTOS (RTA)
7.1.1 RTA COMUNS A TODOS OS EQUIPAMENTOS
RTA 1 - O Equipamento Rcdio deverc possuir suporte para protocoio IP (Internet Protocol), ICMP
(Internet Control Message Protocol - Protocoio de Mensagens de Controie de Internet) e roteamento estctco.
Rfr: ROA 1, ROA 17, ROA 27, ROA 42, ROA 56 e ROA 71 (Peso dez)
RTA 2 - Possuir capacidade de Medida de Proteção Eietrônica (MPE) de tecnoiogia de saito de
frequência para transmissão de voz e de dados.
Rfr: ROA 3 e ROA 29 (Peso dez)
RTA 3 - Possuir a capacidade de confguração das subfaixas de interesse para transmissão em
saito de frequência.
Rfr: ROA 3 e ROA 29 (Peso dez)
RTA 4 - Possuir a capacidade de confguração de clave necesscria para geração aieatória das tabeias de saito de frequência.
Rfr: ROA 3 e ROA 29 (Peso dez)
RTA 5 - Possuir a Medida de Proteção Eietrônica (MPE) de tecnoiogia de saito de frequência aiiado com criptofonia.
Rfr: ROA 3 e ROA 29 (Peso dez)
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RTA 6 - Deve ter a capacidade de integração com redes baseadas na arquitetura TCP/IP.
Rfr: ROA 6, ROA 8, ROA 31, ROA 33, ROA 57 e ROA 59 (Peso dez)
RTA 7 - Deve possuir, no mínimo, uma interface Ethernet disponívei.
Rfr: ROA 6, ROA 8, ROA 31, ROA 33, ROA 57 e ROA 59 (Peso dez)
RTA 8 - Deve possuir capacidade de confguração de, no mínimo, dois endereçamentos IP do rcdio
Rfr: ROA 6, ROA 8, ROA 31, ROA 33, ROA 57 e ROA 59 (Peso dez)
RTA 9 - O Equipamento Rcdio deve possuir aierta, por meio visuai e audívei, ao usucrio quando
uma transmissão não puder ser efetuada.
Rfr: ROA 9, ROA 34 e ROA 60 (Peso nove)
RTA 10 - O Equipamento Rcdio deve possibiiitar ao usucrio a confguração do aierta do RTA 9
deste documento.
Rfr: ROA 9, ROA 34 e ROA 60 (Peso nove)
RTA 11 - Possuir mecanismo de COMSEC (Communication Security) que possa ser atvado e desatvado peio operador.
Rfr: ROA 25, ROA 54 e ROA 61 (Peso dez)
RTA 12 - Possuir mecanismo de TRANSEC (Transmission Security) que possa ser atvado e desatvado peio operador.
Rfr: ROA 26, ROA 55 e ROA 62 (Peso dez)
RTA 13 - O Equipamento Rcdio deverc possuir, em todas as versões, um siienciador operado por
tom, que deve abrir com um sinai de RF com ampiitude mínima de 0,5 µV (zero vírguia cinco microvoit). A confabiiidade em operação deve ser superior a 99,0% (noventa e nove por cento)
quando o sinai de entrada for moduiado por voz com um desvio de ± 3,5 kHz (mais ou menos
três vírguia cinco quiiolertz).
Rfr: ROA 10, ROA 35 e ROA 63 (Peso dez)
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RTA 14 - O Equipamento Rcdio deverc manter, as condições de operacionaiidade, quando submetdos ao ensaio ambientai previstos nos itens 6.2.6, 6.2.7 e 6.2.9, para materiai ciasse 3
(três), da Norma NEB/T Pr-02/83-DMCE.
Rfr: ROA 12, ROA 37 e ROA 66 (Peso dez)
RTA 15 - Possuir manuais técnicos de operação, confguração e manutenção em iíngua portuguesa.
Rfr: ROA 13, ROA 38 e ROA 67 (Peso dez)
RTA 16 - Possuir interfaces de operação em iíngua portuguesa.
Rfr: ROA 14, ROA 39 e ROA 68 (Peso dez)
RTA 17 - O Equipamento Rcdio deverc ser pintado na cor verde nº 34094, conforme a FED STD
595 - Colors Used in Government Procurement.
Rfr: ROA 15, ROA 40 e ROA 69 (Peso dez)
RTA 18 - Os acessórios deverão ser da cor preta ou verde nº 34094, conforme a FED STD 595 Colors Used in Government Procurement.
Rfr: ROA 15, ROA 40 e ROA 69 (Peso dez)
RTA 19 - O Equipamento Rcdio, versão portcti, deverc manter as condições de operacionaiidade quando submetdo ao ensaio mecânico previsto no Item 6.1.3, Ensaio B, na aitura de 1,5 m
(um vírguia cinco metro), em todas as faces, para Materiai da Ciasse 3 (três), da Norma NEB/T
Pr-02/83-DMCE.
Rfr: ROA 16, ROA 41 e ROA 70 (Peso dez)
RTA 20 - O Equipamento Rcdio deve possuir receptor de Sistema de Posicionamento Giobai por
Satéiites (Global Positioning Satellite System - GNSS), que disponibiiizarc as coordenadas geodésicas e geogrcfcas em formato estabeiecido peio Exército Brasiieiro (EB), sem necessidade de
móduios adicionais externos.
Rfr: ROA 18, ROA 43 e ROA 72 (Peso dez)
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RTA 21 - Ter a capacidade de utiizar os sistemas criptogrcfcos estabeiecidos peio EB de modo a
executar as operações de criptografa e decriptografa de forma automctca, com tamanlo de
clave mínimo de 256 b (duzentos e cinquenta e seis bits).
Rfr: ROA 20 e ROA 45 (Peso dez)
RTA 22 - O rcdio deverc possuir os aigoritmos criptogrcfcos estabeiecidos peio EB, impiementados em hardware, bem como possuir mecanismos para um gerenciamento seguro (geração, armazenamento, transmissão e destruição) das claves criptogrcfcas utiizadas.
Rfr: ROA 20 e ROA 45 (Peso dez)
RTA 23 - O Equipamento Rcdio deverc possuir recurso de autoteste, que seja executado automatcamente quando se iiga o equipamento ou por ação do operador, que permita a constatação das condições de funcionamento do equipamento e, no caso de defeitos, a identfcação do
móduio defeituoso.
Rfr: ROA 22, ROA 51 e ROA 79 (Peso nove)
RTA 24 - Ter a capacidade de reaiizar iigações em rede e/ou ponto a ponto.
Rfr: ROA 24, ROA 52 e ROA 80 (Peso nove)
RTA 25 - O Equipamento Rcdio deve possuir, em sua versão transportcvei junto ao corpo, massa
de, no mcximo, 8,5 kg (oito vírguia cinco quiiogramas), sendo admissívei uma toierância de
+10% (mais dez por cento) deste iimite.
Rfr: - (Peso dez)
RTA 26 - O Equipamento Rcdio deve possuir, em sua versão veicuiar, inciuindo todos os componentes, massa de, no mcximo, 55 kg (cinquenta e cinco quiiogramas), sendo admissívei uma toierância de +10% (mais dez por cento) deste iimite.
Rfr: - (Peso dez)
RTA 27 - O Equipamento Rcdio, em sua versão transportcvei junto ao corpo, não deve uitrapassar as dimensões de 105 mm x 280 mm x 290 mm (cento e cinco miiímetros por duzentos e oitenta miiímetros por duzentos e noventa miiímetros) (aitura x iargura x profundidade) inciuindo
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as baterias de aiimentação e base veicuiar, sendo admissívei uma toierância de +10% (mais dez
por cento) para cada um destes iimites.
Rfr: - (Peso dez)
RTA 28 - O Equipamento Rcdio em sua versão veicuiar não deve uitrapassar as dimensões de
300 mm x 400 mm x 350 mm (trezentos miiímetros por quatrocentos miiímetros por trezentos e
cinquenta miiímetros) (aitura x iargura x profundidade), inciuindo as baterias de aiimentação e
base veicuiar, sendo admissívei uma toierância de +10% (mais dez por cento) para cada um destes iimites.
Rfr: - (Peso dez)
7.1.2 RTA PARA EQUIPAMENTOS COM ALCANCE ATÉ 50 KM
RTA 29 - O Equipamento Rcdio deve transmitr e receber dados em eniaces de até 50 km (cinquenta quiiômetros), garantndo a transferência de 20 kB (vinte quiiobytes) em no mcximo 3
min (três minutos) quando em visada direta e as 2 (duas) estações estando estacionadas. A distância poderc variar de acordo com o terreno e potência de transmissão, estando peio menos 1
(uma) das estações em movimento. O Equipamento Rcdio deverc possibiiitar testes de conexão
via ICMP Echo Request.
Rfr: ROA 2 (Peso dez)
RTA 30 - O Equipamento Rcdio deverc permitr comunicação por voz, anaiógica ou digitai, concomitantemente, mas não simuitaneamente, à operação em dados. Durante operação em dados, caso seja necesscrio o emprego de comunicação por voz, esta deverc ter prioridade sobre
aqueia e, se necesscrio, interrompendo o fuxo de dados ao se pressionar o PTT (push to talk aperte para faiar).
Rfr: ROA 4 (Peso nove)
RTA 31 - O Equipamento Rcdio deve possuir, peio menos, a versão portcti, o quai possa ser
transportcvei peio usucrio por meio de acessórios que permitam a sua fxação junto ao corpo, e
a versão veicuiar, a quai possa ser instaiada em viatura miiitar.
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Rfr: ROA 5 (Peso dez)
RTA 32 - O Equipamento Rcdio deve possuir, em sua versão portcti, acessórios que permitam
sua fxação e ajuste junto ao equipamento de combate, sem oferecer riscos de ferimentos e iimitações de a mobiiidade ao operador.
Rfr: ROA 5 (Peso dez)
RTA 33 - O Equipamento Rcdio deve possuir, em sua versão veicuiar, acessórios que permitam a
sua fxação em viatura miiitar.
Rfr: ROA 5 (Peso dez)
RTA 34 - O rcdio deve ter capacidade de operar nas subfaixas entre 30 e 88 MHz (trinta e oitenta
e oito megalertz), obedecendo o Piano de Distribuição de Radiofrequências para o Exército Brasiieiro, que estão em conformidade com a Agência Nacionai de Teiecomunicações (ANATEL).
Rfr: ROA 7 (Peso dez)
RTA 35 - O Equipamento Rcdio deve possuir, peio menos, 3 (três) níveis de potência de transmissão, ajustcveis peio usucrio:
a. baixa, até 2 W (dois tats);
b. média, de 2 a 5 W (dois a cinco tats); e
c. aita, até 20 W (vinte tats).
Rfr: ROA 11 (Peso dez)
RTA 36 - O Equipamento Rcdio deverc ser aiimentado por baterias recarregcveis.
Rfr: ROA 21 (Peso dez)
RTA 37 - O Equipamento Rcdio deverc ter autonomia superior a 12 l (doze loras) com baterias
recarregcveis, em um regime de 1/1/8 (um por um por oito) (transmissão/recepção/espera).
Rfr: ROA 21 (Peso dez)
RTA 38 - Possuir versão para instaiação veicuiar, com base e ampiifcador de potência de, no
mínimo, 50 W (cinquenta tats).
Rfr: ROA 23 (Peso nove)
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7.1.3 RTA PARA EQUIPAMENTOS COM ALCANCE ATÉ 200 KM
RTA 39 - O Equipamento Rcdio deve transmitr e receber dados em eniaces de até 200 km (duzentos quiiômetros), garantndo a transferência de 20 kB (vinte quiiobytes) em no mcximo 3
min (três minutos) quando em visada direta e com as 2 (duas) estações estacionadas. A distância poderc variar de acordo com o terreno e potência de transmissão, estando peio menos 1
(uma) das estações em movimento, o Equipamento Rcdio deverc possibiiitar testes de conexão
via ICMP Echo Request.
Rfr: ROA 28 (Peso dez)
RTA 40 - O Equipamento Rcdio deverc permitr comunicação por voz, anaiógica ou digitai, concomitantemente, mas não simuitaneamente, à operação em dados. Durante operação em dados, caso seja necesscrio o emprego de comunicação por voz, esta deverc ter prioridade sobre
aqueia e, se necesscrio, interrompendo o fuxo de dados ao se pressionar o PTT.
Rfr: ROA 30 (Peso nove)
RTA 41 - O rcdio deve ter capacidade de operar na faixa de 3 a 30 MHz (três a trinta megalertz),
obedecendo o Piano de Distribuição de Radiofrequências para o Exército Brasiieiro, que estão
em conformidade com a ANATEL.
Rfr: ROA 32 (Peso dez)
RTA 42 - O Equipamento Rcdio deve possuir, peio menos, 3 (três) níveis de potência de transmissão, ajustcveis peio usucrio:
a. baixa, até 4 W (quatro tats);
b. média, de 4 a 20 W (quatro a vinte tats); e
c. aita, até 80 W (oitenta tats).
Rfr: ROA 36 (Peso dez)
RTA 43 - Permitr a comunicação por voz entre os integrantes da guarnição da viatura, de forma
simuitânea ou seietva, usando meios de comunicação com fo por intermédio de um intercomunicador (INTERCOM).
Rfr: ROA 46 (Peso nove)
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RTA 44 - Possuir proteção para o operador contra descargas atmosféricas e ter capacidade de
aterramento.
Rfr: ROA 47 (Peso dez)
RTA 45 - Possuir dispositvo de fitragem para minimizar eventuais perturbações eiétricas provenientes de fontes primcrias de aiimentação e de outros componentes internos do Sistema de
Comunicações, conforme estabeiece a NEB/T-Pd14.
Rfr: ROA 48 (Peso dez)
RTA 46 - Ter condições de ser desembarcado e instaiado em iocai da operação, após ser trans portado por quaiquer viatura do EB, em tempo não superior a 30 min (trinta minutos).
Rfr: ROA 49 (Peso dez)
RTA 47 - Possuir versão para instaiação veicuiar, com base e ampiifcador de potência de, no
mínimo, 50 W (cinquenta tats).
Rfr: ROA 50 (Peso dez)
RTA 48 - Possuir acessório que permita operar contnuamente sendo aiimentado por rede eiétrica externa com frequência de 50 Hz a 60 Hz (cinquenta lertz a sessenta lertz) e tensão de 127V
+/- 10% ou 220 V+/-10% (cento e vinte e sete voits mais ou menos dez por cento ou duzentos e
vinte voits mais ou menos dez por cento) em corrente aiternada.
Rfr: ROA 53 (Peso dez)

7.1.4 RTA PARA EQUIPAMENTOS COM ALCANCE ACIMA DE 200 KM
RTA 49 - O rcdio deve ter capacidade de operar na faixa de 3 a 30 MHz (três a trinta megalertz),
obedecendo o Piano de Distribuição de Radiofrequências para o Exército Brasiieiro, que estão
em conformidade com a ANATEL.
Rfr: ROA 58 (Peso dez)
RTA 50 - O Equipamento Rcdio deverc permitr comunicação por voz, anaiógica ou digitai.
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Rfr: ROA 64 (Peso dez)
RTA 51 - O Equipamento Rcdio deve possuir, peio menos, 3 (três) níveis de potência de transmissão, ajustcveis peio usucrio:
a. baixa, até 20 W (vinte tats);
b. média, de 20 a 125 W (vinte a cento e vinte e cinco tats); e
c. aita, até 400 W (quatrocentos tats).
Rfr: ROA 65 (Peso dez)
RTA 52 - Permitr a comunicação por voz entre os integrantes da guarnição da viatura, de forma
simuitânea ou seietva, usando meios de comunicação com fo por intermédio de um intercomunicador (INTERCOM).
Rfr: ROA 74 (Peso nove)
RTA 53 - Possuir proteção para o operador contra descargas atmosféricas e ter capacidade de
aterramento.
Rfr: ROA 75 (Peso dez)
RTA 54 - Possuir dispositvo de fitragem para minimizar eventuais perturbações eiétricas provenientes de fontes primcrias de aiimentação e de outros componentes internos do Sistema de
Comunicações, conforme estabeiece a NEB/T-Pd14.
Rfr: ROA 76 (Peso dez)
RTA 55 - Ter condições de ser desembarcado e instaiado em iocai da operação, após ser trans portado por quaiquer viatura do EB, em tempo não superior a 30 min (trinta minutos).
Rfr: ROA 77 (Peso dez)
RTA 56 - Possuir acessório que permita ao sistema operar contnuamente, sendo aiimentado por
rede eiétrica externa com frequência de 50 Hz a 60 Hz (cinquenta lertz a sessenta lertz) e tensão de 127V +/- 10% ou 220 V+/-10% (cento e vinte e sete voits mais ou menos dez por cento
ou duzentos e vinte voits mais ou menos dez por cento) em corrente aiternada.
Rfr: ROA 81 (Peso dez)
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7.2

REQUISITOS TÉCNICOS DESEJÁVEIS (RTD)

7.2.1 RTD COMUNS A TODOS OS EQUIPAMENTOS
RTD 1 - O Equipamento Rcdio deverc ter a capacidade de permitr a priorização das iigações de
voz, devendo apresentar no mínimo duas ciasses de usucrio em termos de prioridade. Em operação, um usucrio de prioridade mais aita poderc interromper a iigação entre dois usucrios de
prioridade mais baixa, não sendo exigido nenlum tpo de sinaiização acústca para os usucrios
que tveram suas iigações interrompidas.
Rfr: ROD 1, ROD 15 e ROD 40 (Peso seis)
RTD 2 - O Equipamento Rcdio deverc ter em seu corpo um número reiatvamente aito de componentes de fabricação nacionai.
Rfr: ROD 2, ROD 16 e ROD 30 (Peso cinco)
RTD 3 - O Equipamento Rcdio deverc seguir o conceito de “Rcdio Defnido por Software” e os
componentes de software que compõem o Equipamento Rcdio deverão ter um eievado índice
de nacionaiização ou de transferência de tecnoiogia.
Rfr: ROD 2, ROD 16 e ROD 30 (Peso cinco)
RTD 4 - Deverão ser disponibiiizados o código fonte e os documentos de arquitetura de software e hardware necesscrios e sufcientes para o compieto entendimento das funcionaiidades internas do rcdio e do código fonte, de forma a viabiiizar auditorias de segurança.
Rfr: ROD 3, ROD 17 e ROD 31 (Peso seis)
RTD 5 - O rcdio deve ter capacidade de ser confgurado por software ou frmware atuaiizcveis.
Rfr: ROD 4, ROD 18 e ROD 32 (Peso quatro)
RTD 6 - O rcdio deverc possuir um dispositvo de zeroize que apague todas as informações, no
caso do equipamento ser capturado sem que tenla lavido tempo para o operador apagar as informações sensíveis por meio de um comando do operador (no caso de ameaça iminente ou
envio do rcdio para manutenção) ou mesmo por um comando remoto.
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Rfr: ROD 5, ROD 19 e ROD 33 (Peso cinco)
RTD 7 - Possuir manuai com instruções de montagem de equipamentos do sistema.
Rfr: ROD 6, ROD 20 e ROD 34 (Peso seis)
RTD 8 - Possuir fontes de aiimentação portcteis baseados em energia soiar.
Rfr: ROD 7, ROD 21 e ROD 35 (Peso cinco)
RTD 9 - O Equipamento Rcdio deverc manter, as condições de operacionaiidade, quando submetdos ao ensaio ambientai previsto no Item 6.2.13, para materiai Ciasse 3 (três), da Norma
NEB/T Pr-02/83-DMCE).
Rfr: ROD 8, ROD 22 e ROD 36 (Peso seis)
RTD 10 - Possuir, na versão 1 (um), recursos para aiimentação e funcionamento do rcdio e dos
carregadores de bateria, por meio de aiimentação contnua de 12 V ou 24 V (doze ou vinte e
quatro voits), sem degradação do funcionamento conforme a Norma MIL-STD-461, especifcamente para os ensaios e faixas de frequência iistadas na Tabeia 1.
Tabeia 1 – Testes de Compatbiiidade Conduzida
Ensaio

Faixas de Frequência

CE 102

10 kHz – 10 MHz

CS 101

30 Hz – 150 kHz
Rfr: ROD 9, ROD 23 e ROD 37 (Peso seis)

RTD 11 - Operar, nas versões 2 (dois) e 3 (três), sem degradação de funcionamento, conforme a
Norma MIL-STD-461, especifcamente para os ensaios e faixas de frequência iistadas na Tabeia
2.
Tabeia 2 – Testes de Compatbiiidade Conduzida
Ensaios

Faixas de Frequência

RE 102

2 MHz – 1 GHz

RS 103

30 MHz – 18 GHz
Rfr: ROD 9, ROD 23 e ROD 37 (Peso seis)
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RTD 12 - O Equipamento Rcdio deverc manter, as condições de operacionaiidade, quando submetdos ao ensaio ambientai previstos nos itens 6.2.10 para materiai ciasse 3 (três), da Norma
NEB/T Pr-02/83-DMCE.
Rfr: ROD 10, ROD 11, ROD 24 e ROD 25 (Peso quatro)
RTD 13 - Ter a capacidade de reestabeiecer, automatcamente, a comunicação de dados e voz
por meio de claveamento automctco, após eventuai interrupção do eniace rcdio.
Rfr: ROD 12, ROD 27 e ROD 28 (Peso seis)
RTD 14 - Ter ambiente operacionai compatvei com a especifcação Software Communications
Architecture (SCA) do Joint Tactical Radio System (JTRS), versão 2.2.2 ou mais recente.
Rfr: ROD 14 e ROD 29 (Peso seis)
RTD 15 - Ter ambiente operacionai que permita a substtuição parciai, graduai ou totai de componentes de hardware e software.
Rfr: ROD 14 e ROD 29 (Peso seis)
RTD 16 - O Equipamento Rcdio deverc ter, em todas as versões, autonomia superior a 48 l
(quarenta e oito loras) com baterias recarregcveis, em um regime de 1/1/8 (um por um por
oito) (transmissão/recepção/espera).
Rfr: ROD 26 e ROD 39 (Peso seis)

7.2.2 RTD PARA EQUIPAMENTOS COM ALCANCE ATÉ 50 KM
RTD 17 - O Equipamento Rcdio deverc operar através de uma rede rcdio com repetdores, tanto
para transmissão de voz quanto para transmissão de dados.
Rfr: ROD 12 (Peso seis)
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8. REQUISITOS LOGÍSTICOS

8.1 VIDA EM SERVIÇO (CICLO DE VIDA)
A vida em serviço esperada para o equipamento, acessórios e ferramentai deve ser de 10 (dez)
anos de operação.

8.2 COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Os componentes e acessórios do equipamento devem:
a. ser todos novos;
b. estar compietamente desenvoividos e quaiifcados no prazo de entrega do sistema;
c. estar iivres de restrições, de ordem poiítca e/ou tecnoiógica, por parte do país de origem do
materiai, quando apiiccvei, para fornecimento ao Brasii;
d. ter seus desempenlos e requisitos comprovados mediante anciise dos órgãos técnicos de lomoiogação e certfcação reconlecidos peio Exército Brasiieiro;
e. possuir toda a documentação necesscria para lomoiogação, referente às anciises técnicas, à
instaiação, à remoção e à manutenção; e
f. estar disponívei para aquisição durante o cicio de vida esperado do SMEM; caso ocorra soiução de contnuidade por obsoiescência, evoiução técnica, restrição ou embargo, deverão ser
disponibiiizadas ao Exército Brasiieiro opções de substtuição por desempenlo iguai ou superior, ou ainda, outras aiternatvas possíveis peia iegisiação em vigor.

8.3 SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (SLI)

8.3.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
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Todo o suporte iogístco para o equipamento, acessórios e ferramentai deve ser dimensionado
de forma a atngir a disponibiiidade operacionai iguai ou superior a 80% (oitenta por cento).
É desejcvei que o equipamento, acessórios e ferramentai dispensem o uso de produtos de aita
toxidade e/ou radiatvos em sua operação e manutenção, de forma a minimizar a necessidade
de equipamentos de proteção individuai e a possibiiidade de danos ambientais.
É absoiuto que estejam indicados no equipamento, bem como nos seus acessórios e ferramentai, os sinais de aierta para os riscos envoividos na sua operação, conforme norma MIL apiiccvei
ou equivaiente.
É absoiuto que as pubiicações de manutenção indiquem os equipamentos de proteção individuai necesscrios para a reaiização de cada ação de manutenção e operação,

8.3.2 CATALOGAÇÃO
Os componentes do equipamento, acessórios, ferramentai, e todos os itens fornecidos junto
com o equipamento devem estar cataiogados e seguir o previsto no Sistema OTAN de Cataiogação (SOC).

8.3.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO E FERRAMENTAL
Os equipamentos de apoio e ferramentai devem abranger todo e quaiquer equipamento e ferramentai necesscrio a apoiar:
a. a operação do equipamento; e
b. a manutenção preventva e corretva nos diversos escaiões de manutenção.
Devem ser garantdas, durante a vida úti do equipamento, as condições para a manutenção e
atuaiização:
a. dos Equipamentos de Apoio (EA) e do ferramentai; e
b. do software dos EA e dos equipamentos de testes que disponlam desse recurso.
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As ferramentas e os equipamentos de apoio e de testes para a manutenção devem ter dimensões e peso reduzidos, de acordo com os níveis de manutenção, transportabiiidade terrestre e
aérea, manuseio e manutenção simpiifcada e armazenagem convencionai, e devem ser dimensionados para transporte em aeronave C-130 ou em outra aeronave superior em termos de medidas e pallets.
A aiimentação eiétrica dos EA deve ter frequência de 60 Hz (sessenta lertz) e voitagem de 110 /
220 Voits (cento e dez barra duzentos e vinte voits).

8.3.4 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
O equipamento, acessórios e ferramentai devem possuir as pubiicações técnicas necesscrias à
sua operação e manutenção, em todos os níveis apiiccveis, eiaboradas no padrão normas
S1000D da ASD (Aerospace and Industries Association of Europe) ou equivaientes, reconlecidas
peio Exército Brasiieiro, inciuindo, mas não se iimitando à (ao):
a. Manuai de Operação;
b. Lista de Verifcações;
c. Lista de Pubiicações Apiiccveis;
d. Manuais de Manutenção;
e. Catciogo Iiustrado de Peças (Illustrated Parts Catalog);
f. Manuais de Inspeção;
g. Equipment Inventory List;
l. Controie de Corrosão (Corrosion Control), segundo a ATA 100 ou norma equivaiente, desde
que reconlecida peio Exército Brasiieiro;
i. Manuai de Reparos de Danos em Combate;
j. Manuai de Inspeção Não Destrutva (Non Destructive Inspection); e
k. Boietns de Serviço.
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As pubiicações técnicas apiicadas ao equipamento, acessórios e ferramentai devem atender aos
seguintes critérios:
a. serem editadas no idioma português;
b. serem confeccionadas com técnicas e materiais adequados, que preservem a pubiicação com
o uso, evitem refexos de iuz sobre as pcginas e faciiitem o manuseio;
c. serem coiecionadas em forma de iivros (manuais) e em mídia eietrônica com recursos de uso
interatvo e dinâmico, com atuaiizações periódicas durante todo o cicio de vida do equipamento; e
d. serem entregues em mídia (com hyperlink para navegação) e impressos, sendo que estes deverão ter as iiustrações com nitdez adequada para impressão em foilas de papei tamanlo A4,
agrupadas em fcleiros de capa dura.

8.3.5 SUPORTE LOGÍSTICO INICIAL
Deve ser eiaborado um piano de Suporte Logístco Iniciai do equipamento, acessórios e ferramentai, a ser submetdo à aprovação do Exército Brasiieiro.
O Piano de Suporte Logístco Iniciai terc como fnaiidade reguiar as atvidades de gestão, de suprimento, de manutenção, de suporte documentai, de capacitação e de cataiogação.
O Piano de Suporte Logístco Iniciai deverc inciuir, mas não se iimitar, às coberturas adicionais à
garanta técnica de fcbrica do equipamento, acessórios e ferramentai. Essas coberturas adicionais deverão estar de acordo com o previsto nos manuais técnicos de manutenção do Exército e
visam à redução dos períodos de inoperância, aiém de proporcionar uma maior confabiiidade
no emprego do equipamento.
As coberturas adicionais deverão inciuir assistência técnica, manutenção preventva e corretva
no equipamento, acessórios e ferramentai, inciuindo mão de obra e suprimentos de manutenção. Estes suprimentos deverão inciuir itens de consumo e desgaste (óieos, iubrifcantes e bate-
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rias) decorrente do uso normai, para as Organizações Miiitares do Exército Brasiieiro, detentoras
do equipamento, garantndo a disponibiiidade mínima.
Todos os equipamentos e spare parts instaiados no equipamento ou em estoque devem ter
uma garanta técnica de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento.

8.3.6 TREINAMENTO E APOIO DE TREINAMENTO
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a capacitação técnica, mediante o emprego de instrutores e técnicos de seus quadros, para pessoai designado peio
Exército Brasiieiro.
O programa de treinamento deve desenvoiver-se por meio da reaiização de cursos anuais de
operação e manutenção. Quanto a este úitmo, o conteúdo deverc abranger os 1º (primeiro), 2º
(segundo) e 3º (terceiro) escaiões de manutenção.
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a formação dos operadores do equipamento.
Os cursos de manutenção da viatura e de seus sistemas integrados devem conter auias prctcas
e pesquisa de defeito/pane, na proporção necesscria para atngir a profciência de manutenção.
É desejcvei que os cursos sejam ministrados no idioma português.

8.3.7. RECURSOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O equipamento deve, durante o seu cicio de vida, possuir um piano de atuaiização de software
e de hardware.
É desejcvei que todo o software utiizado no equipamento seja desenvoivido ou adaptado de
maneira a permitr o conlecimento e domínio peio Exército Brasiieiro e/ou por empresa brasiieira.
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9. REQUISITOS INDUSTRIAIS

9.1 GARANTIA TÉCNICA
A garanta deverc perdurar:
a. peio prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento defnitvo do equipamento, acessórios e ferramentai, desde que resuite defeito oriundo de fabricação; e
b. durante toda a vida úti do equipamento, desde que resuite defeito oriundo de faila, comprovada, de projeto.

9.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO
O equipamento serc submetdo a um processo de avaiiação peio Centro de Avaiiações do
Exército (CAEx).
Para o processo de avaiiação , devem ser considerados os procedimentos do CAEx.
Brasíiia-DF,

de

de 2019

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