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Introdução

Ao longo das últimas décadas o desenvolvimento da microeletrônica e das telecomunicações
proporcionaram o surgimento de um ambiente virtual de comunicação onde milhares de mensagens
e informações interligam pessoas, empresas e governos. Um mundo virtual criado pela tecnologia,
sem fronteiras ou obstáculos que possam inibir a exposição de ideias, valores, posições políticas
ou religiosas. A sociedade se expõe voluntária ou involuntariamente, todos os dias, nas redes
sociais, correio eletrônico, páginas web e sites de busca. A rede não faz distinção de dados pessoais,
profissionais, fiscais ou financeiros. Tudo está exposto, a disposição do cidadão comum, bem ou
mal-intencionado.

Os dados que não estão expostos na rede, os invasores, hackers, se esforçam para buscá-los de
diferentes maneiras, promovendo ataques diários em seus repositórios de armazenamento. Governos
e corporações privadas se mobilizam em fechar portas e conexões virtuais de suas bases de dados,
instalando diferentes senhas, firewalls e regras de acesso. Muitos protocolos, hardwares e softwares
são empregados para criar obstáculos de bloqueio, impedir a captura ou a vazão de informações
sensíveis das instituições públicas ou privadas.

Todos os anos grandes volumes de recursos humanos e financeiros são empregados nesta
guerra eletrônica. O confronto virtual ocorre em um ambiente hostil, sem regras e completamente
selvagem. Os pacotes de dados rigorosamente criptografados são desviados e suas mensagens
capturadas. Dados bancários, códigos de acesso, documentos sigilosos são divulgados ou alterados
para burlar os sistemas de segurança da informação.

O enfrentamento na guerra eletrônica ocorre no ciberespaço, com ataques nas nuvens de
armazenamento de dados ou a partir da interceptação dos pacotes binários nos canais físicos de
transporte. O combate lógico força a passagem de espiões e vírus maliciosos nas corporações
através de portas virtuais dos sistemas operacionais e serviços de acesso à rede. O confronto nas
redes físicas é potencializado pela inserção de instrumentos e equipamentos de interceptação, escuta
ou simulação das estações de trabalho.

Não importa se o canal de comunicação é composto de cabos metálicos, fibras ópticas ou ondas
de rádio, nenhuma mensagem está imune às interferências ou interceptações indevidas. Equipes
especializadas com analistas de software experientes e toda a engenharia de hardware se unem para
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criar códigos e protocolos de criptografia robustos para tentar blindar o tráfego das mensagens.
Tudo isso em vão, uma vez que criminosos virtuais e grupo Anonymous não respeitam as regras
sociais e não medem esforços para se unirem e quebrarem todo o tipo barreira.

As ações predadoras nas redes de dados acontecem todos os dias e devem ser combatidas
pelas autoridades. Além dos prejuízos pessoais e financeiros, essas ações também colocam em
risco economias, governos e vidas em nossa sociedade. De acordo com autoridades europeias,
a maioria das ações dos grupos terroristas na região são planejadas e organizadas por meio das
redes sociais. Utilizando as mídias eletrônicas estes grupos recrutam militantes, difundem o terror
e buscam financiamento. Portanto, atuar de maneira a neutralizar essas atividades eletrônicas deve
ser prioridade das autoridades de defesa.

No âmbito da espionagem industrial não é diferente e também se intensificou com a guerra
eletrônica. Todos os anos segredos de fabricantes e desenvolvedores são expostos ou roubados por
seus concorrentes. A indústria de entretenimento e cinematográfica foram as mais afetadas com a
divulgação de seus produtos na internet.

Embora as nações tenham consciência da necessidade de atuar nessa guerra eletrônica, o
enfrentamento virtual exige planejamento e estruturação das forças de defesa. Neste tipo de
conflito o inimigo não respeita fronteiras, fardas e nacionalidade. A segurança de informação deve
permear diferentes áreas do conhecimento, abrangendo a engenharia social, engenharia de software
e hardware, reduzindo todas as possibilidades de acesso indevido aos bancos de dados e sistemas
defesa cibernética.

Neste livro foram organizados artigos que descrevem projetos telecomunicações aplicados em
Segurança Pública e Defesa, os quais foram apresentados em eventos científicos ao longo dos
últimos anos. Estes trabalhos apresentam conteúdos importantes, que podem ser utilizados na
formação de profissionais especializados em engenharia no meio civil e militar.
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Resumo

Os órgãos de Defesa Social do Estado de Minas Gerais
para cumprir sua missão constitucional necessitam
utilizar redes de radiocomunicações que possibilitem
eficiência, eficácia e segurança de suas operações. No
entanto, percebe-se que os meios de comunicações
utilizados em determinadas operações de segurança não
permitem um trabalho coordenado e compartilhado entre
essas forças. Em função disso, pergunta-se: até que ponto
as redes de radiocomunicações utilizadas pelos diversos
órgãos de Defesa Social são seguras, com a garantia do
sigilo no tráfego das informações, e no caso de operação
conjunta podem ser compartilhadas? Para elucidar esta
questão, este artigo apresenta os fatores relevantes para
adoção de um padrão em tecnologia de
radiocomunicação troncalizada digital para emprego
comum pelas instituições que compõem o Sistema de
Defesa Social em Minas Gerais: Polícia Civil, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiro e Centro de Operações
Penitenciária.

1. INTRODUÇÃO

As polícias brasileiras fazem uso de diferentes
tecnologias para implementação de suas redes de
radiocomunicações, nas quais ressaltam-se os sistemas
analógicos convencionais. Essas redes, cujo parque
tecnológico foi inicialmente instalado no decorrer da
década de 70, que mesmo com os investimentos nos anos
subsequentes, apresentam-se frágeis e vulneráveis. Neste
período, o cidadão comum tinha um acesso restrito aos
equipamentos de radiocomunicações, e poucas pessoas
conheciam os fundamentos da tecnologia que norteia as
radiocomunicações na faixa de radiofreqüências
denominada Very High Frequency (VHF).

No entanto, o desenvolvimento tecnológico das últimas
décadas proporcionou inúmeros avanços na
microeletrônica e, consequentemente, nas
telecomunicações. Na atualidade é possível deparar-se
com equipamentos eletroeletrônicos capazes de
disponibilizar o acesso a diferentes redes de
telecomunicações em distintas modalidades. Tais
equipamentos podem ser facilmente adquiridos por meio
da rede mundial de computadores, e tudo isso dentro da
legalidade, tanto pelo cidadão comum, que utiliza os
equipamentos para hobbie, quanto por grupos criminosos,
para escuta indevida das comunicações das polícias
brasileiras. São inúmeras as páginas da Internet
especializadas na comercialização de equipamentos para
radioamadores, mas que possibilitam também a escuta das
comunicações das redes analógicas utilizadas pelas
instituições de Segurança Pública no país.

Além dessa fatídica realidade, as instituições de
segurança e proteção da sociedade também almejam o
compartilhamento dos serviços de telecomunicações. Por
exemplo, em casos de calamidade pública ou desastres,
torna-se imprescindível o trabalho conjunto de todos os
Órgãos que compõe o Sistema de Defesa Social de uma
localidade. Neste sentido, a carta magna designa essa
responsabilidade às Forças Policiais e Corpos de
Bombeiros, cada um com a sua atribuição específica, mas
com um objetivo comum, manter e zelar pela paz social.

Logo, o compartilhamento dos serviços de
telecomunicações é estratégico para o emprego conjunto
das Forças de Defesa Social de um país. As redes de
radiocomunicações apresentam-se como um caso
particular, mas de fundamental importância para o
exercício das atividades dessas instituições. Isso por que
as mensagens devem trafegar pelas redes de rádio dessas
forças de modo inviolável, íntegro e confiável,  com o
menor custo possível para o Estado. Trata-se de mais uma
ferramenta que essas instituições terão acesso para
trabalho, possibilitando aos respectivos comandantes o
controle nas operações. No entanto, para implantação



desses sistemas o investimento é muito elevado, onerando
significativamente o Estado. Contudo, a redução dos
custos de investimento e operação pode ser alcançada a
partir do compartilhamento dos serviços disponibilizados
pelas redes de radiocomunicações. Esse
compartilhamento é obtido a partir da interoperabilidade
das redes de radiocomunicações.

O compartilhamento dos serviços de radiocomunicações
não é uma novidade nos países europeus e da América do
Norte. Na década de 70, a Associação dos Oficiais de
Comunicações dos Estados Unidos (APCO) propôs a
adoção de redes de radiocomunicações troncalizadas, cuja
principal característica técnica é permitir a alocação
dinâmica dos canais de conversação em função do fluxo
de mensagens em redes distintas.

Alguns anos mais tarde, a Comissão Federal de
Comunicações (FCC) daquele país criou o projeto de
integração das Forças de Defesa denominado SAFECOM.
Neste projeto, a FCC e os órgãos de Defesa
estadunidenses definiram regras e procedimentos para
aquisição de equipamentos de radiocomunicações que
sejam fundamentalmente interoperáveis. Essa
característica possibilitou o compartilhamento dos
serviços de rede ofertados aos diferentes Órgãos de
Defesa daquela nação, consagrando internacionalmente o
código telefônico de emergência “911” .

No Brasil não deveria ser diferente, o Estado deve
buscar novas soluções em radiocomunicações, de modo a
implementar inovações tecnológicas na busca de maior
eficiência nas suas atividades. Desse modo, é possível
aumentar os recursos de proteção da sociedade com o
menor custo possível. Para tanto, destacam-se as
tecnologias digitais de radiocomunicações como soluções
para o segmento de Segurança Pública.

A digitalização das comunicações dificulta a
interceptação das mensagens, bem como facilita o
processo de compartilhamento dos serviços da rede. Isso é
obtido a partir da segmentação das mensagens em blocos
de dados, que são misturados por meio de uma seqüência
lógica que apenas o emissor e destinatário conhecem, e
depois enviados por meio de redes comuns. A criptografia
é apenas um dos opcionais de uma rede de
radiocomunicações digital, que pode ainda propiciar
outras soluções inteligentes para as atividades de
Segurança Pública, tal como o envio de dados de
logradouros ou cadastros de infratores.

Neste sentido, a Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG) promove a reestruturação de sua infra-estrutura
de radiocomunicações no Estado, por meio da
digitalização de suas principais redes de comunicações,
com o objetivo de alcançar maior segurança em suas
comunicações, além de propiciar as condições técnicas
necessárias para seu compartilhamento.

2. Criando a infra-estrutura para
Compartilhamento

A PMMG possui uma Diretoria de Tecnologia e
Sistemas (DTS) responsável pela gerência dos recursos e
serviços de telecomunicações na instituição. Por sua vez,
o Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT) é o
órgão responsável pela execução dos projetos de
telecomunicações. O CTT disponibiliza os recursos
logísticos e humanos necessários para a utilização dos
serviços de comunicações da Corporação no policiamento
ostensivo nos municípios mineiros. Contudo, é a
Assessoria de Telecomunicações do Estado-Maior da
PMMG que desenvolve estudos estratégicos para
implementação a curto, médio e longo prazo neste
segmento tecnológico. Esta Assessoria é composta de
uma equipe técnica de engenheiros e especialistas em
telecomunicações que elaboram projetos e definem
métricas para avaliação institucional.

Diante da demanda por serviços integrados de
comunicações pelos Órgãos de Defesa Social  no Estado
de Minas Gerais, o Estado-Maior da PMMG, por meio de
sua Assessoria de Telecomunicações, realizou uma
análise de cenário e conjuntura técnica e propôs a
implementação de ações que visam a modernização das
redes de radiocomunicações, bem como a sua adequação
para integração de recursos e serviços de
telecomunicações. Em um desses estudos, a Assessoria
institucional da PMMG apresentou um projeto de que
almeja a modernização da infra-estrutura de
radiocomunicações da instituição, bem como a
viabilização de seu possível compartilhamento com os
demais Órgãos de Defesa Social no Estado.

Tabela I – Estratégias e Metas de
compartilhamento

Período Estratégia Medida Adotada Meta

2004

Adequar o
sistema atual de
atendimento e
despacho de

viaturas às novas
exigências da

sociedade.

Adequação dos
Gateways telefônicos

e rádio com a
expansão da Central
Telefônica “190” e
aquisição de um

enlace de microondas
interligando os sítios

de repetição com
centro de

coordenação e
controle

Redução no
tempo de

resposta às
ocorrências

Continua no verso



Continuação da Tabela I – Estratégias e Metas
de compartilhamento

Período Estratégia Medida Adotada Meta

Upgrade de
firmeware e
hardware

Aquisição de novos
repetidores e
controladores

2005

Atualização das
repetidoras que

integram o
sistema

troncalizado da
Região

Metropolitana de
Belo Horizonte Aquisição de novas

interfaces

Descongestio-
namento das

redes
convencionais

2005/
2006

Compartilhamen-
to da infra-
estrutura de

teleatendimento e
despacho

Aquisição de
consoles de despacho
digitais e interfaces

para operação em um
centro integrado de

coordenação e
controle no Quartel

de Comando Geral da
PMMG com a
participação da

Polícia Civil e Corpo
de Bombeiros

Integração com
os Órgãos de
Defesa Social

Fonte: Plano Estratégico da PMMG 2004/2007 e processos licitatórios
disponíveis no endereço eletrônico www.licitanet.mg.gov.br

Assim, o projeto se iniciou com a reestruturação do
parque tecnológico instalado, o qual passou a oferecer o
suporte necessário as redes de comunicações existentes.
Em seguida, essa infra-estrutura foi dotada de recursos
que permitiram seu compartilhamento. E por fim, a gestão
integrada dos recursos e serviços utilizados.

Logo, este projeto teve por objetivo geral a
modernização dos sistemas de radiocomunicações da
PMMG e a sua viabilização técnica para integração com
os demais Órgãos do Sistema de Defesa Social no Estado.
Tendo ainda como objetivo específico a reestruturação e
modernização da rede de radiocomunicações troncalizada
digital existente na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, bem como a expansão do parque tecnológico
de maneira que fosse possível seu compartilhamento.

3. COMPARTILHAMENTO DOS SERVIÇOS

O termo compartilhamento está associado com
interoperabilidade, que genericamente é relacionado com
a capacidade de operação mútua, comum, integrada, de
equipamentos e sistemas distintos. Neste sentido, a
interoperabilidade plena entre sistemas de comunicações
ocorre quando os serviços ofertados entre redes diferentes
são compartilhados por suas entidades sem obstáculos [1].

Isso significa dizer que a comunicação entre as entidades
das redes deve ser transparente, respeitando-se as regras e
hierarquias definidas para cada sistema, de modo a
funcionarem totalmente interconectadas. Por definição
entende-se por interconexão:

“A ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente
compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma
das redes possam comunicar-se com usuários de serviço de
outra, ou acessar serviços nelas disponíveis." (Glossário
Brasileiro de Direito das Telecomunicações, 2006, p.50)

Em sistemas de radiocomunicações a interoperabilidade
das estações pode ser avaliada de acordo com o nível de
integração entre redes distintas. Por exemplo, dois
terminais de redes diferentes que desejam compartilhar
recursos de comunicação, sendo um desses no padrão
Projeto 25, operando na faixa de 800 MHz, e o outro
Tetrapol, em 400 MHz. Nesta configuração não existe
nenhuma comunicação entre redes, uma vez que cada
terminal opera em modo e faixa distintos. A interface
aérea não possibilita a interconexão das redes. No entanto,
caso o administrador deseje integrar as comunicações
dessas redes e compartilhar todos os seus recursos entre
as estações, ele deverá implementar soluções que possam
contornar as diferenças técnicas existentes em cada
padrão e promover a interoperabilidade dessas redes.

Nos Estados Unidos, a FCC e os órgãos de segurança,
principais usuários dessas redes, se reuniram e criaram
um programa de análise continuada de compatibilidade e
interoperabilidade dos sistemas de radiocomunicações. O
programa está incluído nas atividades da SAFECOM e
encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.safecomprogram.gov. Esse programa sugere
diferentes níveis de interoperabilidade para redes de
radiocomunicações, sejam essas convencionais ou
troncalizadas. Considerando os critérios de avaliação da
SAFECOM, a Tabela II apresenta o atual grau de
interoperabilidade da rede de radiocomunicação da
PMMG, a qual recebeu investimentos para digitalização e
compartilhamento nos últimos anos:

Tabela II – Grau de interoperabilidade rede
Troncalizada da PMMG

Nível Característica Técnica Descrição

6
Plena compatibilidade de
gerenciamento e operação

Em fase de implantação,
com projetos de expansão
dos sítios de repetição e
atualização de software

Continua no verso



Continuação da Tabela II – Grau de
interoperabilidade rede Troncalizada da PMMG

Nível Característica Técnica Descrição

5
Operação em modo “visitante”
(ROAMING) com serviços
parcialmente disponibilizados

4
Redes integradas por consoles de
despacho a 4-fios (TX/RX)

Resultado obtido em
2004/2005 com a
instalação de consoles
digitais para Polícia Civil
e Corpo de Bombeiros

3
Canais de radiofreqüências
comuns, mas com características
diferentes das redes de origem

Nível superado no início
da década de 90

2
Comunicação em modo direto
apenas entre os terminais

1
Nenhuma comunicação entre
redes, os terminais não instalados
de acordo com a tecnologia

Não se aplica na atual
configuração do sistema

Fonte: Adaptado de “Statement of requirements for Public Safety
wireless communications & interoperability”, SAFECOM, 2006.

Logo, a interoperabilidade nos sistemas de
radiocomunicações que adotam padrões proprietários ou
abertos, está vinculada a utilização de interfaces comuns
para integração. As soluções encontradas poderão
apresentar diferentes níveis de interoperabilidade, que
podem variar desde um simples compartilhamento parcial
de infra-estrutura até a total transparência na troca de
informações entre redes. Na PMMG a infra-estrutura foi
projetada de modo seja possível alcançar o mais alto nível
de compartilhamento e interoperabilidade.

4. Redes de Radiocomunicações
Troncalizadas Digitais

A União Internacional de Telecomunicações (ITU)
adota o seguinte conceito para equipamento de rádio que
emprega técnica de modulação digital:

“Equipamento que possa modular alguma característica de
uma onda eletromagnética portadora, seja sua freqüência,
fase, amplitude ou combinação destas, em função de um
sinal constituído de pulsos codificados ou de estados
derivados de informação quantizada.” [Adaptado da
Recomendação ITU - 573-4 – Vocabulário Internacional de
Telecomunicações]

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL),
por meio de sua publicação Glossário Brasileiro de
Direito das Telecomunicações, conceitua ainda o
processo de modulação, acesso e transmissão digital de
modo semelhante, mas acrescenta as tecnologias que
possam realizar os Serviços de Comunicação Multimídia

(SCM) por meio de sinais de áudio, vídeo, dados, voz,
imagens, textos e outras informações de qualquer natureza
que estejam digitalizadas.

No sistema convencional cada canal de radiofreqüências
é alocado de maneira exclusiva para estações digitais
definidas. Assim, caso não ocorra a comunicação entre as
estações, o canal alocado no espectro de radiofreqüência
permanece ocioso. Por sua vez, a tecnologia trunking
otimiza o processo de comunicação por rádio digital, pois
permite a gestão eficiente dos canais de comunicação no
meio de transmissão. Isso ocorre porque o sistema
trunking adota uma metodologia que administra o
espectro de radiofreqüências em função da demanda por
canais de comunicação. Neste sistema existe um controle
de canais, e cada um deles é alocado em função da
demanda das estações, sem nenhuma exclusividade.

A filosofia do sistema trunking é semelhante à
tecnologia adotada em centrais telefônicas, onde inúmeros
ramais são comutados para troncos de linhas de entrada e
saída de acordo com a demanda por acesso dos ramais.
Contudo, o rádio troncalizado utiliza os canais de
radiofreqüências como troncos para disponibilizar o
acesso para as diversas estações de rádio que integram
esse sistema de comunicação.

Portanto, esse método permite maior sigilo nas
comunicações, uma vez que as mensagens são alocadas
de maneira pseudo-aleatória em canais de
radiofreqüências distintas. Essa complexidade dificulta as
escutas e interceptações das mensagens, pois a estação
receptora deve acompanhar as mudanças de canais de
acordo com a gerência eletrônica do sistema. A alocação
dinâmica dos canais ocorre a cada contato entre as
estações, independentemente do último canal utilizado,
por meio do envio de um sinal de controle.

Para tanto, o sistema trunking é planejado de acordo
com o número de estações que integram a rede de
comunicação, de maneira que possam ser definidos os
prováveis tráfegos requeridos e escoados. Neste
planejamento, a intensidade de tráfego pode ser definida
em função do volume de tráfego no tempo (Unidade
Erlang/ERL).

Deve-se ressaltar ainda que o sistema troncalizado pode
alocar nos canais de radiofreqüências mensagens em
modo analógico ou digital. Assim, a técnica de modulação
empregada pode otimizar de modo mais significativo o
método trunking de radiocomunicação. Dessa forma, o
acesso múltiplo das estações também pode ocorrer, em
diferentes modalidades, seja por Acesso Múltiplo por
Divisão de Freqüências (FDMA), Acesso Múltiplo por
Divisão de Tempo (TDMA) ou Acesso Múltiplo por
Divisão de Código (CDMA).  No entanto, tais tecnologias
não são definidas de modo amplo ou abertas, pelo
contrário, a metodologia empregada para modulação e/ou
acesso varia de acordo com o padrão de rádio digital
trunking adotado.



Existem inúmeros padrões de rádio troncalizado, sejam
em modo analógico ou digital. Contudo, os padrões
digitais destacam-se sobre os padrões analógicos por
disponibilizar recursos de criptografia e tráfego dados que
valorizam essa tecnologia em relação aos formatos
analógicos. Por sua vez, o padrão Projeto 25 (P25)
evidencia-se dentre os demais padrões de rádio trunking
digital, uma vez que está presente em diferentes partes do
mundo, inclusive no Brasil.

O P25 está presente em vários Estados brasileiros, em
utilização por diferentes Forças de Defesa, em destaque
nas comunicações dos órgãos policiais das grandes
metrópoles, tal como ocorre em Belo Horizonte. Na
Região Metropolitana da capital mineira existe uma rede
P25 da PMMG em operação, na faixa de 800 MHz, a qual
foi objeto de expansão e investimentos constantes do
Estado. Assim, o compartilhamento dessa infra-estrutura
apresenta-se de modo estratégico para a sociedade.

4.1 Padrão APCO Projeto 25
4.1.1  Histórico

Em 1974, a faixa de 900 MHz nos Estados Unidos já se
encontrava congestionada por estações de
radiocomunicações do segmento de segurança pública.
Para solucionar esse problema, a FCC, agência reguladora
daquele país, propôs a implantação de soluções
troncalizadas em 200 canais de radiofreqüências nesta
faixa do espectro radioelétrico [2]. Contudo, não foi
definido um padrão de rádio troncalizado para essa
finalidade.

No entanto, a Associação de Oficiais de Comunicações
em Segurança Pública dos Estados Unidos (Associated
Public-Safety Communications Officers – APCO), em
conjunto com empresas de telecomunicações, iniciaram
diferentes estudos técnicos para definição do padrão rádio
troncalizado para os órgãos de segurança na América do
Norte. Em 1978, dentre inúmeros estudos, foi concluído o
Projeto 16, o qual teve estações de radiocomunicações
instaladas para testes em diferentes cidades
estadunidenses, tais como Miami, Los Angeles e Chicago.

Nesse projeto piloto, as estações de rádio-base eram
compostas de 5 estações repetidoras, operando em 10
canais de radiofreqüências em modo duplex, na faixa
compreendida entre 806 e 866 MHz. Foi definida a
largura de canal em 12,5 kHz e espaçamento entre canais
de 5 MHz entre subida e descida. A modulação dos canais
de voz era analógica, porém, os testes com canais digitais
também se iniciaram naquele ano. Na rede de Chicago
foram instaladas 150 estações denominadas Special
Mobile Automated Remote Terminals (SMART) para o
tráfego de dados prioritários em ocorrências policiais. Na
verdade, eram 3 linhas de informações básicas, como
endereço, telefone e o nome da pessoa contato, para que

as viaturas pudessem se deslocar para o local de chamada
com maior agilidade [3].

Esse projeto evoluiu e seu padrão foi registrado na
Associação da Indústria de Telecomunicações
(Telecommunications Industry Association - TIA) e na
Aliança das Indústrias de Eletrônicos dos Estados Unidos
(Electronic Industries Alliance – EIA). Esse projeto ficou
conhecido como APCO 16 ou simplesmente Projeto 16.
Os primeiros equipamentos foram comercializados pela
empresa Motorola Inc., e por um longo período foi
considerado como um padrão “fechado” de rádio
troncalizado.

Poucos anos mais tarde, as demandas por tráfego de
dados obrigaram a tecnologia digital a substituir as redes
analógicas do Projeto 16. Tal como ocorreu no início,
foram inúmeros estudos e o novo sistema recebeu a
denominação de Projeto 25 (P25). A comercialização
desse padrão se expandiu além das fronteiras dos Estados
Unidos e é adotado atualmente em inúmeros países. As
especificações técnicas do P25 estão descritas nos
documentos da série TIA-102.

A documentação técnica do padrão P25 pode ser
encontrada com facilidade em páginas de busca da
internet, ou acessando as páginas da TIA, FCC ou do
Instituto de Padronização Nacional Americano (American
National Standards Institute - ANSI).  Como exemplo, a
publicação do documento TIA 102.BAA/1996, o qual
descreve os requisitos técnicos para o tráfego de
mensagens pela interface aérea de uma rede P25.

4.1.2  Especificações Técnicas

O Projeto 25 pode ser subdividido em três fases
desenvolvimento [4], sendo denominadas Fase 0, 1 e 2.
Na Fase 0, o P25 procurou adequar suas especificações
técnicas às interfaces aéreas de outros sistemas, em
especial dos equipamentos analógicos, por meio de
Interfaces Aéreas Comuns (CAI).   Por sua vez, a Fase 1
foi responsável pela integração e suporte de CAI em
sistemas digitais que utilizam tecnologia de Acesso
Múltiplo por Divisão de Freqüências  (FDMA) em canais
de radiofreqüências de 12,5 kHz. A Fase 2, estágio atual
do projeto, responde pelo funcionamento do sistema de
modo integrado à redes FDMA, e também, para as redes
com Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA) em
canais de radiofreqüências de 6,5 kHz.

Neste sentido, devem ser analisados os aspectos
relevantes para integração entre redes para a Fase 1 e 2 do
Projeto 25, uma vez que a última ainda não se encontra
totalmente implementada no mercado global. Ressalta-se
também a compatibilidade das fases superiores em
relação às fases anteriores, incluídas neste caso o Projeto
16. Assim, uma infra-estrutura P25 Fase 2 pode
incorporar sítios de repetição que adotam a tecnologia das
fases anteriores.



A faixa do espectro radioelétrico de operação P25 está
compreendida entre 821-824/866-869 MHz em canais
duplex. Contudo, nos Estados Unidos já estão em
operação equipamentos na faixa 700 MHz, onde a FCC
disponibilizou canais de radiofreqüências para os órgãos
de segurança pública [5].

A transmissão se inicia com a coleta do sinal de voz que
é amostrado e codificado preliminarmente com técnica de
modulação por código de pulsos (PCM), para depois ser
entregue ao vocoder que emprega técnica Improved
Multiband Excitation (IMBE) para compressão dos sinais
de voz a 4.4kbits/s. Trata-se de um vocoder [6] da
empresa Digital Voice System, Inc (DVSI). Segundo a
empresa DVSI, o IMBE possibilita uma taxa de
compressão de até 7200 bps em quadros de 20 ms, com
amostras dos sinais de voz apenas nas bandas do espectro
com energia.

Em seguida, o vocoder IMBE entrega os bits ao
codificador de canal que adiciona informações de
sinalização e correção de erro, totalizando 9,6 kbits/s de
dados para transmissão. Para modulação da portadora no
P25/Fase 1 é adotado o esquema Compatible 4-Level
Frequency Modulation (C4FM), e P25/Fase 2 é o
Chaveamento de Fase em Quadratura Diferencial
(CQPSK), conforme disposto na Tabela III a seguir:

Tabela III – Esquema modulação do Projeto 25

Informação Símbolo Desvio de freqüência
C4FM

Mudança de
Fase CQPSK

01 +3 +1.8 kHz +135º
00 +1 + 0.6 kHz +45º
10 -1 -0.6 kHz -45º
11 -3 -1.8 kHz -135º

Fonte: Adaptado de Project 25. Statement of Requeriments. de
09/03/2006

A modulação C4FM é uma forma particular da
modulação por Chaveamento de Fase em Quadratura
(QPSK), na qual ao invés de ser enviado um símbolo
correspondente a um parâmetro puro de fase, este símbolo
é representado por um desvio de freqüência. Neste caso,
cada conjunto de bits representado por um símbolo
provoca uma variação de freqüência determinada no sinal
da portadora.

A modulação no P25/Fase 2 é feita por meio do método
CQPSK, onde cada símbolo sucessivo é mudado em fase
de seu predecessor em 45 graus, mas em canais 6,5 kHz.
Neste processo, o transmissor modula a fase e
simultaneamente modula a amplitude de portadora,
reduzindo a largura do espectro ocupado, gerando o sinal
modulado CQPSK [7]. A Fig. 1 apresenta o diagrama em
blocos dos moduladores C4FM e CQPSK:

Fig. 1. Diagrama em blocos dos moduladores
C4FM e CQPSK

Por sua vez, um demodulador de QPSK é capaz de
receber tanto um sinal C4FM (Fase 1/FDMA) ou CQPSK
(Fase 2/FDMA-TDMA). A primeira etapa do
demodulador é um detector de modulação de freqüência.
Isto permite que um demodulador da Fase 1 seja capaz de
receber os sinais em modo Trunking FM analógico,
P25/Fase 1 C4FM ou P25/Fase 2 CQPSK. Assim, para
migrar de uma rede para outra, basta atualizar o módulo
transmissor da estação. O múltiplo uso do demodulador
significa também que um receptor da Fase 1 pode receber
sinais analógicos ou digitais. A Fig. 2. ilustra o processo
recepção dos sinais C4FM e CQPSK:

Fig. 2. Receptor comum para P25 Fase 1 e 2

Contudo, os terminais móveis P25/Fase 2 atualmente
não estão sendo produzidos em larga escala, pois devem
exigir amplificadores lineares de potência para que a
componente de amplitude do sinal de CQPSK possa ser
modulada. Assim, as atuais tecnologias de baterias não
estão suficientemente desenvolvidas suprir consumo de
energia esperado para essa finalidade. Logo, os terminais
móveis e portáteis poderão apresentar deficiências para
operação em períodos tempo médios e longos [8].

A compatibilidade entre as fases do P25 com as versões
anteriores, e outros sistemas Professional Mobile Radio



(PMR), é obtida por meio das técnicas de migração por
compensação e/ou centralização. Isso é feito a partir da
divisão dos canais de radiofreqüências em tamanhos
menores. Assim, os canais analógicos de 25 kHz podem
ser divididos em dois canais digitais de 12,5 kHz. Com a
migração por compensação, podem ser colocados dois
canais de 12,5 kHz na mesma faixa do espectro onde
existia previamente um canal de 25 kHz. Para tanto, os
novos centros dos canais digitais de 12,5 kHz são
compensados para 6,25kHz do centro original do canal de
25 kHz. Para a migração com centralização, um dos
novos canais digitais de 12,5 kHz é colocado no centro do
canal original de 25 kHz. O outro canal digital de
12,5kHz é compensado em 12,5 kHz do centro do canal
original de 25 kHz. A Fig. 3 ilustra a alocação dos canais
de radiofreqüências P25 nos processos migração por
compensação e centralização:

Fig. 3. Adequação do canal analógico ao modelo
digital

Neste sentido, o P25 apresenta-se como um importante
padrão de rádio digital troncalizado. Trata-se de uma
tecnologia desenvolvida para o segmento de Segurança
Pública com o apoio dos próprios usuários. Teve por base
um princípio de tecnologia aberta, o qual permite o
compartilhamento de infra-estrutura.

A configuração e cobertura da rede de
radiocomunicações integrada na Região Metropolitana de
Belo Horizonte podem ser avaliadas na Fig. 4 a seguir,
que apresenta um mapa de cobertura e diagrama de
interligação das estações.  Esse mapa foi desenvolvido a
partir de estudos de cobertura e testes realizados pelo
CTT/PMMG, considerando as especificações técnicas
descritas anteriormente.

Fig.
4.

Mapa de cobertura da rede comunicações da
PMMG

Deve-se ressaltar ainda que a totalidade de cobertura da
rede será obtida com a adoção de um esquema multi-sítios
de repetição, o qual será instalado na próxima etapa do
projeto. Nesse caso, os sítios de repetição serão
interligados por backbones via rádio de microondas.

5.  CONCLUSÕES

O projeto de integração tecnológica da rede de
radiocomunicação troncalizada da PMMG com demais
órgãos de Defesa Social no Estado está sendo
implementado de maneira gradual. No entanto, já é
possível constatar a operação conjunta das instituições de
Defesa Social do Estado em um centro integrado de
coordenação e controle.

Esse trabalho integrado foi possível devido à adoção de
um padrão de radiocomunicações comum para as diversas
instituições, bem como da expansão da infra-estrutura
instalada da PMMG. A descrição detalhada do padrão
P25 sedimentou a argumentação conceitual necessária
para justificar a sua adoção, uma vez que está sendo
adotado de maneira ampla no mercado global de
Segurança Pública.
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 Resumo  Discussão acerca da tecnologia de rádio digital
troncalizado Terrestrial Trunked Radio (Tetra), com a
apresentação dos fatores relevantes desse padrão para
integração entre redes por meio de uma plataforma aberta.

 Palavras-chaves  Rádio, troncalizado, Tetra.

I. INTRODUÇÃO

São poucos os padrões de rádio troncalizado que garantem
o sigilo das mensagens, bem como a sua integração com
redes de radiocomunicações convencionais legadas. Por isso,
em dezembro de 1994, empresas e organismos de pesquisa de
tecnologia em Professional Mobile Radio (PMR) se
associaram para desenvolver um padrão aberto de rádio
digital troncalizado. Esse padrão foi criado e denominado
Terrestrial Trunked Radio (Tetra) [1]. Para tanto, esse padrão
adotou a premissa de se transformar em uma tecnologia de
Public Access Mobile Radio (PAMR) global, envolvendo
novas técnicas de transmissão, mas integradas aos sistemas
PMR convencionais e telefonia móvel.

Em 1997, o padrão Tetra foi registrado na European
Telecommunication Standards Institute (ETSI) e suas
especificações disponibilizadas para domínio público. Dessa
maneira, a associação fundada a partir do Tetra Memorandum
of Understanding (Tetra MoU) ampliou a comercialização do
padrão em âmbito mundial.  Na Europa, inúmeras empresas
começaram a fabricar e comercializar o padrão Tetra para
diferentes mercados PMR, desde o segmento militar até
aplicações civis convencionais.  A Fig. 1 apresenta uma
estação móvel Tetra em uma viatura do exército alemão:

Fig.1.  Estação móvel Tetra no exército alemão

 II. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

O Padrão Tetra foi desenvolvido para funcionamento
compartilhado nas faixas de radiofreqüências destinadas aos
sistemas PMR convencionais existentes em VHF e UHF, e
também com a telefonia móvel. Essas informações possuem
descrição e registro detalhado na ETSI.

Por exemplo, o documento ETSI EN 300.392-2, v.2.5.2, de
novembro de 2005, entre outros, descreve as informações
técnicas da interface aérea do Tetra. Nesse sentido, nos
canais existentes, com espaçamentos de 25KHz, são alocadas
as portadoras do Tetra, de modo que possam coexistir com
sistemas PMR convencionais legados e telefonia móvel.

Contudo, o acesso aos canais é feito por meio de janelas de
tempo definidas, isto é, Acesso Múltiplo por Divisão de

Tempo (TDMA). A Fig. 2 apresenta a distribuição de
freqüências do Tetra na Europa [2]:

Fig. 2.  Distribuição de canais do Tetra na Europa

Os canais de radiofreqüências Tetra são separados por um
espaçamento de 25Khz, com acesso TDMA. As janelas de
tempo possuem um período de 14,167ms para transmissão da
informação com taxa de modulação de 36Kbit/s. Para tanto, é
adotado o esquema de modulação π/4 Shifted Differential
Quaternary Phase Shit Keying (π/4 – DQPSK) [3]. São
modulados 255 bits em sub-quadros com duração de
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aproximadamente 7,08ms. Dois sub-quadros compõe um
quadro TDMA/Tetra com duração de 14,167ms, os quais são
agrupados em 18 quadros para formar um multi-quadro de
1,02s. Por fim, é formatado um hiper-quadro de 61,2s com a
seqüência de 60 multi-quadros. A Fig. 3 ilustra o processo de
formatação dos quadros de dados TDMA/Tetra que são
enviados pela interface aérea:

Fig. 3.  Formatação dos quadros de dados TDMA/Tetra

Em linhas gerais, as especificações do padrão foram
definidas de maneira que possa coexistir com outras redes.
Essas informações generalizadas podem ser avaliadas na
Tabela I abaixo, onde estão descritos o espaçamento de canal,
tecnologia de modulação, taxa de transmissão da portadora e
outras características técnicas:

TABELA I - ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Parâmetro Valor
Espaçamento entre portadoras

Modulação
Taxa de Transmissão da portadora

Taxa de codificação
Acesso

Taxa Máxima de Transmissão

25KHZ

π/4 DQPSK
36Kb/s
ACELP
TDMA

28.8Kbps
Fonte: Adaptado de ETSI EN 300.392-2, v.2.5.2/2005

A modulação dos 255 bits ocorre em função de sua fase e
estado lógico. Essa técnica segue a seguinte fundamentação:

                (1)

Fonte: ETSI EN 300.392-2, v.2.5.2/2005 p.50

 Onde:

S (K) = Símbolo resultante

Dφ - Mudança de fase

Por sua vez, a modulação dos símbolos selecionados ocorre

em função

de (2):

(2)

Fonte: ETSI EN 300.392-2, v.2.5.2/2005 p.50

 Onde:

S(t) – Símbolo modulado
K – Número máximo de símbolos
t – Duração do símbolo
g(t) – Formatação ideal  de símbolo

Os pacotes de dados são formatados para o tráfego na
interface aérea de modo que sejam facilmente integrados ao
Internet Protocol (IP) em sua origem ou destino. Neste caso,
existe compatibilidade da rede Tetra com o esquema de
camadas proposto pela International Standards Organization
(ISO) na arquitetura do modelo referência de protocolos
Open Systems Interconnection (OSI). Para tanto, na camada
de rede Tetra existe o Subnetwork Dependent Convergence
Protocol (SNDCP) responsável pelo controle e negociação do
fluxo dos pacotes de dados entre os terminais Tetra com a
infra-estrutura de roteamento e gerenciamento (SwMI -
Switching and Management Infrastructure).

Neste processo, a estação terminal se comunica com a
estação móvel por meio de um Protocolo Ponto-a-Ponto
(PPP) e estabelece um enlace de comunicação de
configuração preliminar através do Protocolo de Controle de
Link (LCP). Em seguida, é estabelecida a conexão e se inicia
o processo de autenticação por meio do Challenge
Handshake Authentication Protocol (CHAP).

Contudo, a autenticação da estação terminal é validada
apenas quando a estação móvel Tetra acessa a rede. Isso
ocorre após seu acesso ao servidor de autenticação através da
infra-estrutura de rede.

Fig.4.  Autenticação da estação Tetra

TE – Estação Terminal
MT – Terminal Móvel
MS – Estação Móvel
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SwMI- Infra-estrutura de gerenciamento
AAA – Servidor IP
RADIUS – Protocolo de Autenticação

O acesso à rede de dados ocorre por meio de uma
negociação de transferência entre o Protocolo de Dados de
Pacote (PDP) e o protocolo IP. Para tanto, o Protocolo de
Configuração IP (IPCP) gerencia esse processo definindo os
endereços apropriados na rede. A Fig. 5 exemplifica essa
comunicação:

Fig. 5. Negociação de protocolos para conexão Tetra
Fonte: Adaptado de ETSI EN 300.392-2, v.2.5.2/2005

O processo acima descrito viabiliza a instalação do sistema
Tetra para o tráfego de dados entre redes. Essa característica
valoriza os sistemas instalados, uma vez que facilita a
integração das novas redes. Contudo, tal característica não
torna a rede Tetra vulnerável, pois cabe ao gerente da rede
controlar e fiscalizar  a  habilitação e identificação eletrônica
de cada estação.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para plena garantia do sigilo das mensagens, deve-se
considerar ainda a possibilidade de se agregar algoritmos de
criptografia ao processo de modulação digital dos sinais de
áudio [3]. Esse procedimento aliado ao envio dos bits por
meio dos quadros de dados TDMA/Tetra podem reduzir
consideravelmente a vulnerabilidade das redes de
radiocomunicações.

Deve-se ressaltar ainda a facilidade de interoperabilidade da
rede Tetra com outras redes por meio da plataforma IP. Esse
aspecto, aliado ao fato do padrão Tetra ser mundialmente
difundido, deixa seus usuários em uma situação confortável,
pois tem a sua disposição um equipamento confiável, sem
restrições de mercado fornecedor.
 Seguindo essa premissa, esse padrão de rádio digital
troncalizado Tetra corrobora com as diretrizes da Política

Nacional de Guerra Eletrônica [4] como instrumento de
defesa social.
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RESUMO: Artigo que descreve os aspectos técnicos elementares de uma rede wireless
Tetrapol. Trata-se de um padrão de rádio digital diferenciado, utilizado por instituições
militares e segurança pública para o tráfego de áudio e dados. Neste sentido, o autor apresenta
os fatores relevantes para desenvolvimento de uma rede neste formato de rádio digital,
descrevendo a interface aérea, bem com formatação dos quadros de áudio e dados. Essas
informações permitem o entendimento do funcionamento das estações terminais e repetidores,
contribuindo para definição do diagrama de operação da rede e suas conexões com outras
interfaces.
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1. INTRODUÇÃO

O padrão Tetrapol de rádio digital troncalizado surgiu na França, no final da década de
90,  a partir da parceria formada pela guarda nacional francesa Gendarmerie e a empresa
Matra Comunicações (Fórum Tetrapol, 2006). No início do projeto foram criadas redes de
radiocomunicações digitais envolvendo diferentes órgãos de segurança franceses. Em 1990, na
França, foi criada a rede nacional de comunicações para segurança pública denominada
ACROPOL.

Em 1992, o Tetrapol foi instalado na Espanha e criada a rede digital NEXUS de
comunicações para segurança pública. Pouco tempo depois, em 1994, a República Tcheca
adquiriu equipamentos Tetrapol, assim como fez o México, que em 1995, implantou esse
padrão em sua capital nacional. Outros países também implantaram o Tetrapol nas redes de
segurança pública, como a Romênia, Eslováquia e recentemente o Brasil (SENASP, 2006). A
Figura 1 a seguir apresenta alguns modelos de terminais e repetidor Tetrapol para acesso à
rede wireless:

Fig. 1 – Terminais e repetidor digital Tetrapol para rede wireless.
Fonte: Material publicitário da empresa EADS.

Desde a sua criação, o padrão Tetrapol não foi adotado exclusivamente em redes
governamentais, pelo contrário, empresas privadas também investiram na aquisição dessas
redes wireless. Em função disso, diferentes empresas de telecomunicações se reuniram e
fundaram um fórum de discussões para o desenvolvimento do padrão em âmbito global. Com
essa iniciativa, as especificações técnicas foram compartilhadas e o detalhamento da
tecnologia permitiu a divulgação desse formato de rádio digital para a fabricação em larga
escala industrial.

Esse fórum de discussões técnicas está disponível no endereço eletrônico
www.tetrapol.org, onde são disponibilizadas as Especificações de Avaliação Pública (EAP) do
padrão Tetrapol. Essas especificações foram escritas segundo as normas do Instituto de
Padronização de Telecomunicações Europeu (ETSI), sendo selecionadas pelas empresas que
integram o fórum Tetrapol para divulgação das informações técnicas desse formato de rádio
digital.



O sistema Tetrapol está presente no mercado global e apresenta-se como uma das
opções de rádio digital para fins militares ou de segurança pública. Segundo o fórum Tetrapol
Users Club estão em operações no mundo cerca de 90 redes wireless, instaladas em 35 países,
com uma cobertura de 1.700.000 Km2, 850.000 usuários, e investimentos previstos na ordem
de 5 bilhões de Euros (Fórum Tetratol, 2006).

Em meados do ano 2000 surgiu a empresa European Aeronautic Defence and Space
Company (EADS), tendo sua gênese raízes na antiga Matra Comunicações. Atualmente, a
empresa EADS lidera mundialmente a fabricação e o fornecimento de soluções wireless
Tetrapol. Além da EADS, outras grandes indústrias de telecomunicações fazem parte do
projeto tecnológico Tetrapol, entre elas a Kathrein, Siemens, ST Eletronics (Singapore
Technologies Electronics), Tait Comunications, as quais podem ser observadas na Tabela I  a
seguir:

TABELA I – EMPRESAS FORNECEDORAS DE SOLUÇÕES TETRAPOL

Empresa Infra-estrutura Fabricação de Terminais Periféricos

CeoTronics
Cogent X X X
DASA X X X
EADS X X X
ELCON System Technik x X
Framatome Co. X
Grundig Plettac X
IPC
IT Centre X X X
Kathrein X
Loxley Int. Ltda.
Maxon X
Medium Soft X
Nortel Networks X
Siemens X X X
Fonte: Adaptado do endereço eletrônico http://www.tetrapol.org/www/forum/supporters.php.
Acesso em 20/06/2006.

Atualmente, diferentes empresas comercializam equipamentos neste formato de rádio
digital, sendo essas parceiras no desenvolvimento da tecnologia e participantes do fórum de
discussão técnica por meio da rede mundial de computadores. As informações técnicas
discutidas neste artigo foram obtidas a partir do levantamento bibliográfico dessas
especificações. Os aspectos mais relevantes foram enfatizados no texto a seguir, de maneira
que o leitor possa obter os detalhes relativos a interface aérea de comunicação da rede
wireless, sinalização e controle de terminais/repetidores, bem como a formatação dos quadros
de áudio e dados para tráfego na rede. Ao final do texto é possível vislumbrar o diagrama geral
de uma rede wireless Tetrapol, integrando soluções de áudio e dados.



2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O padrão Tetrapol adota tecnologia de Acesso Múltiplo por Divisão de Freqüências
(FDMA) e técnica de Modulação por Chaveamento Mínimo Gaussian (GMSK), que pode ser
feito na faixa de freqüências compreendidas entre 70 a 520 MHz (EAP-1.2, 1999:11). Na
Europa, o Tetrapol está presente na faixa de 380 a 400 MHz, em canais dedicados à segurança
pública e serviços militares para segurança nacional. Para tanto, recomenda-se a faixa de UHF
(Ultra High Frequency) com a canalização de 10 kHz ou 12,5 kHz e espaçamento de 5 MHz
na modalidade Duplex. A estação base (BS) pode ser composta por até 24 repetidores
controlados por um canal específico (CCH). Este canal emite um sinal piloto de sincronismo
(PCH - Paging Channel) para controle de tráfego e acesso (FDMA) nos canais da EB. O PCH
está presente nos quadros (frames) denominados “DATA”, os quais pertencem a seqüência 98,
99, 198 e 199 dos quadros de dados emitidos pelo CCH.

O canal de controle de uma estação base Tetrapol emite ainda os sinais de difusão para
todos os terminais (ET) por meio do quadro Broadcasting CHannel (BCH), assim como o
Canal de Resposta de Acesso Aleatório (RCH – Random  access answer CHannel). Em ambos
os casos, a sinalização é de descida (downlink), de maneira uni-direcional. Esses sinais
integram um superquadro que possui também uma sinalização de subida (up-link) uni-
direcional no CCH, tanto para alocação dinâmica dos repetidores (DACH - Dynamic Random
Access CHannel) como para o canal de acesso aleatório (RACH – Random Acess CHannel). A
sinalização e controle de um terminal Tetrapol podem ser avaliados na Figura 2 a seguir:

Fig. 2  – Sinalização e controle de um terminal Tetrapol.
Fonte: Adaptado da EAP-1.2, 1999:14-15.

O superquadro de sinalização possui 200 quadros com 160 bits que são transmitidos
em intervalos de 20ms. Ao todo, no período de 4s, são enviados e recebidos os bits
correspondentes ao PCH, RCH, DACH e outros dados de controle e sinalização no CCH, nas
freqüências de subida ou descida correspondentes. A comunicação entre a EB e a ET não
ocorre apenas em modo uni-direcional nos canais lógicos de controle específicos, pois existe



também o canal de comunicação permanente de dados e sinalização bidirecional Signalling
and Data CHannel (SDCH). O SDCH viabiliza a sinalização necessária para as comunicações
ponto-a-ponto e ponto-multiponto na rede Tetrapol.

Por sua vez, o controle de tráfego é obtido a partir de quadros enviados e recebidos em
canais lógicos bem definidos. O Signalling channel for transmitter interruption (SCH/TI) é
enviado de maneira uni-direcional no superquadro de descida e indica o momento correto para
a transmissão do ET. O Signalling CHannel  (SCH) também integra o superquadro de 160 bits
e possui função semelhante. Esta sinalização controla o tráfego dos Voice Channel or Data
Channel (VCH/DCH) na interface aérea do Tetrapol. A Figura 3, adiante, descreve
resumidamente este fluxo de sinalização entre a ET e BS por meio do CCH:

Fig. 3  – Controle de tráfego na rede Tetrapol
Fonte: Adaptado da EAP-1.2, 1999:14-15.

Os quadros que integram os canais lógicos de áudio ou dados são embaralhados no
processo de preparação para seu envio na interface aérea. Dessa maneira, o Tetrapol inicia o
procedimento de proteção para segurança e sigilo das mensagens que trafegam na rede. Os bits
que compõe a mensagem original são alocados em blocos de 20 bits e recebem bits
redundantes de proteção para codificação e embaralhamento criptográfico na rede. Este
processo pode ser visualizado na Figura 4 a seguir:

Fig. 4  – Processo de elaboração dos quadros de áudio.
Fonte: Adaptado da EAP-1.2,1999:16.



A Figura 4 descreve passo a passo o processo de formação dos quadros de áudio que
trafegam na rede Tetrapol. O codificador entrega blocos de 20 bits de áudio, separados por 2
bits de proteção no primeiro bloco. O primeiro bloco de 20 bits + 2 bits de proteção são
responsáveis pelo início da seqüência de codificação.

A codificação e decodificação (CODEC) do Tetrapol são baseados em algoritmos
Regular Pulse Code Excited Linear Prediction  (RPCELP) que são implementados a partir de
amostras de 20ms, perfazendo um grupo de 160 quadros que são convertidos em blocos 120
bits. No receptor, os 120 bits decodificados são recuperados e transformados em 13 bits no
formato de Modulação por Código de Pulso (PCM) para reprodução do áudio (EAP- 007/2,
1999:14). As Fórmulas 1 e 2 a seguir representam as definições matemáticas para a geração
dos blocos de bits no CODEC RPCELP do formato Tetrapol:

(1)

                 
            (2)

Os elementos assim estão descritos:

ELPT –  Palavra Codificada (Long Term Predictor)
bo – Ganho de cada palavra codifica
H – Matriz Convolucional Toeplitz triangular baixa (diagonais da matriz).
d  - Amostras
t – Tempo de amostragem
To – Tempo de atraso  (Delay)
d’ – Sinal residual.
d' To – Quantidade de tempo residual perdido

As amostras de áudio são codificadas de acordo com uma seqüência lógica definida
por uma matriz de endereçamento lógico. Essa matriz é composta de 160 endereços lógicos
correspondentes às amostras de quadros de áudio e pode ser observada na Figura 5 a seguir:



Fig. 5  – Matriz de endereço com as amostras de bits de áudio
Fonte: Adaptado de EAP – 1.2, 1999: 18 e  EAP – 1.7, 1999:8-12.

Para o processo de embaralhamento (scrambling) dos bits é utilizada a seqüência
lógica obtida a partir da Fórmula 3 abaixo:

s(k) = ( s(k-1) + s(k-7) )  para k > 6  (3)

Onde:

S = Sinal de saída
K = Amostra

Na formatação dos quadros de dados é utilizado um procedimento semelhante e pode
ser avaliado na Figura 6  a seguir:

Fig. 6 – Processo de elaboração dos quadros de dados.
Fonte: Adaptado da EAP –1.2,1999:19.



As Taxas de Erro de bit (BER) são toleradas tanto para os quadros de áudio quanto
para os quadros de dados. O valor máximo de BER está em torno de 0,1% para condições de
interferência de até –20 dBm. A Tabela II a seguir apresenta os valores toleráveis para as
Taxas de Erro de Quadros (FER) e BER para até –85 dBm de interferência e boas condições
de propagação, tanto para os canais lógicos de áudio (VCH) quanto de dados (DCH):

TABELA II –  T OLERÂNCIA DE TAXA DE ERRO DE BIT  (BER) E ERRO DE QUADRO (FER)

Canal Lógico Erro característico Propagação com Estática

VCH Classe1 FER
VCH Classe 2 BER

DCH (Quadro de dados) FER
DCH (Alta taxa de quadro de dados FER

0,005%

Fonte: Adaptado da EAP - 1.1.1,1999 e EAP-1.2, 1999:36.

Para a perfeita operação da rede, a sensibilidade de recepção da Estação Base deve ser
de –113 dBm , e –111 dBm para os terminais. É tolerada ainda uma interferência entre os
canais de até –45 dB para canais de 12,5 kHz.

As Estações Base Tetrapol podem ser conectadas ainda à rede pública de telefonia fixa
(EAP – 1.11.1, 1996), móvel, ou mesmo à uma rede IP (EAP- 1.11.3, 1997:8). Logo, o
diagrama geral de uma da rede wireless Tetrapol  pode ser avaliado na Figura 7 abaixo:

Fig. 7 – Diagrama geral da Rede Tetrapol
Fonte: Fórum Tetrapol



Neste diagrama verifica-se a interoperabilidade da rede Tetrapol a partir das interfaces
IP disponíveis para cada bloco da rede. Diante dessa realidade, verifica-se ainda que para
integração de uma rede Tetrapol deve-se adotar mecanismos que possam compartilhar canais
lógicos na plataforma IP entre os blocos das redes. Conforme descrito anteriormente, a
interface aérea do Tetrapol possui criptografia fim-a-fim, não se admitindo conexões na rede
senão em seu formato original. Este posicionamento técnico pode ser avaliado na Figura 8 a
seguir:

Fig. 8 – Criptografia Tetrapol
Fonte: Adaptado da EAP -1.1.1,1998:25 e EAP – 1.16.1, 2004.

No processo descrito na Figura anterior, a interface aérea é criptografada e possui
chaves de autenticação para os terminais móveis. Essas chaves lógicas estão armazenadas em
cartões SIM (Subscriber Identity Module) nos terminais, com tecnologia semelhante à
telefonia móvel. Cada terminal também possui um código numérico pessoal (PIN) de
identificação, que é requisitado pelo canal de controle durante a habilitação do terminal na
rede Tetrapol. Desse modo, as comunicações que fluem do terminal móvel, passando pela
interface aérea, estação base, até o terminal de destino são criptografas.

Na rede Tetrapol a formatação dos quadros possibilita o fluxo dos dados em canais
lógicos de maneira criptograda, desde o seu envio pelo terminal móvel, passando pelo
repetidor, fluindo pela rede IP, até chegar ao seu destino. Para interconexões das redes deve-se
utilizar um conversor de canal. Este equipamento permite a interoperabilidade de um terminal
que opera em outro padrão com o formato Tetrapol. Esse módulo conversor pode ser utilizado
em diferentes canais para integração na interface aérea, mas possui grande complexidade de
implementação, uma vez que deve integrar tecnologias distintas.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O padrão Tetrapol apresenta-se como uma interessante solução em rádio digital
troncalizado na implantação de redes wireless. Em alguns segmentos, como aplicações
militares e segurança pública, a criptografia fim-a-fim é um diferencial significativo nessas
redes de radiocomunicações, tanto para voz quanto dados.

A criptografia nesta rede é uma característica relevante, a qual permite maior sigilo no
tráfego das mensagens, coibindo interceptações indesejáveis. Além disso, a alocação de
recursos para o desenvolvimento de softwares ou chaves eletrônicas para este fim torna-se
redundante, uma vez que essa é uma característica intrínseca na rede wireless Tetrapol. Este
diferencial estimula os investimentos no setor, o qual apresenta uma significativa tendência
global para substituição dos sistemas analógicos por novas tecnologias digitais wireless.
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Resumo: Este texto descreve brevemente os procedimentos 

adotados para simulação computacional da cobertura dos 

sinais radioelétricos de um sistema de comunicação digital 

na faixa de 380 MHz.  O sistema de comunicação simulado 

adota o padrão de Rádio Troncalizado Terrestre (TETRA – 

sigla em inglês), sendo recomendado pelo Instituto Europeu 

de Padronização de Telecomunicações (ETSI) e proposto 

para ser utilizado pelas forças de segurança pública de Belo 

Horizonte durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014. A 

concepção do projeto técnico proposto foi obtida a partir da 

modelagem computacional do relevo da cidade de Belo 

Horizonte com dados altimétricos do Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), disponibilizados pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 

United States Geological Survey (USGS). O modelo de 

propagação adotado é o Longley-Rice adaptado pelo 

software livre Radio Mobile.  

 

Palavras-Chave: Predição; TETRA; Rádio; Medição de 

Radiofrequência. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Copa do Mundo da Federação Internacional das 

Associações de Futebol (FIFA – sigla em francês) é um dos 

maiores eventos esportivos do mundo, comparável apenas 

aos jogos olímpicos. O Brasil é o único país que já 

participou de todas as edições do evento, no entanto, sediou 

apenas um campeonato, em 1950. Entretanto, em 30 de 

outubro de 2007, o Brasil teve sua proposta para sediar a 

Copa do Mundo de Futebol aceita e, em 31 de maio de 

2009, a FIFA divulgou as 12 cidades-sedes do evento [1].  

Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, é 

uma das 12 cidades sedes.   A cidade possui população de 

cerca de 2,5 milhões de pessoas, localizada na área 

continental do país, em área de relevo topograficamente 

irregular, com incidência de perímetros densamente 

urbanizados alternados com vegetação/clima sub-tropical 

[2].   

No Caderno de Encargos aceito pela FIFA para o Brasil 

estão previstos cenários de controle da segurança do entorno 

e toda uma infraestrutura de suporte ao evento. Entre 

algumas exigências, destacam-se a limitação de acesso ao 

local das partidas em um raio de cerca de 2 km; proibição 

de estacionamento em via pública (vias principais de acesso 

e ao perímetro bloqueado); controle de identificação das 

pessoas nas vias de acesso ao estádio; e rotas com faixas de 

circulação exclusiva para veículos de emergência e 

policiamento. Esse perímetro de segurança já foi definido 

pelas autoridades e inclui o local de realização dos jogos, 

centro da cidade e o entorno das principais vias de acesso. 

Essa área pode ser avaliada na Fig. 1, a seguir, com o centro 

da cidade marcado pelo polígono em azul, vias de acesso 

destacadas e estádio de jogos ao centro [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 - Perímetro de Segurança em Belo Horizonte 

 

A manutenção da segurança das pessoas nesse perímetro 

será realizada por uma estrutura específica de policiamento, 

a qual deverá se estabelecer nessa área delimitada, e seu 

entorno, antes, durante e depois do evento. Nesse perímetro 

as comunicações são intensas, exigindo extrema eficiência 

do sistema de comunicação [4]. Além disso, também são 

recomendados serviços de criptografia, monitoramento 

automático de frota de veículos por satélite (GPS/AVL), 

envio e recebimento de mensagens de textos, entre outras 

aplicações adicionais que tornam mais eficientes e eficazes 

o trabalho de gestão da segurança em grandes eventos 

internacionais [5]. 



Nessa discussão observa-se que o padrão Terrestrial 

Trunked Radio (TETRA) pode oferecer esses serviços de 

maneira satisfatória em eventos que exigem tais 

características tecnológicas do sistema de comunicação [6]. 

No Brasil, em 2007, um sistema de rádio digital TETRA foi 

instalado no Rio de Janeiro para apoiar as comunicações de 

segurança pública durante a 15ª edição dos jogos Pan-

Americanos. No ano seguinte, esse mesmo padrão foi 

escolhido para a 24ª edição dos jogos olímpicos de Beijing, 

na China. Em ambas as metrópoles globais, os sistemas de 

comunicação de segurança pública encontravam-se 

defasados tecnologicamente, operando, em sua grande 

maioria, em uma plataforma analógica [7].  

Considerando esse retrospecto tecnológico, durante a 

preparação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, em 

Belo Horizonte, estudos nesse sentido não seriam 

diferentes. Para esta análise recomenda-se um planejamento 

governamental estratégico, com definições claras dos 

parâmetros para a coordenação e controle de um projeto 

desta magnitude. Esse planejamento pode ser avaliado no 

diagrama a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Etapas de Planejamento da Rede TETRA 

 

Seguindo o diagrama da Fig. 2, o produto final será 

obtido com a descrição da rede, por meio da seleção dos 

locais de sítios de repetição, configuração/topologia da rede, 

área de cobertura e qualidade de serviço [8]. Contudo, todo 

este processo depende da definição dos pontos para 

instalação das estações de rádio base. Estas estações devem 

ser instaladas em locais privilegiados topograficamente, os 

quais podem ser selecionados a partir da modelagem 

computacional do relevo da cidade e predição da 

propagação da radiofrequência no perímetro de segurança 

(Fig. 1). Para tanto, este texto aborda esse procedimento 

brevemente, sugerindo parâmetros para modelagem 

computacional e simulação da rede em projeto técnico. 

  

2. MODELAGEM 

 

O projeto da rede TETRA se inicia a partir da definição 

dos parâmetros básicos de demanda exigida para as 

comunicações durante a realização dos jogos da Copa do 

Mundo de Futebol em Belo Horizonte. De acordo com a 

tabela de jogos do último torneio realizado na África do Sul, 

uma cidade sede pode realizar entre 3 a 7 jogos, sendo 

distribuídos no intervalo de tempo de 30 dias. Além disso, 

as equipes envolvidas podem se hospedar de 30 a 60 dias 

antes do início do campeonato, com uma delegação de até 4 

países por cidade sede. A cidade sede dos jogos finais da 

Copa de 2010, Johanesburgo, recebeu cerca de 1 milhão de 

pessoas durante todo o evento, entre delegações oficiais, 

turistas e profissionais temporários [1].  

Em uma cidade com uma população de cerca de 2,5 

milhões de pessoas, como Belo Horizonte, é recomendável 

a utilização de 15.000 policiais durante o evento. Para tanto, 

o critério adotado é definido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) que estabelece 1 policial para 250 

habitantes. De acordo com estas informações é possível 

definir o número mínimo de 3.500 policiais por turno 

durante o evento, bem como o número de estações de rádio 

envolvidas [6] [9].  

Na etapa seguinte do projeto são dimensionados os sítios 

de repetição com as estações base da rede. Nesse caso, deve 

ser considerado o pior caso, isto é, o ponto onde existirá a 

maior demanda por tráfego na rede. Este cenário deve 

ocorrer durante os jogos da Copa que, em Belo Horizonte, 

serão realizados no Estádio Governador Magalhães Pinto, 

também conhecido como “Mineirão”. Para a modelagem 

computacional da rede TETRA são sugeridos os seguintes 

parâmetros [10]: 

 
Tabela 1 – Parâmetros para Modelagem Computacional  

Parâmetro Descrição 

Faixa 380 MHz 

Largura de Canal 25 kHz 

Quantidade de Canais 28 

Topologia de Cluster 7 Células 

Célula Principal (Centro do 

Cluster) 

16 portadoras 

Célula Adjacente 2 portadoras 

Estações Portáteis  2.500 

Estações Veiculares 1.500 

Estações Fixas 500 

Estações de Despacho 30 

Tráfego Médio 50 Erl 

Tempo médio das Chamadas 90s 

Grau de Serviço 5% 

Modo Estatístico Móvel / 99% do tempo 

Polarização Vertical 

Clima Sub-tropical Continental 

Freqüência 380 MHz 

Potência da Base 5W 

Potência do Móvel 1W 

Ganho da Antena da Base 3dBi  

Altura da Antena da base 15m 

Ganho da Antena do Móvel 0dBi  

Altura da Antena do Móvel 2m 

 



Observando os parâmetros apresentados na Tabela 1, o 

ponto de acesso à rede TETRA para atender a demanda no 

Estádio Mineirão deve possuir, pelo menos, 16 portadoras, 

respeitando-se os 28 canais disponibilizados na legislação 

brasileira. O sistema irradiante principal, isto é, as antenas, 

deve possuir dispositivo que seja capaz de combinar os 16 

canais utilizados na faixa de 380 MHz, os quais são 

suficientes para escoar o tráfego no ponto mais intenso na 

rede. Considerando a topologia de cluster com 7 células, e a 

legislação brasileira, restam 12 canais, que devem ser 

combinados em 6 células adjacentes em uma área de 3,8 

km
2
. Cada uma dessas células adjacentes deve utilizar 2 

portadoras, que são capazes de suprir um tráfego de  3,87 

Erl, com GoS de 5%, para 4 estações por portadora em 

modo de voz [11]. 

A topologia da rede proposta adota a formatação com 

cluster hexagonal de 7 células e reuso de frequências. 

Ressalta-se ainda neste estudo o Relatório M.2014 da União 

Internacional de Telecomunicações, que recomenda área de 

até 3,8 km
2
 para cada célula em um relevo com baixa 

declividade e pouca obstrução [12]. No caso de Belo 

Horizonte, este tamanho pode ser ainda menor, uma vez que 

as características do terreno não favorecem a propagação na 

faixa de 380 MHz – Faixa licenciada pela Anatel. Portanto, 

se faz necessário um estudo de predição dos sinais 

radioelétricos cauteloso para garantir a cobertura da área 

desejada com o menor custo possível [11]. 

Para análise da cobertura dos sinais radioelétricos e 

definição da localização dos sítios das estações base será 

utilizado o Software Rádio Mobile versão 10.6.9. Trata-se 

de um software livre de mapeamento e predição 

radiofrequência, com resultados satisfatórios para as faixas 

de Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency 

(UHF). O Radio Mobile utiliza o método proposto por 

Longley-Rice para modelagem e predição dos sinais de 

rádio em áreas urbanas [10].  

A base dos mapas topográficos utilizados no Radio 

Mobile é disponibilizada livremente pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Estes mapas possuem 

como fonte primária modelos digitais de elevação, com 

aproximadamente 90 metros de resolução espacial, 

originários da missão de mapeamento do relevo terrestre 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Os dados 

obtidos pelo mapeamento foram disponibilizados pela 

United States Geological Survey (USGS) e compartilhados 

com a Embrapa [13]. 

Os modelos digitais de elevação utilizados foram 

gerados por um processo denominado “interferometria de 

radar”. Neste processo, o sinal emitido pelo radar é recebido 

por duas antenas separadas por uma distância fixa (60 m), 

permitindo o cálculo da elevação da superfície, com uma 

tolerância vertical absoluta de 16 metros. Estas 

características garantem 90% de confiança na análise do 

relevo nos mapas utilizam estes modelos digitais de 

elevação [13]. 

Os dados originais dos mapas deste trabalho foram 

obtidos em formato raster, com resolução radiométrica de 

16 bits, em formato HGT, projeção geográfica, elevações 

referenciadas para o geóide WGS84 EGM96 e datum 

horizontal WGS84 [13]. 

A Fig. 3, a seguir, apresenta a predição dos sinais 

radioelétricos de uma célula para cobertura no entorno do 

estádio Mineirão. As manchas na cor vermelha indicam 

níveis de sinal de até -71 dBm, com mínimo aceitável na cor 

azul que representa  -112 dBm. Na simulação, a Estação 

base tem potência de 15W na faixa de 380 MHz, está 

localizada ao lado do estádio, com antena omnidirecional de 

3dBi instalada em uma torre de 30 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Célula do Entorno do Mineirão / Base para Móvel 

 

A Fig. 3 apresenta a modelagem de emissão da estação 

base para o móvel, no entanto, também se faz necessário 

conhecer o caminho inverso de propagação, isto é, do móvel 

para a base. Para tanto, foi selecionado o pior caso neste 

cenário, onde o móvel estaria se deslocando entre os 

cruzamentos das Avenidas Abraão Caran e Antônio Carlos, 

no ponto mais baixo nas proximidades do estádio. Neste 

cenário, o móvel também opera na faixa de 380 MHz, com 

1W de potência, antena omnidirecional de 0 dBi a 2 metros 

do solo. Esta simulação pode ser avaliada na Figura 4 a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Célula do Entorno do Mineirão / Móvel para Base 

 

 



3. RESULTADOS 

 

A Fig. 5 apresenta a disposição das estações base no 

entorno do Estádio Mineirão, com coberta do sistema em 

uma área aproximada de 30 km
2
. Observa-se nesse perfil 

topográfico a altimetria variando entre 500 a 1300 metros, 

com características bastante variadas, alternando de alta 

densidade de edificações nas proximidades do Estádio 

Mineirão a zonas de vale, com vegetação sub-tropical nas 

proximidades da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) – área verde ao centro, Lagoa da Pampulha e 

aeroporto da Pampulha (superior à direita da Fig. 3).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Localização das Estações Base no Entorno do Mineirão 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a topologia sugerida pela modelagem 

computacional da cobertura dos sinais radioelétricos para as 

estações base, é possível dimensionar a infraestrutura 

necessária para receber os equipamentos da rede de rádio 

TETRA. Em todo o estudo, é possível prever que para 

atender toda a cidade de Belo Horizonte e área do perímetro 

de segurança são necessários 90 pontos de acesso para a 

rede TETRA.  Recomenda-se a interconexão das estações 

de acesso em uma estrutura que não seja hierarquizada, que 

seja interoperável, baseada, preferencialmente, na 

plataforma IP [14].   

Outro aspecto importante que também está relacionado 

com a implantação dos pontos de acesso a rede TETRA, é o 

licenciamento e coordenação das freqüências na faixa de 

380 MHz. Para tanto, a execução deste projeto depende da 

autorização dos órgãos reguladores brasileiros de 

telecomunicações e do meio ambiente. Esta autorização não 

envolve grande complexidade, entretanto, exige habilidade 

da empresa fornecedora em cumprir as metas estabelecidas 

para o licenciamento. 

Por fim, este trabalho apresenta resultados satisfatórios 

para a modelagem e predição de sinais radioelétricos com a 

utilização de dados livres e pouco recurso computacional. 

Contudo, os investimentos no sistema de comunicação 

digital são fundamentais para o sucesso da Copa do Mundo 

de Futebol em Belo Horizonte, pois a realização deste 

evento na capital do estado de Minas Gerais será 

responsável pela projeção da cidade em âmbito mundial.  
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A TETRA System for 
the Summer Games



TThe FIFA World Cup is one of the biggest sporting events
in the world, comparable in size and popularity only to the
Olympic Games. Brazil is the only country that has partici-
pated in every World Cup, but hosted only once in 1950.
However, in 2007, Brazil won the right to host the 2014
World Cup. In May 2009, FIFA announced the 12 host
cities for the event in Brazil. One of the cities is Belo Hori-
zonte, the capital of the state of Minas Gerais, with a popu-
lation of about 2.5 million people. The city is located about
800 kilometers from Brasília and 400 kilometers from Rio
de Janeiro. 

FIFA recommended specifications for the security
requirements for the city and its surrounding area to ensure
there is appropriate security infrastructure for the media,
delegates and teams. Security requirements include control
of access and parking to the stadium areas within a two-
kilometer radius, control of the public on the access roads
to and from the stadium, and one access road with an

exclusive lane for emergency vehicles and police. The
citywide security was already set by local authorities and
includes the stadium area, city center and main access
roads into the city. 

The event also requires efficiency in the police 
communications system to maintain a high level of public
security. The digital service recommendations included
encryption, automatic monitoring of fleet vehicles using
GPS and AVL, the ability to send and receive short 
message service (SMS) messages, as well as other applica-
tions. The goal is that digital technology will make com-
munications more efficient and effective to help manage
the large event.

TETRA technology is able to fulfill all of the listed
requirements. In 2007, a TETRA radio system was
installed and used in Rio de Janeiro to support public-
safety communications during the 15th edition of the Pan
American Games (see “Rio Prepares for World Stage,”
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World Cup security in the Belo Horizonte area

Image courtesy Belo Horizonte Office of the Mayor

Belo Horizonte, Brazil, prepares
to host part of the event by
designing a new network to
secure the stadium, city and
main roads.

By Cristiano Torres do Amaral and 
Pedro José Rosa de Oliveira



Quarter 2 2011). The following year, TETRA was chosen
for the Olympic Games in Beijing. In both Rio de Janeiro
and Beijing, the previous communications systems for
public safety were outdated, operating mostly in an analog
platform. 

Based on the success of both networks, the research
preparation for the 2014 World Cup found that TETRA
should be used in Belo Horizonte as well. The research
also recommended a strategic government plan to imple-
ment the TETRA radio system. 

Network Design
The first stage of the TETRA network design defined

the basic parameters of demand required for communica-
tions during the World Cup. The FIFA specifications
advised that a host city can cope with three to seven games
within the duration of the 30-day event. However, the
teams involved can stay 30 to 60 days before the start of
the tournament. In 2010, Johannesburg, the host city of the
final match in the World Cup of South Africa, received
about 1 million people throughout the event that included
soccer fans, official delegations, international media and
temporary workers. 

The United Nations (UN) recommends a minimum of
one police officer per 250 people. Therefore, in a city with

a population of about 2.5 million people such as Belo Hor-
izonte, 15,000 police officers will be required. This means
there should be 3,500 radios, including 3,000 portables,
400 mobiles and 100 fixed station units, in use. 

The second stage of the TETRA design was defining
the base station locations. Base stations should be located
near every World Cup-related area or zone in the city.
However, the priority should be placed on the areas or
zones with the largest concentration of people, such as the
soccer stadium, known locally as Mineirão.

Network Specifics
To meet demand in the Mineirão Stadium, the access

point to the TETRA network must have at least 16 carriers
in compliance with the 28 carriers available in Brazilian
legislation. The principal cell must have a device that is

www.RRImag.com RadioResource Internat ional  Quarter  2  2012 43

Etelm. TETRA for Mission Critical Communications

+33 1 69 31 79 00     etelm@etelm.fr    www.etelm.eu

� Fully Networked Voice & Data over IP
� High Performance Lower Cost TETRA System
� Interface to Any Existing TETRA Network
� Secure Digital Trunked Radio
� Open Applications Interface

TRANSPORT  |  UTILITIES  |  OIL & GAS  |  SECURITY

See Us at:     

TWC, Dubai - Booth A401 & 

UTC, Orlando - Booth 213

                                                            

TEelm. tE

tions IliO A
Tital e DigecurS�

o Ae tfacertn I�
maorffoerigh P H�

ked orwully Net F�

      

issor MA fTRTE

faci
adiorunked RT

korwA NetTRTEy Existingn
emstyA STRTEost er Cwoe Lmanc

er IPvta oe & DaoicVked 

      

oal Criticsion C

em

rlando - B
C, OUT

oo
s at:

ubai - BC, DWT

t:aee US

      

iotaommunic

ooth 213
oth A401 & 

B 13

      

ons

      

+33 1 69 31 79 

|TANSPORTR

tions IpplicaOpen A�

      

welm.fr    welm@et00     et

|OIL & GAS  |UTILITIES |

efacertnions I

      

elm.eu.etww

YSECURIT            

In 2010, Johannesburg, the 
host city of the final match in 
the World Cup of South Africa, 
received about 1 million people 
throughout the event.



44 Quarter  2  2012 RadioResource Internat ional www.RRImag.com

able to combine the 16 carriers used at 380 MHz. These 16
carriers are sufficient to cope with the traffic in the most
intense point in the network. Considering the Brazilian
law, the remaining 12 carriers will be spread between the
six secondary cells in an area of 3.8 square kilometers.
Each of the secondary cells must use two carriers, enabling
them to support traffic of 3.87 total traffic per cell (Erl)
and grade of service (GoS) of 5 percent to four stations per
carrier in the voice. 

The 16 carriers can process voice data simultaneously
from 64 mobile stations operating at 28.8 kilobits per sec-
ond (kbps). The packets require a gateway that has net-
work throughput of 1.8 Megabits per second (Mbps). The
voice communications from four mobile stations contain
2,040 bits on 56.67 milliseconds, in the air interface with

digital modulation of 28.8 kbps. If necessary, these bits
must be sent by switching and management infrastructure
(SwMI) to other cells of the network or dispatch center.
However, the project should consider the operation in
voice plus data (V+D). In this case, the network through-
put to gateways requires rates even greater.

The geographic base used for the computational model-
ing has a spatial resolution of 90 meters and is derived from
the mapping of the terrestrial relief Shuttle Radar Topogra-
phy Mission (SRTM). The data was supplied by the United
States Geological Survey (USGS) and provided to the
Brazilian Agricultural Research (Embrapa). The total area
is about 30 square kilometers with altitude ranging from
500 meters to 1,300 meters. The terrain is also varied, with
high-density buildings in the stadium vicinity as well as
valley areas, subtropical vegetation and a lake area.

Based on the topology suggested for the base stations, it
is possible to measure the infrastructure necessary for the
radio network. To serve the entire city and the surrounding
area, it will take about 90 location points for base stations.
The network investment is estimated to be approximately
US$90 million, which would include purchasing equip-
ment and installation services. As an important project, it
will require the attention of the local government adminis-
trators to prepare the international bidding process for the
telecommunications manufacturers. The global nature of
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With the city’s population of
about 2.5 million people,
15,000 Belo Horizonte police
officers will be required during
the event. This means there
should be 3,500 radios in use. 



the bidding process will reduce costs because of the wide
competition.

Another important aspect related to the deployment of
access points requires the licensing and coordination of the
frequencies at 380 MHz. Thus, implementation of this pro-
ject depends on the authorization of the Brazilian telecom-
munications regulatory agencies and the environment.
This authorization does not involve great complexity;
however, it requires skill from the supplier to meet the tar-
gets set for licensing. 

Finally, investments in public security are fundamental
to the success of the World Cup in Belo Horizonte. The
event will showcase both the national and local govern-
ment worldwide. The TETRA network installation is 
technically feasible to meet the demand for secure and
efficient communications. It is vital that those charged
with the security of the city are using modern equipment
that offers the capability of providing critical communica-
tions at this important international event. ■
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Parameters for Computational Modelling
Parameters Description

Planning of frequency Frequency range (MHz) 380

Bandwidth per channel (kHz) 25 

Number of channel (cluster) 28

Amount of cells 7 

Carriers per cell (principal) 16 

Carriers per cell (secondary) 2 

Fixed base station 150

Number of users Handheld 2,000

Vehicle-mounted radio 500

Dispatch console 30

Total traffic per cell (Erl) 50
Service Average time of calls (s) 90

GoS (%) 5

Statistical mode Mobile / 99% 

Polarization Vertical

Climate Continental
subtropical 

Power (W)
Fixed base station 5

Terminal Handheld 1

Antenna Fixed base station 3 
gain (dBi) Handheld 0 

Antenna Fixed base station 15
height (m) Handheld 2

This table considers the computational model of the TETRA network.
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Secondary

Secondary

Secondary
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6. WIMAX e Segurança Pública
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1. Introdução

A  tecnologia  é  importante  instrumento  de  suporte  para  a  Segurança  Pública,
disponibilizando  para  as  forças  de  Defesa  Social  mecanismos  para  o  controle
eficiente e eficaz da ordem pública e paz social. Neste sentido verifica-se a aplicação
de  distintas  tecnologias  para  o  combate  à  criminalidade,  tais  como  adoção  de
modernos  sensores  de  presença,  detectores  de  raios  infravermelhos  e/ou  calor
corporal,  veículos  de  rastreamento  biométrico,  sistemas  de  reconhecimento
automático de pessoas, busca de impressões digitais em base de dados (Automated
Fingerprint Identification System - AFIS), entre outras tecnologias que ressaltam o
poder  de  inteligência  e  atuação  de  uma  instituição  de  Segurança  Pública
(Cukierman, 2006, p.17-18). 

Essas  ferramentas  tecnológicas  devem  ser  disponibilizadas  no  campo  de
atuação  da  organização  responsável  pela  manutenção  da  ordem  pública,
diretamente aos seus agentes, proporcionando instrumentos que possam agilizar e
otimizar o trabalho cotidiano. Contudo, disponibilizar ferramentas tecnológicas para
os  agentes  de  Segurança  Pública,  os  usuários  finais  desses  instrumentos,
apresenta-se como um desafio para os gestores da Tecnologia de Informação (TI)
dessas instituições, uma vez que deve-se proporcionar, no ambiente externo, todas
as funcionalidades previstas em projeto, agravadas com adversidades do serviço de
controle da paz social (SENASP, 2005, p.42-49). Por exemplo, um policial, em seu
campo de atuação, não pode esperar por muito tempo durante uma consulta à base
de dados de criminosos porque sua vida pode estar em risco no ambiente ao qual foi
exposto  para  esse  trabalho.  Ainda  assim,  mesmo  que  essa  consulta  ocorra  de
maneira  eficiente  do ponto de vista  do  tempo previsto,  ela  deve ser  plenamente
sigilosa,  de  maneira  que  não  sofra  interceptações  ou  violações  de  conteúdo
(Cukierman, 2006, p.19).

Ainda  assim,  dentre  as  demandas  crescentes  do  segmento  de  Segurança
Pública  por  tecnologia,  destaca-se  a  necessidade  crescente  por  instrumentos
eficientes,  eficazes e  seguros  para  comunicação  digital  à  distância.  Isso  porque,
geralmente, a maior parte dos serviços tecnológicos são ofertados em uma central
de Comando de Policiamento e devem ser estendidos até seus usuários finais, isto é,
aos policiais nas ruas, em veículos e/ou postos remotos lançados no policiamento
das cidades ou em áreas rurais (Fernandes, 2006, p.6-14) .

Portanto, trata-se de um desafio relevante para os gestores de TI das forças de
segurança escolher o mecanismo de comunicação ideal para implementação dessas
tecnologias integradoras dos serviços de telecomunicações voltados para Segurança
Pública (Carneiro, 2005). Esse desafio aumenta consideravelmente quando a área
de atuação dessa força policial se estende à uma grande área geográfica, exigindo
maior capilaridade e inserção dessa instituição na sociedade. Este caso é exposto
quando são previstos, por exemplo, investimentos tecnológicos para o serviço de



policiamento ostensivo em áreas rurais. Essa atividade é desenvolvida em grandes
extensões territoriais no interior no país,  e é realizada, geralmente, pelas polícias
militares. 

Em Minas Gerais,  esse policiamento preventivo e corretivo nas áreas rurais
recebe a designação de Policiamento Ostensivo em Zona Rural, ou simplesmente,
“Patrulha Rural” (PMMG, 2007). Além disso, a Patrulha Rural exerce um importante
papel social nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, pois, em muitos casos,
ela  representa  o  única  extensão  do  Estado  nas  pequenas  comunidades  rurais,
levando até elas, além da Segurança Pública, assistência social em geral, como a
prestação de diversos serviços de urgência e emergência em âmbito comunitário. 

Recentemente,  foi  possível  conhecer a abrangência do trabalho da Patrulha
Rural em Sagarama, distrito da cidade de Unaí, Minas Gerais. Naquele município
mineiro um avião monomotor decolou, com três pessoas, para um vôo panorâmico
na região e não retornou para à fazenda de seu proprietário. Rapidamente as buscas
foram iniciadas pelo Serviço de Salvamento Aéreo da Aeronáutica.  Mas,  foi  uma
Patrulha Rural que realizou a primeira abordagem para socorro às possíveis vítimas
de mais um acidente aéreo no país,  e após 7 horas de busca, os corpos foram
encontrados:

“Uma viatura da Patrulha Rural, parentes e amigos das vítimas se desdobraram
em verificar junto aos moradores de outras áreas se haveriam visto o avião passar
naquele  determinado  dia  e  horário,  levantando-se  a  informação  de  que  uma
senhora teria visto o avião passar em direção a outra cachoeira (Cachoeira da
Ilha), apontando a direção. Concomitante as buscas foi estabelecido contato junto
ao Serviço de Salvamento Aéreo da Aeronáutica (...)” [Assessoria de Imprensa do
3º CORPAER em Montes Claros] 

“De acordo com a Polícia Militar de Unaí, o local onde foi encontrada a fuselagem
do  monomotor  é  um  riacho  em  uma  área  de  cachoeiras  dentro  da  fazenda
Sagarana. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros e os policiais fizeram
rapel para resgatar os corpos, que foram içados por um helicóptero (...)” [Martins
em Jornal O Tempo, de 02 de janeiro de 2008] 

 

Portanto,  investir  em  tecnologia  nas  Patrulha  Rurais  apresenta-se  com
relevante destaque para o Estado, uma vez que elas representam uma extensão de
vários serviços públicos nas áreas mais distantes dos centros urbanos. Para isso,
existem inúmeras tecnologias de acesso às redes de telecomunicações para a serem
implantadas nas áreas rurais,  entre essas o serviço de comunicação por  satélite
conhecido  por  VSAT (Very  Small  Aperture  Terminal)  e/ou  enlaces  de  rádio  de
microondas convencionais (ITU, 2000). 

Embora as tecnologias mais comuns sejam tecnicamente viáveis, dependendo
da  configuração  e  área  de  abrangência,  elas  apresentam-se  inviabilizadas
economicamente. No caso do VSAT, existe um custo considerável para utilização dos



canais de satélite utilizados para um tráfego de dados elevado. Para os enlaces de
rádio de microondas convencionais, isto é, aqueles que utilizam faixas do espectro
eletromagnético destinadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
para  o  Serviço  Limitado  Privado  (SLP),  é  necessário  um  custo  razoável  com
licenciamento e criação de infra-estrutura de sítios de repetição. 

No entanto, não são muitas as alternativas de padrão de redes de comunicação
para alto-tráfego que sejam compatíveis com as novas demandas de tecnologias
para  áudio,  dados  e  vídeo  (Triple-Play)  (Saldanha,  2007,  p.2035-2037).  Esse
problema se agrava ainda mais quando a área de abrangência dessas redes de
comunicação  têm que  alcançar  os  mais  longínquos  pontos  de  uma determinada
região, como ocorre nas áreas atendidas pelas Patrulha Rurais. 

Para Segurança Pública existe ainda a necessidade de adotar os mais elevados
níveis de segurança e garantia de integridade da informação. Logo, tais redes de
comunicação  devem  possibilitar  o  tráfego  das  mensagens  entre  os  Centros  de
Coordenação e Controle, bem como todas as outras estações, com plena garantia de
sigilo e integridade das mensagens (Cukierman, 2006, p.16-17).  

Diante desse desafio, este texto foi organizado de maneira que seja possível
conhecer um breve estudo técnico que apresenta uma proposta de implementação
rede de comunicação que utiliza topologia e conceitos compatíveis com a família de
recomendações 802.16 do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE – sigla
do nome original em inglês) dos Estados Unidos e certificação de compatibilidade
conhecida  como  Worldwide  Interoperability  for  Microwave  Access (WiMAX).  Para
tanto, inicialmente serão apresentadas algumas informações acerca das atividades
desenvolvidas pela Patrulha Rural  em Minas Gerais. Em seguida, uma discussão
acerca  das  oportunidades  para  implementação  da  tecnologia  de  acesso  digital
broadband WiMAX  e  um  breve  relato  técnico.  Ao  final,  algumas  considerações
acerca da adoção das redes WiMAX no meio rural, enfatizando os fatores relevantes
para gestores de TI de Segurança Pública.   

2. As Patrulhas Rurais

A morfologia  da  palavra  “rural”  tem sua  origem do  latim  rus  /  ruris  para  atribuir
significação oposta ao termo urbs, isto é, área urbanizada. Neste caso, Urbs refere-
se à localização territorial da antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, em um período
cerca de 3500 a.C. Logo, a palavra rural está associada às áreas mais distantes dos
centros  urbanos,  das  cidades,  onde  as  pessoas  geralmente  vivem do  cultivo  do
campo (Heckler, 1994, p.201). 

Embora  as  relações  sociais  sejam  marcadas  por  diferentes  situações  de
convívio cotidiano, mesmo no campo, em alguns casos, podem ultrapassar os limites
estabelecidos para a convivência harmônica. Neste momento,  o conflito deve ser



mediado por profissionais que possam manter e garantir a paz social, exercendo o
poder de polícia para fazer cumprir as leis e regulamentos de convívio social. Nas
áreas rurais, isto é, aquelas mais afastadas dos centros urbanos, a polícia também
está em plena atividade, seja com a presença constante, ou mediante a prática de
rondas periódicas, caracterizada pela patrulhas ostensivas (visualmente identificada)
ou descaracterizadas (sem identificação visual). 

Não obstante, as Patrulhas Rurais existem desde os tempos mais primórdios de
convívio  social  e,  em  alguns  casos,  sem  adotar  essa  designação,  mas  com
finalidades bem semelhantes. Na Europa, por exemplo, durante a Idade Média, eram
comuns as milícias que tinham a incumbência de acompanhar o recolhimento de
tributos e proteção dessas áreas contra invasores. No Brasil, no período Colonial,
elas  serviam  de  guarda  para  trânsito  de  pessoas  e  mercadorias  até  às  áreas
portuárias (Prado Jr., 1972, p.10-15).  

Nos  dias  atuais,  o  aumento  das  ações  criminosas  tem  sido  objeto  de
preocupação da sociedade. Essas ações também ocorrem nas áreas rurais e são
praticadas  contra  os  moradores  e  trabalhadores  do  campo.  Em  decorrência  do
aumento  dos  problemas  enfrentados  nessas  comunidades,  as  instituições
responsáveis  pela  Defesa  Social  têm  buscado  soluções  inovadoras  para  a
manutenção da paz social, enfatizando para isso a ação comunitária. Neste sentido,
entre outros instrumentos de Segurança Pública, surgiu o Policiamento Ostensivo em
Zonas  Rurais,  de  maneira  que  o  Estado  pudesse  alcançar  os  cidadãos  mais
distantes, levando segurança e garantindo a paz social nessas comunidades.

No estado de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) emprega
seu  pessoal  no  policiamento  ostensivo  na  zona  rural  após  uma  capacitação
específica,  para  atuar  na  repressão  qualificada  de  crimes  e,  principalmente,  na
prevenção dos diversos problemas de Segurança Pública. Além disso, os policiais
atuam  como  “mobilizadores  sociais”  das  comunidades  rurais,  auxiliando  a
identificação e solução de diversos problemas sociais que possam impactar direta,
ou indiretamente, na Segurança Pública. Ocorre também que esse pessoal contribui
para fomentar o desenvolvimento no campo, bem como na utilização sustentável dos
recursos naturais. 

Devido a relevante importância deste serviço social, as Patrulhas Rurais foram
incluídas no Projeto Estruturador do Estado de Minas Gerais para o quadriênio 2007-
2011.  Na  PMMG,  esse  processo  se  iniciou  com  a  capacitação  de  70  policiais
militares. A seguir, a Tabela I apresenta um breve diagnóstico de implantação das
Patrulhas Rurais no estado:



Tabela I – Localidades Atendidas pela Patrulha Rural em Minas Gerais

Região de Polícia Militar Unidade Policial
Localidade de Base à Patrulha

Rural 
1ª RPM – Governador 
Valadares

Em Análise de Implantação

2ª RPM – Bom Despacho 12º BPM
Passos
Piumhi

Divinópolis
3ª RPM – Montes Claros 12ª Cia Ind Janaúba e Nova Porteirinha

4ª RPM – Juiz de Fora
21º BPM

Além Paraíba
Ubá

São João Nepomuceno
27º BPM Juiz de Fora

5ª RPM – Uberaba
4º BPM Uberaba
37º BPM Araxá

6ª RPM – Lavras Em Análise de Implantação

7ª RPM – Contagem 40º BPM Esmeraldas
48º BPM Brumadinho

9ª RPM – Uberlândia

32º BPM Uberlândia
9ª Cia Ind Tupaciguara

10ª Cia Ind

Ituiutaba
Cachoeira Dourada

Capinópolis
Ipiaçu

Gurinhatã
Santa Vitória

Chaveslândia
Prata

Patrimônio do Rio do Peixe
Monte Alegre de Minas

Araporã
Canápolis
Centralina

10ª RPM – Patos de Minas
15º BPM

Patos de Minas
Presidente Olegário

Varjão de Minas
São Gotardo

Carmo do Paranaíba

46º BPM Coromandel
Patrocínio

11ª RPM – Vespasiano Em Análise de Implantação
12ª RPM – Ipatinga 11º BPM Manhuaçu
13ª RPM – Barbacena Em Análise de Implantação



Continuação da Tabela I – Localidades Atendidas pela 
Patrulha Rural em Minas Gerais 

Região de Polícia Militar Unidade Policial
Localidade de Base à Patrulha

Rural 
14ª RPM – Curvelo Em Análise de Implantação
15ª RPM – Teófilo Otoni Em Análise de Implantação

16ª RPM – Unaí
28o BPM

Unaí
Buritis

Formoso
45o BPM Guarda-Mor

Fonte: Memorando do Estado-Maior 31.651.4 de 28Set07.

Fig. 1 – Sedes das Patrulhas Rurais em 2007.



Em uma análise preliminar da Tabela I e Figura 1 é possível observar que as
Patrulhas Rurais estão alcançando os mais distantes municípios do estado de Minas
Gerais.  Além  disso,  verifica-se  que  se  trata  de  uma  política  de  prioritária  de
Segurança  Pública.  Portanto,  investir  neste  segmento  apresenta-se  de  modo
estratégico para os gestores de Defesa Social,  em especial,  aqueles que devem
pensar  as  modalidades  mais  inovadoras  de  atuação  deste  instrumento  de
manutenção da paz social. 

3. Fatores Relevantes das Redes WiMAX 

O  avanço  das  comunicações  por  meio  de  redes  sem  fio  motivou  a  criação  de
padrões  de  interoperabilidade  e  compatibilidade  entre  os  diversos  equipamentos
envolvidos. Em 1990, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE – nome
da sigla original em inglês) publicou a recomendação 802.11 para equipamentos de
conexões de redes locais de computadores com taxa de transferência de dados da
ordem de algumas dezenas de Mega bits por segundo (Mbps).

Após a publicação da recomendação IEEE 802.11 fabricantes se organizaram e
desenvolveram uma certificação de compatibilidade denominada  Wireless Fidelity
(Wi-Fi).  Trata-se de um formato de rede muito comum atualmente, mas que possui
algumas limitações técnicas para implementação no trabalho das Patrulhas Rurais,
pois, entre outros motivos, a cobertura do sinal não oferece condições técnicas. 

Contudo,  destaca-se  o  baixo  preço  e  popularidade  dos  equipamentos  e
interfaces homologados pela aliança de empresas fabricantes dos produtos com a
certificação Wi-Fi. A Figura 2, abaixo, apresenta alguns adaptadores de rede com a
certificação Wi-Fi:

Fig. 2 – Alguns Equipamentos Certificados e Selo de Certificação Wi-Fi.
  



As redes Wi-Fi funcionam basicamente de duas maneiras: na presença de uma
estação  base  (Base  Station  -  BS),  também  conhecida  como  ponto  de  acesso
(Access  Point  -  AP)  e,  na  ausência  de  uma  estação  base,  por  meio  de  uma
comunicação direta entre os equipamentos, formando as conhecidas redes ad hoc. A
Figura 3, a seguir (Alves Júnior, 2006),  ilustra as duas topologias de rede Wi-Fi:

Fig. 3 – (a) Rede ad hoc e (b) Integrada com outras redes.

A família de recomendações 802.11 iniciou com a definição da estruturação
básica para redes sem fio.  Nesta configuração inicial  a  taxa de transferência  de
dados  é  de  até  2  Mbps.  Em  1999,  surgiu  a  segunda  versão  desse  formato,
denominado 802.11b. Essa versão suporta taxas teóricas de até 11 Mbps, sendo
compatível  com  o  padrão  Ethernet de  10  Mbps,  e  operando  na  faixa  de
radiofreqüência de 2.4 GHz. O alcance está limitado até 100 metros, dependendo da
quantidade  de  obstáculos  encontrados  pelo  sinal  durante  seu  percurso  de
propagação. 

Pouco  tempo  depois,  surgiu  a  Wi-Fi5, uma  variante  opera  em  5  GHz  e,
consequentemente,  sofrendo  menor  interferência  de  outros  sistemas  de
comunicação sem fio que, em sua grande maioria, instalados na faixa de 2.4 GHz.
Neste  caso,  a  taxa  de  transmissão  teórica  pode  chegar  a  54  Mbps,  apartir  da
multiplexação por divisão de freqüências ortogonais (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing –  OFDM).  Nesta  configuração  típica,  segundo  cálculos  teóricos,  é
possível obter até 54 Mbps com 32 usuários conectados (DSTI, 2005, p.14). 

Os equipamentos baseados na certificação Wi-Fi tornaram-se muito populares
no mundo contemporâneo, sendo utilizados em diferentes esferas sociais. É muito
comum  observar  o  acesso  e  conexão  por  meio  de  redes  Wi-Fi  em  aeroportos,
escolas e hospitais. Contudo, os equipamentos que utilizam o acesso Wi-Fi têm a
utilização limitada em função do alcance reduzido da estação base, bem como taxas
de transferência comprometidas pelo número de estações conectadas.



Em 2001, a IEEE publicou nova recomendação e, nesta versão, entre outras
mudanças técnicas, as redes têm o tráfego de dados nas  faixas de 10 a 66 GHz.
Pouco  tempo  depois,  a  partir  de  2003,  foram  lançadas  novas  versões  da
recomendação 802.16, possibilitando o acesso em outras faixas de radiofreqüência. 

Assim, tal como ocorreu com a recomendação 802.11, algumas empresas de
tecnologia se organizaram e criaram a certificação de compatibilidade  Worldwide
Interoperability for Microwave Access  (WiMAX),  ou Interoperabilidade Mundial para
Acesso em Microondas. Este novo formato de rede sem fio foi desenvolvido com o
objetivo de se alcançar maiores taxas de transmissão de dados, ampliar o raio de
cobertura entre as estruturas montadas para abrigar um ponto de acesso (Hotspots),
além de obter mobilidade e a possibilidade de operação sem linha de visada (Non
Line of Sight - NLOS) (Quinelato, 2007, p.4-8).  

Fig. 4 - Placa Interna de interface e selo de certificação WiMAX.

Segundo o Fórum WiMAX, os equipamentos licenciados com essa certificação
podem operar em redes de acesso metropolitano (Metropolitan Área Network - MAN)
e  interface  para interagir com redes  Ethernet,  Internet Protocol (IP), ATM e E1/T1.
Além disso, a recomendação IEEE 802.16 define a especificação de interface aérea
para redes sem fio metropolitanas, conhecidas como Wireless-MAN (WMAN). 

Para redes WMAN, existe o suporte para a topologia de rede ponto-a-ponto e
ponto-multiponto. Em uma configuração típica, segundo cálculos teóricos, é possível
obter até 40 Mbps por canal, mas com um alcance muito maior se comparado com a
rede Wi-Fi. Fabricantes diversos apresentam soluções para acesso comercial com
1.5 Mbps e residencial de 256 kbps para até uma centena de assinantes em uma
rede  WiMAX  (DTSI,  2005,  p.9).  A  Tabela  II,  a  seguir,  apresenta  um  breve
comparativo das tecnologias de acesso sem fio:



Tabela II – Principais Tecnologias de Acesso Wireless

Área de Cobertura Sigla Recomendação IEEE Denominação

Até 10 metros Personal Area Network (PAN) 802.15 Bluetooth

Até 150 metros Local Area Network (LAN) 802.11 Wi-Fi

Até 40.000 metros
Metropolitan Area Network

(MAN)
802.16 WiMAX

Fonte: Adaptado de DSTI, 2005, p.7-15.

Em ambiente urbanos, parte do sinal de rádio é refletido pelos obstáculos e
pode  ser  utilizado  para  se  atingir  os  pontos  onde  não  se  consegue  chegar
diretamente. Contudo, essas reflexões causam atenuações em algumas faixas de
freqüência e o protocolo utilizado para transmissão deve ser capaz de lidar com
essas  perdas.  Para  tanto,  as  redes  WiMAX  podem  adequar  o  esquema  de
modulação em função da qualidade do meio de propagação. 

Além disso, recomendação 802.16a possibilita o uso de topologia em malha
(Mesh), o qual permite que os dados migrem de um ponto a outro na rede, roteados
pelas outras estações, circulando obstáculos topográficos significativos, ou quedas
de enlace de rádio nas estações base que possam comprometer a Qualidade de
Serviço (QoS). Segundo o Fórum WiMAX, a certificação do padrão móvel permitirá a
fabricação  de  equipamentos  que  suportem  handoff’s  de  alta  velocidade,  uso  de
antenas inteligentes e sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO –
sigla original em inglês). 

Ainda assim, para um projeto que atenda grandes áreas de cobertura, como no
caso das áreas rurais,  deve-se atentar  para  problema da queda de sinal  com o
aumento da distância e, consequentemente, da queda da relação sinal ruído. Além
disso,  outro aspecto importante está relacionado com o uso flexível  do espectro.
Portanto,  os gestores de TI podem obter bons resultados com redes WiMAX por
meio de configurações de duplexação por divisão de tempo (Time Division Duplexing
-  TDD),  na  qual  o  uplink e  o  downlink dividem  o  canal  (não  transmitem
simultaneamente)  ou   duplexação  por  divisão  de  freqüência  (Frequency  Division
Duplexing - FDD), onde o uplink e o downlink estão em canais separados e podem
operar concomitantemente (Kurose, 2004). 

Ambas  as  configurações  suportam  um  perfil  adaptável  de  tráfego,  no  qual
parâmetros  de transmissão,  incluindo  os  esquemas de  modulação e  codificação,
podem  ser  ajustados  individualmente  para  cada  estação.  Essa  característica  é
adequada para os diversos tipos de tráfegos que o padrão suporta. Em se tratando
de voz, o tráfego provavelmente será simétrico em sua maior parte. Entretanto, para
acesso à Internet, o tráfego de downlink é maior do que o tráfego de uplink. 

Na configuração FDD existe o suporte para estações  full-duplex, assim como
estações subscritoras  half-duplex, as quais podem receber e transmitir dados, mas



não  simultaneamente.  Mas  essa  solução  depende  da  canalização  em  pares  de
freqüências,  geralmente  em soluções  licenciadas,  com um custo  de  implantação
mais elevado (INTEL, 2008a e 2008b). Outro aspecto relevante está relacionado com
incompatibilidade do formato FDD com redes Wi-Fi. 

4. Estudo de Caso: Região do Vale do Rio Doce  

Em  agosto  de  2005,  engenheiros  da  PMMG,  seguindo  uma  recomendação  da
Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL),  iniciaram  estudos  para
implantação de uma rede de comunicação com elevadas taxas de transmissão de
dados em faixa do  espectro de radiofreqüências dedicada na Região Metropolina de
Belo Horizonte (RMBH). Essa rede teve a instalação inicializada no final de 2006,
adotando topologia mista, utilizando enlaces convencionais de microondas e WiMAX
em caráter experimental. 

A rede instalada na RMBH apresentou bons resultados para substituição dos
acessos tradicionais por rede cabeada fornecida pelas operadoras de telefonia e
internet na cidade. Tais dados podem ser observados na Tabela III abaixo:

Tabela III – Comparativo entre Redes WiMAX

Característica
Descrição Rede

Teórica
Rede em Funcionamento na

RMBH

Alcance Máximo 40.000 metros 20.000

Eficiência Espectral 5 bits/segundo/Hertz 5 bits/segundo/Hertz

Faixa de operação Típica De 2 a 66 GHz 4.9 GHz
Taxa de Transmissão 
Típica

70 Mbps 32 Mbps

Mídia Suportada Áudio, vídeo e dados Dados

Outros Serviços

Escalabilidade da Taxa de Transmissão

Qualidade de Serviço Incorporada

Modulação Adaptativa

Comunicação Bi-direcional

Fonte: Adaptado da IEEE802.16 e Estatísticas da Rede na RMBH.

Considerando  os  resultados  obtidos  na  RMBH  foram  realizados  estudos
técnicos  que  pudessem  avaliar  a  possibilidade  de  implantação  de  uma  rede
semelhante no interior do estado. Entre esses estudos, um desses foi realizado para



a Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Esta região foi escolhida porque
apresenta relevo e topografia semelhantes com as caracterísiticas da RMBH. 

Para tanto, este estudo foi  dividido em duas etapas, sendo a primeira etapa
para análise de prospecção do sinal de rádio na faixa de 4.9 GHz na região, e a
segunda etapa, para análise dos custos de mercado para implantação.  

A primeira  etapa  teve  início  com a  predição  do  sinal  em laboratório.  Esse
trabalho teve início com a avaliação do relevo da região. Na Figura 5 é possível
observar  os  contrastes  topográficos  da Região do Vale  do Rio  Doce a  partir  da
diferenciação de tons, sendo a altitude mais baixa em tons azuis, intermediários em
verde, e a  mais elevada com tons vermelhos:

Fig. 5 – Topografia da Região do Vale do Rio Doce.

Para simulação do alcance desejado foi utilizado o software livre Radio Mobile.
Apesar deste software ter aplicação mais significativa em comunicações na faixa de
Very  High  Frequency (VHF),  para  ações  humanitárias,  é  possível  obter  bons
resultados  em  outras  aplicações  (Coudé,  2008).  O  software Radio  Mobile foi
desenvolvido originalmente em FORTRAM, sendo convertido, em seguida, para a
linguagem C++. 

Neste software a faixa de predição está compreendida entre 20 e 20.000 MHz,
para relevos de até 20000 metros de altitude, em diferentes tipos de clima e solo.
Nele  ainda  é  possível  simular  a  variação  das  características  de  antena  de



transmissão e recepção, bem como seu ganho e sensibilidade respectivamente. Tais
informações podem ser avaliadas resumidamente na Figura 6 a seguir:

Fig. 6 – Cadastramento de Dados Técnicos para Predição.

Os resultados obtidos com a partir simulação podem ser avaliados na Figura 7,
a seguir, com tons verdes para níveis aceitáveis de recepção do sinal de rádio na
região em avalição. 

Fig. 7 – Simulação de Recepção do Sinal em 4.9 GHz.



Também foram necessárias  visitas  a  campo para  análise  de  alguns  pontos
estratégicos,  como  os  pontos  de  repetição  e/ou  de  baixa  intensidade  de  sinal
simulado em laboratório. A Figura 8 apresenta uma visita de validação da equipe de
engenheiros e técnicos da PMMG em um sítio de repetição na Serra da Piedade, em
Caeté, Minas Gerais, onde funciona um ponto de comunicação do Centro Integrado
de  Defesa  Aérea  e  Controle  de  Tráfego  Aéreo  (CINDACTA)  da  Força  Aérea
Brasileira. Trata-se de um ponto crítico de comunicações, e mesmo estando distante,
necessita de um atestado de conformidade para interferências indesejáveis.

Fig. 8 – Avaliação de Conformidade na Serra da Piedade/MG.

Ao final foi possível constatar a viabilidade técnica das comunicações na região,
sendo necessária ainda uma análise de viabilidade de execução financeira do projeto
para instalação da rede para comunicações em âmbito rural. Nesta etapa do estudo
foram avaliados os produtos que encontram-se disponíveis no mercado nacional e
que possuem a certificação WiMAX, bem como o certificado de homologação da
ANATEL para seu funcionamento.

Contudo,  as  aplicações  móveis  baseadas  nas  recomendações  da  família
802.16.e estão previstas apenas para os próximos meses, uma vez que dependem
de certificação do Fórum WiMAX. Essa certificação é de fundamental importância,
porque ela poderá representar a popularização deste formato de acesso wireless. 

No entanto, em se tratando de um estudo que apenas gera a expectativa para
implementação futura, é possível considerar uma previsão de valores de custos para
investimentos  de  acordo  com  os  números  disponíveis  para  a  topologia  ponto-
multiponto adotada experimentalmente na RMBH. Isso é possível uma vez que no



mercado de componentes eletro-eletrônicos e informática, historicamente, os valores
praticados  para  produtos  tecnicamente  mais  elaborados  não  apresentam  uma
tendência de aumento significativo em relação à geração anterior (Kurose, 2004).
Neste  sentido,  a  Tabela  IV, abaixo,  estão dispostos  os  números estimados mais
significativos para investimento:

Tabela IV – Custos de Estimados para Execução por Ponto de Operação 

Descrição Custo
Enlace Backhaul (Interligação das Estações Base) R$ 265.000.00
Estação Base R$ 85.230.00
Estação CPE (Customer Premise Equipment) R$ 37.550,00
Infra-estrutura Básica do Sítio de Repetição R$ 50.000,00

Fonte: Média Aritimética de Propostas Comercias no período de 2005 a 2007.

Para Staton (2005,  p.1941-1943)  soluções de menor  capacidade podem ter
custo de até US$ 2.000,00 para cada km2 coberto pela rede  wireless  no formato
802.16.  Segundo  Prado  (2008),  um  investimento  estimado  de  aproximadamente
cinco milhões de reais possibilitaria a cobertura de uma área de 100 km2 com uma
rede WiMAX para 1000 usuários e taxas de upload e download de 256 kbit/s. No Rio
de Janeiro, o projeto “Piraí Digital” investiu R$ 3,5 milhões de reais para cobertura
híbrida (Wi-Fi e WiMAX) de 520 km2 do município (Amorim, 2007).  

No  entanto,  ressalta-se  ainda  que  enquanto  a  certificação  em  massa  dos
produtos  Mobile WiMAX (802.16.e)  não acontece,  não será  possível  prever  uma
solução  completa  com  esse  formato  para  aplicação  imediata.  Isso  porque,  as
interfaces das estações terminais (CPE), que são os elementos-chave do projeto,
não estão definidas para comercialização imediata em larga escala. 

Outro fator impactante no mercado nacional está relacionado com a adoção da
tecnologia  WiMAX  para  interatividade  do  Padrão  Brasileiro  de  Televisão  Digital
(PBTVD) e do Projeto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações (MinCom,
2007,  p.07-11).  Mesmo  sofrendo  fortes  críticas  do  setor  de  telecomunicações
(Marcondes, 2006), caso isso ocorra, também poderá influenciar nos custos finais de
investimento.  

5.  Inovações na Atividade de Patrulha Rural

Os militares que atuam nas Patrulhas Rurais recebem treinamento específico,
além de trabalharem com equipamentos robustos e diferenciados.  A natureza do
trabalho exige qualificação especial do pessoal envolvido, para tanto grande parte
deste grupo está acostumado com a implementação de inovações para a prática do



trabalho operacional. A Fig. 9 apresenta um bom exemplo disso, pois a utilização
deste veículo exige treinamento específico para a implementação em áreas de difícil
acesso:

Fig. 9 – Viatura Utilizada em Áreas de Difícil Acesso.

Assim como ocorre  com os  veículos,  a  utilização  de  outros  instrumentos  e
tecnologia também necessita de treinamento para a prática operacional, uma vez
que representam uma inovação para o serviço rotineiro de patrulha. Por exemplo, a
Figura 10 (Costa, 2003), abaixo, ilustra uma área vítima de um crime ambiental em
uma área rural da cidade de Lagoa Santa/MG:

Fig. 10 – Área Vítima de Crime Ambiental em Lagoa Santa/MG.

Essas áreas vítimas de crimes ambientais podem ser observadas em imagens
de  satélite,  otimizando  o  trabalho  de  prevenção  e  constatação  dos  policiais  das
Patrulhas  Rurais  e/ou  Ambientais.  Tais  imagens  podem  ser  disponibilizadas  em
arquivos digitais para o usuário final, utilizando para isso uma rede de  Broadband



Wireless.  A Figura  11  (Costa,  2003)  ilustra  uma  imgem  de  satélite  com  áreas
degradas em Lagoa Santa/MG:

Fig. 11 – Imagem de Satélite de Lagoa Santa/MG.

Neste exemplo, o acesso remoto da viatura disponível para a Patrulha Rural
permitirá uma consulta ao histórico das ocorrências naquela região, além de outras
informações  complementares.  Essa  pesquisa  pode  ser  avaliada  na  Figura  12  a
seguir:

Fig. 12 – Histórico das Ocorrências de Crimes em Áreas Rurais.



Tais informações podem ajudar o trabalho das patrulhas nas áreas rurais, uma
vez disponibilizam dados importantes para o trabalho de rotina. Além disso, as redes
wireless podem disponibilizar para as patrulhas rurais o acesso aos bancos de dados
de  fotos  de  criminosos,  consulta  on-line de  veículos  furtados,  fotos  e  daos  de
pessoas  desaparecidas,  entre  outras  informações  pertinentes  ao  serviço  policial
elementar. 

6. Considerações Finais

As Patrulhas Rurais estão presentes nos mais distantes municípios do Estado de
Minas Gerais, atuando na repressão à criminalidade, e prestando outros serviços à
comunidade. Além disso, os investimentos neste segmento de Segurança Pública
apresenta-se de modo estratégico para os gestores de Defesa Social, em especial,
aqueles que pensam as modalidades mais inovadoras para melhoria das atividades
realizadas no policiamento ostensivo. Entre essas intervenções está a adoção de
redes  comunicação  eficientes  e  seguras  para  difusão  de  informações  entre  os
agentes responsáveis pelo patrulhamento nas áreas rurais. 

Entre  as  diferentes  tecnologias  disponíveis  no  mercado  em  redes  sem  fio
destacam-se  os  equipamentos  baseados  na  certificação  WiMAX.  No  entanto,
ressalta-se  que ainda não é  possível  a  certificação de produtos  para  aplicações
móveis, isto é, a Mobile WiMAX de acordo com a IEEE 802.16.e. Portanto, torna-se
inviável a implementação de uma solução completa com esse formato para aplicação
imediata.

Além disso, no contexto atual, as redes WiMAX poderão ainda ser utilizadas
para  interatividade  no  Padrão  Brasileiro  de  Televisão  Digital,  bem  como  ampla
instalação  nas  regiões  mais  afastadas  dos  centros  urbanos  a  partir  do  Projeto
Cidades Digitais do Ministério das Comunicações (MinCom, 2007, p. 07-11). Apesar
disso,  esses  pontos  são  polêmicos  e  sofrem  fortes  críticas  do  setor  de
telecomunicações nacional. 

Logo,  tais  aspectos  técnicos  e  conjunturais  devem  ser  considerados  pelos
gestores de TI, pois caso algum deses possam ocorrer, mesmo que seja de maneira
isolada, poderão influenciar nos custos finais de investimento. 

Destarte, deve-se ressaltar que as redes WiMAX poderão ajudar o trabalho das
patrulhas nas áreas rurais,  uma vez disponibilizarão dados importantes para seu
trabalho de rotina. Contudo, mesmo que exista viabilidade técnica, os gestores de TI
devem atentar-se para a viabilidade de execução financeira da rede, bem como a
possível  continuidade do projeto segundo os princípios da Administração Pública,
isso em função da incerteza de certificação de compatibilidade dos novos produtos.
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Abstract—Este artigo apresenta um estudo sobre o modelo
Longley-Rice e sua aplicabilidade em cenários urbanos localiza-
dos em áreas de clima tropical. Para tanto, o algoritmo original
foi modelado computacionalmente na plataforma MatLabTM

e calibrado com valores de referência disponibilizados pela
Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC).
Em seguida, dados de medidas da atenuação do sinal de ra-
diofreqüência realizadas em Belo Horizonte foram confrontados
com os valores estimados pelo aplicativo desenvolvido.

I. INTRODUÇÃO

Muitos estudos já foram realizados para se determinar a cobertura
de um sinal de rádio ou televisão em uma área determinada no
meio urbano. Estes estudos resultaram em diferentes modelos de
propagação das ondas eletromagnéticas, com aplicaçõoes distintas e
resultados variados em termos de eficácia e eficiência [1].

O Longley-Rice é um desses modelos, sendo adotado pela FCC
para predição de sinais de rádio e televisão analógica e digital nos
Estados Unidos. Além da FCC, a Agência Espacial Norte Americana
(NASA) também utiliza este modelo em suas sondas espaciais para
previsão da atenuação do sinal de rádio em suas missões não-
tripuladas [2].

Em 2004, o modelo Longley-Rice foi responsável pela predição
do canal de rádio na superfı́cie de Marte [3]. Em 2007, este modelo
também foi utilizado para predição de enlaces de rádio na superfı́cie
lunar [4]. Recentemente, em 2011, o algoritmo sofreu modificações
para ser implementado em microprocessadores de sondas espaciais
[5]. Para muitos pesquisadores, o modelo Longley-Rice é considerado
eficiente para determinar a atenuação e perdas por difração com baixo
custo computacional em intervalo de tempo reduzido [6].

Para os sistemas de radiodifusão e televisão, o modelo Longley-
Rice também é bastante utilizado. Um bom exemplo disso é o soft-
ware Radio MobileTM , que se baseia em neste modelo de predição
para cálculo das perdas por atenuação em sistemas comerciais. O
algoritmo que descreve este modelo, considera o somatório das
perdas por atenuação, difração e espalhamento em função da altura
e distância entre as estações, topografia e ambiente climático [7].

Essas caracterı́sticas são diferentes para cada localidade e, no caso
de ambientes localizados em área de clima tropical, podem existir
mudanças climáticas relevantes em um intervalo de tempo muito
reduzido. Essas mudanças interferem diretamente nas caracterı́sticas
do ambiente onde se deseja cobertura de sinal radioelétrico. Assim, as
mudanças atmosféricas, como de temperatura e pressão, são variáveis
significativas nessas áreas e dificilmente tabeladas para uso em um
modelo de predição que considere o ı́ndice de refratividade da
superfı́cie de propagação [8].

Para comprovação dessa análise, foi elaborado um algoritmo
baseado no modelo Longley-Rice que admite a inserção de dados
atmosféricos diretamente para a predição da atenuação do sinal

radioelétrico. A versão beta do Longley-Rice Modificado (LRM) foi
editada na plataforma MatLabTM e a sua calibração foi feita com
dados históricos da FCC.

II. O MODELO LONGLEY-RICE

O modelo Lonlgey-Rice foi proposto para predição de sinais
radioelétricos da faixa de freqüências de 20 MHz a 20 GHz. Neste
modelo são consideradas as caracterı́sticas climáticas e a geometria
do enlace composto pela localização das antenas transmissoras e
receptoras. O modelo apresenta uma generalização da potência do
sinal recebido utilizando recursos estatı́sticos para compensar a
caracterização do canal, que depende das variáveis de cada cenário
e ambiente [9].

A atenuação do sinal recebido é determinada no modelo de
predição de acordo com as mudanças atmosféricas, irregularidade
do terreno e perdas no espaço livre. Estas variações são descritas
com a ajuda de estimativas estatı́sticas, que apresentam os desvios
que contribuem na atenuação total de sinal.

Para tanto, é adotada a distribuição estatı́stica Rice para
determinação das variáveis de atenuação por situação (YS), tempo
(YT ) e localização (YL). O somatório dessas variáveis juntamente
com a atenução no espaço livre (W0) determina a atenuação de
referência (WR) [10]. Se a comunicação for ponto-a-ponto, a variável
de localização (YL) é considerada nula, ao contrário de uma
comunicação móvel. Esta formulação matemática pode ser avaliada
a seguir:

WR = W0 + YS + YT + YL (1)

A atenuação de referência é determinada em função da geometria
do sistema, uma vez que a altura das antenas e a distância do
enlace caracteriza três faixas de atenuação para predição: I) linha de
visada; II) difração; III) espalhamento. Para cada uma dessas faixas
é calculado um coeficeinte de atenuação. A irregularidade do terreno
é outra variável que também é considerada na determinação desses
coeficientes de atenuação. De acordo com o modelo Longley-Rice, a
irregularidade do terreno é determinada em função de uma distância
de referência (D0) :

∆h(d) = ∆h

(
1 − 0, 8 exp

(
− d

D0

))
(2)

O algoritmo que descreve o modelo de predição Longley-Rice [11]
está representado no diagrama a seguir, o qual apresenta o processo
de cálculo da atenuação de referência para o modo ponto-a-ponto:

A calibração e validação dos resultados de predição do algoritmo
LRM foram feitas a partir de dados de medidas radioelétricas do Tele-
vision Allocation Study Organization (TASO) e National Telecommu-
nications and Information Administration (NTIA). Estes dados foram
obtidos na página da Federal Communications Commission (FCC)
e os resultados deste ensaio podem ser avaliados na Fig. 2. Neste



Fig. 1. Algoritimo Longley-Rice ponto-a-ponto

exemplo, o sinal previsto (linha de cor vermelha) foi comparado ao
sinal medido (linha de cor azul) em Baltimore (Estados Unidos) para
a faixa de 200 MHz. O resultado obtido também foi comparado com
a atenuação prevista para o modelo Hata.

Fig. 2. Ensaio de calibração em Baltimore - Faixa 200 MHz

Após a calibração do algoritmo com os valores de referência, os
dados referentes às medidas radioelétricas rea-lizadas na cidade Belo
Horizonte, em Minas Gerais, foram analisados.

III. AMBIENTES URBANOS E DE CLIMA TROPICAL

A contribuição das edificações na atenução do sinal radioelétrico
em ambientes urbanos é definida em função de um fator urbano de
atenuação (UF) para o modelo Longley-Rice [12]:

UF = 16, 5 + 15 log
f

100
− 0, 12d (3)

O fator urbano de atenuação (UF) é um coeficiente avaliado em dB,
sendo aplicado diretamente ao sinal trasmitido. Este fator é definido

em função da freqüência de operação (f) e da distância entre as
estações (d). Quando o fator não é considerado no modelo Longley-
Rice, é possı́vel constatar um erro de predição considerável. Este
erro pode ser avaliado na Figura 3, a seguir, que apresenta um ensaio
de predição com dados do TASO [13] para medidas radioelétricas
realizadas em Nova Iorque para a faixa de:

Fig. 3. Ensaio de calibração em Nova Iorque - Faixa 600 MHz

O erro significativo observado na Figura 3, principalmente nas
distâncias mais próximas da cidade de Nova Iorque, são con-
seqüências do efeito de multiencaminhamento e reflexões múltiplas
no espaço urbano. Além disso, deve ser considerada ainda a curvatura
da Terra na geometria do enlace, bem como o ı́ndice de refratividade
da atmosfera. A curvatura efetiva da Terra γe no modelo Longley-
Rice é dada em função da superfı́cie refrativa (Ns), refratividade de
referência (N1 - 179.3 N-unidades) e raio efetivo da Terra (γa) [14]:

γe = γa

(
1 − 0, 04665 exp

NS

N1

)
(4)

De acordo com a ITU-R P.453-8, a superfı́cie refrativa (Ns) entre
estações de rádio é obtida da relação entre a temperatura absoluta
(T), vapor d’água (E) e pressão total (P) da atmosfera [15]:

NS =
77, 6

T
+
(
P +

4810E

T

)
(5)

O modelo Longley-Rice sugere valores tabelados entre 320 and
360 N-unidades para superfı́cies refrativas em áreas de clima tropical.
Entretanto, as variações de temperatura, vapor d’água e pressão nes-
sas áreas ocorrem de maneira significativa e rapidamente, alterando
os valores da superfı́cie refrativa. Essas alterações podem contribuir
com erros de predição nos ensaios realizados com este modelo [16].

O algoritmo desenvolvido para o modelo Longley-Rice no modo
ponto-a-ponto permite a inserção dos valores referentes à temper-
atura, vapor d’água e pressão. Além disso, também foi incluido um
fator de atenuação urbano, de maneira que essas informações sejam
consideradas nos ensaios de predição realizados. Para tanto, a Figura
4, a seguir, apresenta um ensaio realizado com medidas radioelétricas
feitas em Belo Horizonte:

A Figura 4 apresenta uma comparação entre as medidas ra-
dioelétricas realizadas para determinação da área de cobertura da
Rádio Educativa (104,5 MHz) em Belo Horizonte, Minas Gerais



Fig. 4. Comparativo do erro de predição

[17]. O maior desvio observado na atenuação do sinal ocorre para
a distância de 2 km. Trata-se de um erro esperado, uma vez que o
modelo Longley-Rice não é recomendado para distâncias com essa
dimensão [18]. Entretanto, a comparação entre os pontos distantes 7,
10 e 19 km apresentaram resultados bastante satisfatórios, devido ao
pequeno desvio entre a atenuação medida e calculada pelo algoritmo
desenvolvido. Para esses pontos, o desvio padrão do erro em dB (σ)
foi de 8,95 e erro médio quadrático (∆) de 12,66.

O LRM também foi utilizado para a comparação de medidas
radioelétricas realizadas na cidade de Brası́lia [19]. Neste caso, os
ensaios foram realizados para a faixa de 856 MHz e também apre-
sentaram resultados satisfatórios. A Figura 5 apresenta a comparação
entre o sinal medido (azul) e o sinal previsto (vermelho).

Fig. 5. Predição para a faixa de 856 MHz em Brası́lia

IV. CONCLUSÕES

Em áreas urbanas com clima tropical é muito importante incluir os
dados referentes às caracterı́sticas da atmosfera para uso do modelo
Longley-Rice. Isso ocorre porque essas informações permitem maior
precisão nos cálculos da atenuação de referência do modelo de
propagação. A inserção desses dados possibilitam a determinação de

uma superfı́cie refrativa mais adequada ao cenário que está inserido
em um ambiente tropical. Considerando ainda, o fator de atenuação
urbano, o erro de predição pode ser reduzido, proporcionando maior
confiabilidade nos ensaios realizados em laboratório.
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Resumo: Artigo que apresenta proposta de discussão e revitalização do Sistema de Busca e
Salvamento  Aeronáutico na Amazônia  a  partir  da utilização de recursos  tecnológicos que
auxiliam  o  monitoramento  do  tráfego  aéreo  na  região.  Inicialmente  é  feita  uma breve
descrição do Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico no país, bem como uma análise do
cenário nacional e internacional sob o ponto de vista tecnológico na Amazônia. Em seguida,
são revistos alguns acidentes aéreos na região e avaliada a intervenção do Sistema de Busca e
Salvamento empregado, observando suas limitações e possibilidades. Nessa argumentação
também é avaliada a potencialidade do setor para desenvolvimento de ferramentas e recursos
tecnológicos  pela  indústria  nacional  de  defesa  para  melhoria  do  Sistema  de  Busca  e
Salvamento Aeronáutico na Região Amazônica.
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1. Introdução

A aviação  moderna  apresenta-se  como meio  de  transporte  mais  seguro  e  ágil  no mundo
contemporâneo, possibilitando o intercambio de mercadorias e pessoas em todo o planeta. A
confiança e eficiência do transporte aéreo mundial foram obtidas após o desenvolvimento de
inúmeros  recursos  tecnológicos  de  operação,  monitoramento  e  gestão  do transporte
aeronáutico. Ainda assim, existe uma pequena probabilidade de falha, a qual pode resultar em
acidentes aéreos. Quando ocorre um acidente aéreo é de fundamental importância que exista
um Sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico (SISSAR) ágil e seguro (FAB, 2015a).

(a) Identificação de Busca e Salvamento da
Força Aérea Brasileira

(b) Helicóptero utilizado para Busca e
Salvamento

Figura 1 – Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira

Fonte: Adaptado da FAB, 2015a.

A  história  do  SISSAR  inicia  em  dezembro  de  1947,  quando  foi  criada  a Comissão
Organizadora do Serviço de Busca e Salvamento. Pouco tempo depois, em 1950, surgiu o
Serviço de Busca e Salvamento Aeronáutico Nacional. Esse serviço evoluiu gradualmente ao
longo dos últimos anos e, em 2005, foi consolidado como um Sistema de Busca e Salvamento
Aeronáutico  (Figura  1  -  “a”),  congregando  protocolos,  recursos  logísticos  e humanos
compatíveis com a nova realidade aeronáutica (FAB, 2015a).

As principais atribuições do sistema de resgate de acidentes aéreos são a localização da(s)
aeronave(s), socorro imediato aos ocupantes em risco, resgate e retorno com segurança ao
controle da missão (Figura 1 - “b”). Além disso, também é importante auxiliar às ações
complementares da Força Aérea Brasileira (FAB). O SISSAR também auxilia a sociedade em
outros incidentes e atividades, como por exemplo, as ações de Defesa Civil em enchentes,
desmoronamentos, e ainda, compondo outras forças defesa no continente ou no mar (DECEA,
2015).

Nos acidentes aéreos, a primeira atividade do grupo de Busca e Salvamento refere-se ao
levantamento das aeronaves envolvidas e a localização do alvo de resgate. Nessa tarefa as
autoridades recorrem aos registros oficiais de tráfego aeronáutico e avaliam as informações
técnicas  disponibilizadas pelo sistema de monitoramento e  controle  de tráfego aéreo. No
Brasil  é  o  Departamento  de  Controle  do  Espaço  Aéreo  (DECEA),  por  meio  do  Centro



Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), o órgão responsável
por  essa  tarefa.  O  CINDACTA  integra  o  Comando  da  Aeronáutica  (COMAER)  e  faz o
controle do espaço aéreo e das telecomunicações, auxiliando a radionavegação e o trânsito de
aeronaves no espaço aéreo nacional. Apesar de ser um órgão militar, o CINDACTA também
colabora com o controle do tráfego aeronáutico civil, regulado pela Agência Nacional de
Aviação Civil e pela Organização Internacional de Aviação Civil – ICAO (ANAC, 2015;
ICAO, 2015).

O Controle  do  Espaço  Aéreo  é  responsável  por  verificar  alterações  de  rota,  ausência de
comunicação ou visualização nos radares para, imediatamente, iniciar o protocolo de Busca e
Salvamento.  O  recurso  tecnológico  mais  importante  neste  trabalho  inicial  de  Busca e
Salvamento é o RADAR (Radio Detection and Ranging). O radar possibilita a visualização,
em tempo real, da localização das aeronaves e suas respectivas rotas. São os registros dos
radares que orientam as autoridades nos trabalhos de localização da aeronave e podem poupar
recursos humanos e logísticos consideráveis. Contudo, os radares possuem alcance limitado, e
no Brasil, os sistemas de monitoramento e vigilância do espaço aéreo não acompanham o
desenvolvimento tecnológico mundial que incluem a integração de satélites no sistema de
vigilância. Essa lacuna no sistema de monitoramento do espaço aéreo na Amazônia e sua
composição nos sistemas de Busca e Salvamento apresentam-se como potenciais focos de
investimento da Indústria Nacional de Defesa.

2. Vigilância do Espaço Aéreo no Brasil

O  DECEA e  o  CINDACTA  planejam  e  executam  o  controle  do  espaço  aéreo  no país,
monitorando e vigiando com precisão a posição das aeronaves, bem como estimando seus
posicionamentos  futuros.  Estes  dados  possibilitam o  controle  do  tráfego e  garantem uma
distância de separação segura entre as aeronaves. Para essa finalidade são utilizados radares
primários e secundários distribuídos em todo o território nacional (Figura 2 - “a”). A cobertura
desses  equipamentos  é  limitada  e  dependem da  superposição  do  alcance  individual para
cobertura de todo o território nacional. Os radares primários detectam a posição das aeronaves
em até 150km, pois estão limitados pelo cone de detecção e altitude (Figura 2 - “b”). Por sua
vez,  em  até  250Km,  os  radares  secundários  recebem  dados  de  localização,  altitude e
identificação das aeronaves por meio dos transponders. Ainda assim, abaixo de 20 mil pés,
podem existir áreas com detecção limitada. Nessa altitude o tráfego aéreo é menos
significativo e existe cobertura rádio VHF, com alternativa em HF, para auxílio à navegação e
controle. De acordo com a FAB, para cobrir toda a região Amazônica na altitude de 10 mil pés
seriam necessários 600 radares convencionais alocados em diferentes pontos do território
(FAB, 2015b).



 

(a) Cobertura de Radares no Brasil (b) Cobertura do Radar 

Primário Figura 2 – Sistema de Vigilância de Aeronaves

Fonte: Adaptado da FAB, 2015b.

A vigilância efetiva do espaço aéreo de um país é vital para segurança nacional, seja para o
transporte civil ou militar, e por isso a Indústria Nacional de Defesa precisa acompanhar o
desenvolvimento tecnológico neste segmento de maneira dinâmica e em sinergia com o fluxo
de  voos  em  todo  o  mundo.  As  arquiteturas  tecnológicas  de  vigilância  aérea  podem ser
classificadas em três modos:

a) Vigilância  Independente  Não  Cooperativa:  obtida  pelo  radar  primário,
quando  o  órgão  de  controle  obtém  o  posicionamento  da  aeronave
independentemente do envio de informações de seus instrumentos (transponder),
porém, sem informações detalhadas, como a identificação ou altitude precisa;

b) Vigilância  Independente Cooperativa: obtida pelo radar secundário, quando
a  posição  da  aeronave  é  determinada  em  solo,  a  partir  das informações
transmitidas  pelo  transponder,  incluídas  informações  adicionais  como a
identificação e altitude;

c) Vigilância  Dependente Cooperativa: a posição da aeronave  é determinada
pelo subsistema a bordo da própria aeronave e transmitida para o sistema em
terra, via rádio ou satélite, incluindo informações e dados completos da evolução
do voo.

Atualmente, a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) recomenda a utilização de
sistemas de Vigilância Dependente Cooperativa Automatizados, conhecidos pela sigla ADS
(Automatic Dependent Surveillance), os quais permitem a transmissão automática dos dados
das aeronaves para centros de controle. Essas informações de voo são muito relevantes e
podem auxiliar o monitoramento do tráfego aéreo (ICAO, 2015).



Figura 3 – Painel do Instrumento ADS Embarcado
Fonte: GARMIN, 2015.

O  sistema  ADS-Broadcasting  é  realizado  por  radiodifusão  e  viabiliza  a  transmissão de
informações como posição, altitude, velocidade, identificação, radial, destino, origem, razão
de  subida  ou  descida,  dentre  outros  parâmetros,  por  meio  da  frequência  de  rádio do
transponder. Esses dados são transmitidos duas vezes por segundo automaticamente para os
centros  de  controle  para  complementar  as  informações  dos  radares  (Figura  3). Existem
diferentes evoluções dessas tecnologias e o sistema ADS-Contract possibilita ainda a inclusão
de  informações  complementares  para  transmissão  dos  dados  e  reenvio  para  o  centro de
controle, tais como informações meteorológicas e desempenho da aeronave durante o voo
(GARMIN, 2015).

O  DECEA já  está  utilizando  o  ADS-C  desde  2009  e  o  sistema  está  sendo revitalizado
gradualmente em suas unidades subordinadas. Dessa maneira, as aeronaves que cruzam o
Atlântico diariamente, em rotas com origem e destino na Europa e África, e em alguns casos
da América do Norte, são visualizadas nas telas das consoles do controle do espaço aéreo
com grande precisão (FAB, 2015c; FAB, 2015d).

O sistema ADS-C também pode integrar um Sistema de Posicionamento Global (GPS) com
radares e comunicação por satélite. Nesse caso, ainda não existe obrigatoriedade na legislação
nacional e internacional para essa finalidade, uma vez que, segundo especialistas, o custo de
operação apresenta-se restritivo para utilização em larga escala. No mercado norte americano,
por exemplo, essa tecnologia passará a ser exigida apenas a partir de 2020. A discussão acerca
da  utilização  integrada  do  ADS-C,  GPS  embarcados  e  satélites  surgiu  a  partir do
desaparecimento do voo MH-370 da companhia Malaysia Air Lines no oceano Pacífico, em
08 de março de 2014 (BBC, 2014).



3. Acidentes Aéreos na Região Norte do Brasil

No Brasil, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) é o
órgão responsável pela investigação e prevenção de acidentes aéreos. O CENIPA foi criado
em 1971 como órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (SIPAER) e por isso planeja, coordena e apura todos os incidentes envolvendo
aeronaves no país (CENIPA, 2008).

De acordo com os  dados disponibilizados pelo  CENIPA,  o maior  acidente envolvendo o
Controle de Tráfego Aéreo do país ocorreu em 29 de setembro de 2006, a partir da colisão de
um Boing 737-800 da companhia Gol Transportes Aéreos com um jato executivo Embraer
Legacy  600  que  fazia  um voo  de  demonstração  no  trecho  Brasília–Manaus.  A aeronave
Embraer seguia para os Estados Unidos, onde seria entregue pelo fabricante para seus futuros
proprietários, e o voo 1907 da Gol, seguia em sentido contrário, com 154 pessoas a bordo que
partiram de Manaus com destino à Brasília. Às 16h48min do dia 29 de setembro de 2006 a
aeronave  não  foi  mais  observada  nos  radares  e  os  destroços  do  avião  (Figura  4) foram
encontrados no dia seguinte, 30 de setembro de 2006, em uma área densa da floresta
Amazônica na Serra do Cachimbo, na região Norte do estado de Mato Grosso (CENIPA,
2008).

Figura 4 – Destroços do Voo 1907
Fonte: CENIPA, 2008.

Apesar de toda a tecnologia existente, o Boeing 737-800 e o Legacy 600 colidiram a 37 mil
pés de altitude na via aérea UZ6 que liga Brasília a Manaus, em uma aerovia de mão dupla,
que tem reservadas as altitudes pares para tráfego no sentido Brasília-Manaus, e as altitudes
ímpares  para  o  sentido  Manaus-Brasília.  De  acordo  com  o  relatório  das  autoridades de
investigação, a aeronave Legacy 600 estava na contramão da aerovia, indo de Brasília para



Manaus a 37 mil pés de altitude com o transponder inoperante, isto é, deixando de atualizar a
Ficha de Progressão de Voo (Figura 5). Essa análise pode ser avaliada na transcrição do
Relatório Final A-022/CENIPA/2008 a seguir:

Figura 5 – Ficha de Progressão de Voo (“Strip”)
Fonte: CENIPA, 2008.

“Na etiqueta,  verifica-se  a  existência  de  pista  associada,  altitude  3D válida
(indicado pela letra Z), ao lado do NIV (025). A informação 025 significa 2500
pés subindo para o FL370. O Z significa que o Transponder ainda não estava
sendo recebido e a altimetria era oriunda do radar 3D. A informação 370 é o
CFL a ser atingido. Após Brasília, o nível de voo solicitado a partir do ponto
(RFL) é o FL360. Contudo no lado esquerdo, nível de voo autorizado a partir do
ponto  (CFL)  é  repetido,  por  característica  do  software,  embora  em nenhum
momento os pilotos do N600XL tenham sido instruídos pelo órgão ATC a descer
do FL370 para o FL360.” (CENIPA, 2008, p. 45).

Neste acidente, o Centro de Controle de Área de Brasília observou que a aeronave havia
sumido dos radares e acionou imediatamente os Centros de Coordenação de Salvamento de
Manaus  e  de  Brasília  às  17h01min.  Pouco  tempo  depois  várias  aeronaves  de  Busca e
Salvamento da FAB foram acionadas e começaram a deslocar-se para a localização do último
contato indicado pelo radar para identificação visual dos alvos. Os destroços da aeronave do
voo 1907 foram localizados rapidamente (Figura 4).

Em 2015, 25% das ocorrências aéreas no país aconteceram nos estados da região Norte do
país  (ANAC,  2015).  O  último  acidente  ocorreu  dia  29  de  maio  de  2015,  quando um
helicóptero  Esquilo,  prefixo  PR-ADA, da  companhia  Moreto  Táxi  Aéreo  desapareceu no
interior  do Amazonas  durante  voo entre os  municípios  de Atalaia  do Norte  e Tabatinga,  a
1.130 e  1.108  km  respectivamente  de  Manaus  (AM).  A aeronave  fazia  o  transporte de
emergência de uma indígena grávida com hemorragia. De acordo com informações da Defesa
Civil de Atalaia do Norte, a aeronave desapareceu do espaço aéreo por volta das 18h30min.
Várias equipes de buscas aéreas e terrestres trabalharam no resgate: Aeronáutica, Corpo de
Bombeiros, Exército - Comando de Fronteira do Solimões/8º, Batalhão de Infantaria de Selva,
Sesai, Funai, Polícia Militar, Fundação de Vigilância e Saúde e as defesas civis do Estado, de
Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Duas aeronaves e cerca de 80 homens vasculharam a



mata em busca de sobreviventes. Alguns dias após intenso trabalho de rastreamento visual
aéreo e terrestre foi possível a localização dos destroços da aeronave (UOL, 2015).

(a) Trajeto previsto da aeronave (b) Equipe de buscas na mata

Figura 6 – Resgate do Helicóptero PR-ADA no estado do Amazonas

Fonte: Adaptado UOL, 2015.

Nesse  incidente  não  havia  recursos  tecnológicos  que  apontassem  com  certa  precisão a
localização do alvo de busca. Assim, foi necessário o emprego de uma equipe de Busca e
Salvamento numerosa, bem como o aporte de recursos logísticos dispendiosos. Entre 2012 e
2014 as equipes de Busca e Salvamento da FAB resgataram 84 vítimas de acidentes aéreos no
país e, na maioria dos casos, com foi necessária uma estrutura de resgate semelhante (FAB,
2015a).

4. Oportunidades para Indústria Nacional de Defesa

Os investimentos em gestão do espaço aéreo estão ocorrendo e a indústria nacional de defesa
tem  acompanhado  esse  desenvolvimento  dentro  de  sua  capacidade  produtiva  e recursos
disponibilizados.  No  âmbito  militar,  o  mercado  está  aquecido,  um  bom  exemplo de
investimentos  em  tecnologia  nacional  para  vigilância  do  espaço  aéreo  são  os radares
fabricados pela empresa Bradar (Embraer Defesa & Segurança) em parceria com o Centro
Tecnológico  do  Exército  (CTEx).  A linha  SABER  (Figura  7)  é  composta  por radares
tridimensionais,  os  primeiros  fabricados  no  país  e  que  incorporam  as  mais avançadas
tecnologias para detectar, simultaneamente,  até  60 alvos  que estejam sobrevoando a área
vigiada, em diferentes altitudes, para distâncias de 20km, 60km e 200km. Estes equipamentos
foram  utilizados  durante  a  Copa  do  Mundo  FIFA  2014  e  deverão  ser  empregados nas
Olimpíadas Rio 2016 (FAB, 2015e).



Figura 7 – Montagem do Radar Transportável SABER-M60
Fonte: BRADAR, 2015.

No segmento da aviação civil essas tecnologias podem auxiliar as atividades de Busca e
Salvamento, mas não estão difundidas em larga escala. Essas tecnologias apoiam o
monitoramento e a vigilância do espaço aéreo, e ainda, fomentam a Indústria Nacional de
Defesa com pesquisa e desenvolvimento dos equipamentos. Outro bom exemplo é o sistema
COSPAS-SARSAT (do russo Comischeskaya Sistyema Poiska Avarivnich Sudov –   COSPAS
e do inglês Search And Rescue Satellite - Aided Tracking System – SARSAT). Neste sistema
satélites  com  órbitas  polares  ou  satélites  geoestacionários  captam  sinais  transmitidos de
balizas eletrônicas instaladas nas aeronaves e enviam às estações terrenas (BRMCC, 2015).

As estações terrenas do COSPAS-SARSAT determinam a posição das balizas de emergência
(Figura 8) e enviam os dados com as coordenadas geográficas ao Centro de Controle de
Missão para que se processe o acionamento da missão de Busca e Salvamento. Essas balizas
recebem o nome Emergency Locator Transmitter (ELT) e são feitas com pequenos rádios
transmissores instalados nas aeronaves monitoradas constantemente (BRMCC, 2015).

Figura 8 – Diferentes modelos de Emergency Locator Transmitter (ELT)
Fonte: BRMCC, 2015.



Atualmente, o proprietário de uma aeronave que deseja utilizar o sistema COSPAS-SARSAT
deve adquirir uma baliza eletrônica e fazer seu cadastro no Centro Brasileiro de Controle da
Missão (BRMCC) pelo endereço eletrônico  http://www.brmcc.aer.mil.br. A localização ágil
do  alvo  de  busca  economiza  recursos  financeiros  e  salva  vidas.  Além disso,  a utilização
obrigatória desses equipamentos nas aeronaves comerciais, por exemplo, poderia mobilizar a
Indústria  Nacional  de  Defesa  na  fabricação  das  balizas  de  emergência  e  consoles de
monitoramento e, em uma segunda etapa, contribuir na fabricação e lançamento dos satélites
de monitoramento (COSPAS-SARSAT, 2015).

Figura 9 – Localização do Radar Gabbiano T20 no KC-390
Fonte: FAB, 2015.

A produção desse tipo de equipamento no país pode proporcionar maior efetividade nas ações
de  Busca  e  Salvamento  nos  estados  que  integram a  região  Amazônica,  bem como gerar
empregos com altíssimo valor agregado da força de trabalho. O desenvolvimento da Indústria
Nacional de Defesa neste segmento tecnológico poderia ainda poupar recursos futuros na
aquisição de equipamentos semelhantes no mercado internacional. Por exemplo, a FAB está
prevendo a aquisição de 28 aviões KC-390 com entrega prevista para 2017 (FAB, 2015f).
Esta frota deverá se tornar a espinha dorsal da aviação de transporte da FAB, cumprindo
missões na região Amazônica.  As aeronaves KC-390 devem utilizar  um sistema de radar
Gabbiano T20 da empresa italiana Selex (Figura 9). O equipamento será instalado no nariz
das aeronaves e poderá ser utilizado, entre outras finalidades, para auxiliar as ações de Busca
e Salvamento na Amazônia. Embora o consórcio de fabricação da aeronave tenha previsão de
transferência de tecnologia, a ausência de investimentos nos últimos anos em Pesquisa e
Desenvolvimento  restringiram  o  fornecimento  deste  tipo  de  equipamento  pela Indústria
Nacional de Defesa e por isso deverá ser adquirido no exterior.



5. Considerações Finais

Um sistema de Busca e Salvamento Aeronáutico eficiente e eficaz na Amazônia pode garantir
o resgate ágil de vítimas de acidentes aéreos, e ainda, poupar recursos humanos e logísticos
em missões  de  resgate.  Para  tanto,  a  Indústria  Nacional  de  Defesa  pode  contribuir com
Pesquisa e Desenvolvimento de produtos que apoiam as ações de Busca e Salvamento. Esses
recursos tecnológicos auxiliam o monitoramento do tráfego aéreo, garantem maior segurança
nas aerovias e, caso ocorra algum acidente, reduzem o tempo de resposta na localização do
alvo de resgate.

Atualmente existem tecnologias de radares tridimensionais e localização por satélite que são
importantes  ferramentas  de  Busca  e  Salvamento  Aeronáutico,  contudo,  algumas dessas
tecnologias não são amplamente difundidas no mercado nacional. Na Amazônia, conforme
observado no histórico dos acidentes aéreos, a localização visual do alvo de resgate em plena
mata  fechada  não  é  uma  tarefa  fácil  e  por  isso  pode  resultar  na  dilatação  do  tempo de
localização do alvo, vidas perdidas e o fracasso da missão de Busca e Salvamento.

Investimentos nesse segmento podem potencializar a Indústria Nacional de Defesa, bem como
aumentar a segurança no Controle do Espaço Aéreo, monitorando e vigiando com maior
precisão  as  aerovias,  as  comunicações  e  a  visualização  nos  radares  para,  se necessário,
acionamento imediato do protocolo de Busca e Salvamento. Por isso, essa lacuna tecnológica
apresenta-se como excelente oportunidade para o desenvolvimento da Indústria Nacional de
Defesa,  bem  como  revitalização  e  modernização  do  Sistema  de  Busca  e Salvamento
Aeronáutico na Região Amazônica. Entre essas oportunidades é possível destacar a ampliação
de  investimentos  em  radares  tridimensionais,  balizas  de  emergência  com   comunicação
satelital e equipamentos de Vigilância Dependente Cooperativa Automatizada.
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9. Antenas Parabólicas na Região Amazônica
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Resumo—Este texto apresenta uma breve discussão acerca da
instalação e operação de antenas refletoras parabólicas utilizadas
para disponibilizar acesso à internet e telefonia em localidades
isoladas na Floresta Amazônica. Nesse estudo foram considera-
dos dados de terminais VSAT (Very Small Aperture Terminal)
instalados nos estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia, em
área de fronteira entre Brasil, Bolı́via e Peru. Para tanto, são
apresentados registros fotográficos que revelam os principais
desafios para a instalação das antenas em áreas com acesso
restrito, bem como os principais efeitos do clima, fauna e flora nos
componentes das antenas refletoras parabólicas. Nessa discussão
também são propostos alguns métodos para prevenção dos efeitos
prejudiciais do clima nas antenas refletoras e procedimentos para
diagnóstico remoto.

I. INTRODUÇÃO

A Amazônia Legal é uma área no território nacional que
contempla nove estados brasileiros que estão na bacia do rio
Amazonas. A área de abrangência corresponde aos estados do
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins
e parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão. Esta área tem
uma superfı́cie de aproximadamente 5.217.423 km2[1].

A Amazônia Legal abriga todo o bioma “Amazônia”, o
mais extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a um
terço das florestas tropicais úmidas do planeta. Neste ambiente
está localizada a mais elevada biodiversidade, o maior banco
genético e a maior parte da disponibilidade de água potável no
planeta. Contudo, a população da Amazônia Legal corresponde
a apenas 12,32% do total de habitantes no paı́s. Este percentual
representa cerca de 24 milhões de pessoas distribuı́das em 775
municı́pios [2].

Mesmo representando um percentual reduzido do total da
população brasileira, os habitantes da Amazônia Legal também
necessitam de serviços de telecomunicações e, em alguns
casos, com uma demanda maior que a existente em outras
regiões do paı́s, uma vez que os municı́pios deste território
encontram-se em áreas de difı́cil acesso.

Nessas localidades, o acesso, na maioria dos casos, é feito
por vias fluviais ou aéras, com tempo de deslocamento exten-

dido e/ou gastos elevados. Os serviços de telecomunicações
são fundamentais nessas comunidades, uma vez que podem
poupar tempo e despesas desnecessárias com transporte. Além
das economias financeiras, os serviços de telecomunicações
nessas áreas também são responsáveis pelo acionamento de
recursos médicos e hospitalares. Os moradores dos mu-
nicı́pios nas áreas isoladas também utilizam os serviços de
telecomunicações para terem acesso à educação, entreteri-
mento, trabalho, etc. [3].

Atualmente, entre as inúmeras redes em operação na região,
existe uma rede de telecomunicação governamental com ter-
minais VSAT que disponibilizam internet e telefonia para 400
(quatrocentas) localidades na Amazônia Legal (Figura 1) [3].

Figura 1. Localização de terminais VSAT na Amazônia Legal [3]

Esta rede governamental VSAT é monitorada por um Centro
Regional em Porto Velho (CR-PV), Rondônia, gerenciando
terminais instalados nos estados do Acre, Mato Grosso e
Rondônia, em área de fronteira entre Brasil, Bolı́via e Peru. As
antenas refletoras parabólicas estão instaladas em mais de 100
(cem) municı́pios em áreas isoladas na Amazônia e operando
com topologia estrela-malha (Figura 2).

Nesta topologia, os terminais VSAT são controlados remota-
mente por uma unidade de coordenação instalada em Brası́lia,
com manutenção pelo CR-PV e conexão ponto-a-ponto, caso



Figura 2. Diagrama de conexão dos terminais VSAT

seja necessário (Figura 3). Em ambos os casos, o sistema
utiliza um transponder do satélite Star One C1 - 65W na banda
“C”.

Nesta rede, o terminal VSAT é composto por uma antena
refletora parabólica com módulos de transmissão (TX) e
recepção (RX), interface Digital Video Broadcasting (DVB) e
aparelho telefônico com protocolo internet (IP) [3]. As antenas
refletoras parabólicas instaladas na Região Amazônica são do
tipo off-set, possuem 1,8 metros de diâmetro e ganho médio de
45 dBi para operação na banda “C”. A potência de transmissão
é de cerca de 5 W (Figura 4).

Figura 3. Sistema de Coordenação e Controle de uma Rede VSAT [3]

A Região Amazônica é marca por longos perı́odos chuvo-
sos, que podem perdurar entre os meses de novembro a abril,
contribuindo fortemente para a atenuação da propagação das
comunicações satelitais. Para romper as barreiras de nuvens
formadas nesses perı́odos, as estações terrenas devem utilizar
antenas com ganho elevado. Além disso, essas antenas devem
ser de fácil instalação e manutenção. Neste contexto, as ante-
nas refletoras parabólicas apresentam-se como uma alternativa
interessante para as comunicações via-satélite [4].

II. ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

Os terminais VSAT são instalados, preferencialmente, em
áreas que não possuem cobertura dos serviços de telefonia
fixa comutada (STFC), móvel pessoal (SMP) e internet. Os

usuários, em geral, são comunidades indı́genas, postos de
fiscalização de fronteira e entidades vinculadas à segurança
nacional.

Figura 4. Antena de 1,8 metros, aparelho telefônico e receptor DVB [5]

Após a tramitação documental que formaliza a instalação
e operação dos terminais, deve ser feito um planejamento de
execução das instalações. Nesta programação é definida toda
a logı́stica de trabalho, levantamento de recursos materiais e
de pessoal, bem como sua execução orçamentária e financeira.
Este levantamento visa otimizar os recursos que serão empre-
gados nessas atividades.

A organização dos trabalhos de planejamento deve con-
templar o levantamento dos pontos de instalação, o nı́vel de
prioridade e seu respectivo agrupamento em áreas de acesso
comum. Este agrupamento reduz o tempo de deslocamento da
equipe de campo e traz agilidade nos trabalhos previstos. A
equipe de campo também é definida de acordo com o volume
de instalações, de maneira que sejam minimizados os custos
com combustı́vel, pagamento de diárias e passagens. Neste
planejamento é desejável que seja instalado o maior número
possı́vel de terminais envolvendo o mı́nimo de pessoal, no

Figura 5. Instalação de terminal VSAT na Amazônia Legal [5]



menor tempo possı́vel.
A equipe de campo pode ser formada por um técnico

em telecomunicações e um auxiliar técnico, que também
pode atuar como motorista. Os instrumentos utilizados devem
adequados para o apontamento e alinhamento das antenas
refletoras parabólicas (Figura 5). Para o deslocamento pela
Amazônia Legal é recomendável o uso de veı́culos com tração
4x4 equipados com materiais de apoio e sobrevivência na
selva, bem como para o transporte dos terminais VSAT em
áreas com grande incidência de umidade e calor.

III. DESAFIOS, OBSTÁCULOS E SOLUÇÕES

As atividades de instalação, operação e manutenção das
antenas refletoras parabólicas na Região Amazônica exigem
preparativos especı́ficos, voltados para intervenções em áreas
que possuem pouca ou nenhuma infraestrutura, agravadas pelo
clima tropical úmido. Esses preparativos devem contemplar
intervenções técnicas, próprias para a instalação das antenas
e inicialização do terminal VSAT, quanto primeiros socorros,
reparos mecânicos, kits de sobrevivência na selva e planos de
comunicações de emergência.

O primeiro desafio está relacionado com as vias de acesso.
Em alguns casos, as vias fluviais e aéreas são os únicos meios
de acesso para algumas localidades na Floresta Amazônica.
Em outros, mesmo que as vias estejam formalmente im-
plantadas, os veı́culos precisam ser preparados para enfrentar
estradas sem pavimentação e completamente obstruı́das pela
ação das chuvas tropicais. Até mesmo em veı́culos de tração
4x4, a equipe envolvida deve estar preparada para intervenções
drásticas (Figura 6).

Figura 6. Veı́culo de transporte de antena em atoleiro [5]

Em seguida, para instalação da antena é recomendável que
a equipe técnica avalie, juntamente com os moradores da
localidade, se isso for possı́vel, qual o local mais adequado
para instalação da antena refletora. Nessa análise é preciso
identificar possı́veis pontos crı́ticos para instalação do terminal
VSAT, como áreas de alagamento, obstruções da linha de
visada, áreas de plantio, passagem de animais silvestres, etc.
A escolha do local em projeto considera um cenário ideal,
que nem sempre é uma realidade na Região Amazônica. Por
isso, a participação dos moradores é sugerida neste processo
de instalação (Figura 7).

Figura 7. Indı́genas orientando a instalação de uma antena [5]

A participação dos usuários é importante, uma vez que eles
são os principais interessados no funcionamento do termi-
nal VSAT. Isso inclui a manutenção das boas condições de
operação e uso dos terminais. As antenas expostas ao meio
ambiente são os itens que exigem maior atenção. Entre esses
cuidados, é relevante informar aos usuários de áreas remotas
na Amazônia Legal que o acúmulo de sedimentos na parábola
da antena pode comprometer seu funcionamento adequado [9].
Este acúmulo é recorrente e, em áreas com muita umidade, ele
ocorre de modo mais acelerado, atenuando os sinais de TX e
RX no terminal VSAT (Figura 8).

Figura 8. Acúmulo de sedimentos na antena [5]

Além do acompanhamento das condições das antenas pelos
usuários, nas redes VSAT é possı́vel o monitoramento re-
moto da condição de cada terminal (status), bem como das
informações relativas ao tráfego de dados e telemetria. Os
dados de telemetria são importantes recursos de gestão, pois
orientam a administração da rede para possı́veis reparos e
prevenção. Por exemplo, nos casos de ocorrências constantes
de desconexão da rede pela redução do nı́vel de sinal de TX ou
RX, é possı́vel deduzir a existência de um possı́vel problema



na antena do terminal (Figura 9).

Figura 9. Monitoramento de terminal VSAT [6]

Os nı́veis de sinal recebido e transmitido por um terminal
VSAT estão diretamente relacionados com o funcionamento
da antena refletora. Problemas nos módulos de TX e RX
instalados na antena do terminal VSAT estão passı́veis de
detecção a partir da análise da telemetria. Nesta análise, os
nı́veis de sinal são avaliados em um determinado perı́odo, e
ainda, se for necessária, a execução de testes remotos com
acionamento de pulsos de controle (CW).

O monitoramento remoto pode indicar possı́veis problemas
nos módulos de conversão de TX e RX nas antenas refletoras.
Por exemplo, variações severas e constantes nos nı́veis de
sinal recebido na antena podem indicar problemas no filtro
de conversão [8]. Contudo, se os nı́veis estiverem dentro dos
limites estabelecidos para operação (EB/N0 ≥ 15dB), não há
indı́cios de problemas na antena utilizada pelo terminal VSAT
(Figura 10).

Figura 10. Nı́vel de sinal recebido em uma antena refletora parabólica [6]

Na Amazônia Legal, a umidade é a principal responsável
pelas panes nas antenas refletoras parabólicas. Mesmo em itens
preparados para suportar ambientes extremos, a umidade asso-
ciada às altas temperaturas do clima tropical consegue passar
por pontos microscópicos de falha na vedação e contribuir para
oxidação ou acúmulo de água. Os amplificadores/conversores
de baixo ruı́do (LNB) são vı́timas recorrentes da umidade
(Figura 11).

O problema de infiltração de umidade na flange do ilumina-
dor também é verificado nessas antenas. O conjunto de flange e
módulos de TX e RX possuem pelı́culas protetoras e radomes

Figura 11. Infiltração de umidade no LNB [5]

de proteção próprios [9], entretanto, os efeitos da natureza
são agravados com o clima tropical úmido. A combinação de
variação da temperatura, incidência de raios solares diretos e
umidade podem promover fissuras nas pelı́culas protetoras e
permitir a passagem da umidade. Em pouco tempo, a umidade
acumulada no iluminador atenua os sinais de TX e RX. Esse
acúmulo de água pode aumentar o nı́vel se sinal refletido e
deixar o módulo de transmissão danificado (Figura 12).

Figura 12. Água acumulada na flange do iluminador [5]

Uma alternativa de baixo custo para reduzir esses efeitos
é a inclusão de camadas de proteção adicionais às pelı́culas
protetoras e radomes. Estas camadas adicionais podem ser
feitas com fitas de alta fusão e pasta de silicone. Estes produtos
podem retardar a ação degenerativa do tempo e preservar os
módulos que compõe as antenas refletoras parabólica (Figura
13).

Os pontos de conexão são extremamente vulneráveis e os
efeitos da umidade do clima tropical podem gerar despesas
consideráveis. A infiltração de umidade nos conectores pode
provocar a deterioração da linha de transmissão pela oxidação
e aumentar a atenuação nos pontos de transferência de energia.
Esse efeito no módulo de transmissão pode comprometer seu
funcionamento normal, e ainda, provocar uma pane que exigirá
manutenção no local para a substituição do conector ou de todo



Figura 13. Isolação de pontos de infiltração com fita de alta fusão [5]

o módulo (Figura 14).

Figura 14. Oxidação em conexão do módulo de TX [5]

Além dos efeitos diretos do clima tropical úmido, outros
agentes externos também podem intervir no funcionamento
da antena refletora parabólica instalada na Amazônia Legal
[11]. Estes agentes podem estar relacionados com a fauna
e a flora silvestre. Um bom exemplo são os insetos, que
encontrando uma pequena fresta ou abrigo, se instalam e fazem
sua nova morada. Entre esses insetos destacam-se a grande
diversidade de aranhas, marimbondos e abelhas existentes na
floresta tropical. Uma vez instalados, estes insetos podem
acelerar o processo de degradação do material que compõe
a antena ou acrescentar atenuação ao sinal recebido (Figura
15).

Nessas localidades a vegetação tropical cresce rapidamente
e também pode interferir no funcionamento das antenas re-
fletoras parabólicas. Até mesmo em áreas mais urbanizadas
é necessária atenção redobrada na manutenção periódica do
sı́tio de equipamentos. Caso essa manutenção não ocorra, em
alguns dias após a instalação, a área de operação da antena
pode ficar completamente tomada pela vegetação, obstruindo
sua linha de visada e atenuando os sinais de TX e RX do
terminal VSAT (Figura 16).

O sistema de alimentação e proteção elétrica dos componen-
tes ativos das antenas refletoras parabólicas também exigem
cuidados. Por isso, a instalação elétrica dos terminais precisa
prever um sistema de aterramento compatı́vel com o volume
elevado de descargas atmosféricas do perı́odo chuvoso do
clima tropical [12]. Os agentes externos da fauna e flora

Figura 15. Colmeia de abelhas instalada no suporte da antena [5]

Figura 16. Vegetação tropical no sı́tio de antena e painel solar [5]

também podem interferir neste sistema elétrico, alterando suas
caracterı́sticas e deixando vulneráveis os equipamentos (Figura
17). Uma alternativa para prevenção deste tipo de problema
é o tratamento quı́mico dos módulos com produtos repelentes
de insetos e inibidores da vegetação.

Tabela I
PONTOS CRÍTICOS DURANTE A INSTALAÇÃO DAS ANTENAS

Descrição Ação Preventiva
Vias de acesso Equipe com transporte e instrumentos compatı́veis
Local de operação Avaliação crı́tica com a participação dos usuários
Ação do clima tropical Impermeabilização diferenciada dos módulos
Ação da fauna Monitoramento do sı́tio
Ação da flora Limpeza periódica do sı́tio
Aterramento elétrico Tratamento quı́mico complementar

A Tabela I apresenta uma breve sı́ntese dos pontos crı́ticos
no planejamento de instalação, operação e manutenção de
antenas refletoras parabólicas na Floresta Amazônica. Inicial-



Figura 17. Colmeia de abelhas na caixa de distribuição [5]

mente, a equipe de campo deve estar preparada para transpor
áreas com vias de acesso com extrema restrição de passagem e
obstáculos naturais bem acentuados. Em seguida, avaliar, jun-
tamente com os usuários, a melhor estratégia para implantação
do sistema, uma vez que o cenário ideal de projeto não se
aplica às condições ambientais adversas do clima tropical
úmido. Estas condições, inclusive, devem ser consideradas de
modo acentuado durante a instalação, operação e manutenção,
uma vez que estarão presentes durante o tempo de uso da
antena. Para tanto, é preciso prever a ação degenerativa do
tempo em cada componente da antena, principalmente pela
ação da umidade, temperatura, fauna e flora.

IV. CONCLUSÕES

As antenas refletoras parabólicas desempenham uma função
importante nas comunicações via-satélite, disponibilizando
cobertura de comunicações em áreas remotas. Na Amazônia
Legal não é diferente, onde estão instaladas inúmeras estações
VSAT, em localidades isoladas, cumprindo um relevante papel
social. O perfeito funcionamento destes terminais depende
diretamente das condições de operação das antenas refletoras
e, por isso, é preciso considerar a contribuição do ambiente nas
atividades de instalação, operação e manutenção. Observando
as variáveis relacionadas com a localização da antena, clima,
fauna e flora é possı́vel prever problemas e reduzir custos na
gestão das estações terrenas.
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Resumo – Este artigo apresenta uma breve discussão 
acerca dos processos corrosivos em estruturas 
metálicas utilizadas em sistemas de telecomunicações. 
A corrosão é um problema relevante em torres 
metálicas que sustentam antenas de redes de 
radiocomunicações e sistemas wireless. Trata-se de 
um fenômeno natural, que promove a deterioração de 
um material, geralmente metálico, por meio de uma 
ação química ou eletroquímica. Neste sentido, os 
autores discutem esse processo, bem como 
mecanismos existentes para a sua prevenção, 
especialmente a galvanização de componentes 
metálicos que compõem as torres de 
telecomunicações.  

Palavras-chave – Corrosão; Gavalnização; 
Estruturas Metálicas. 

 
Abstract – This paper examines that corrosive 

processes in structures steel used in 
telecommunications systems. The corrosion is the 
major problem in metal towers that support networks 
of radio antennas and wireless systems. This is a 
natural phenomenon, which promotes the 
deterioration of a material, usually metal, through a 
chemical or electrochemical action. Therefore, the 
authors discuss this process, and existing mechanisms 
for its prevention, especially galvanizing of metal 
components that make up the towers of 
telecommunications. 
keywords – Corrosion;  Galvanization;  Structural 
Steel. 
 

I.  INTRODUÇÃO 

As ondas eletromagnéticas, amplamente 
utilizadas em telecomunicações, possuem 
algumas limitações físicas, especialmente 
nas freqüências elevadas, as quais dificultam 
sua passagem por obstáculos físicos 
significativos. Trata-se de um princípio 
físico que determina uma característica 
conhecida como radiovisibilidade [1]. Neste 

sentido, as antenas que possuem a fonte 
emissora das ondas de rádio necessitam 
“enxergar” as antenas receptoras de seus 
sinais. Para que isso ocorra de forma 
satisfatória, essas antenas devem estar 
localizadas em pontos privilegiados 
topograficamente, ou supridas de torres 
elevadas para sua sustentação em “linha de 
visada direta” tanto para transmissão quanto 
para recepção.  As torres mais comuns 
utilizadas em telecomunicações podem ser 
observadas na Figura 1 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Tipos de Torres em Telecomunicações: Estaiada 

(esquerda) e Autoportante (direita) [2]. 
 
Essas torres possibilitam a elevação das 

antenas para a propagação dos sinais de 
radiofreqüência sem obstáculos visuais e, 
consequentemente, a perfeita comunicação 
em longas distâncias. As torres de 
telecomunicações são projetadas em função 
de diversos aspectos técnicos, uma vez que 
essas devem elevar as antenas em uma altura 



razoável, além de ficarem expostas ao meio 
ambiente e sujeitas à ação do tempo por um 
longo período. Em função disso, tais 
aspectos são considerados no momento da 
escolha do material adequado para a 
fabricação dessa estrutura. Dentre os 
materiais mais utilizados na fabricação das 
torres de telecomunicações destacam-se os 
metais, devido sua resistência mecânica, 
facilidade para montagem e manutenção da 
estrutura em campo. Porém, os metais estão 
sujeitos a um fenômeno comum na natureza 
conhecido por corrosão [3].  

Denominada pelo público leigo como 
“ferrugem”, o produto da corrosão danifica 
as estruturas metálicas das torres de 
telecomunicações, causando inúmeros 
prejuízos para o setor. Neste processo, as 
torres podem sofrer com abalos em sua 
estrutura física, agravados pela ação dos 
ventos, ou mesmo com a deflexão dos 
ângulos de irradiação das antenas pelo seu 
entortamento.   

 
II. CORROSÃO: CONCEITOS E FORMAS 

MAIS COMUNS EM TELECOMUNICAÇÕES 
 

Entende-se por corrosão a deterioração de 
um material, geralmente metálico, por ação 
química ou eletroquímica do meio ambiente, 
aliada ou não a esforços mecânicos [3]. A 
deterioração representa alterações 
prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo 
material, tais como desgaste, variações 
químicas ou modificações estruturais, as 
quais podem ser relevantes em uma torre 
metálica que integra um sistema de 
telecomunicações. 

A corrosão ocorre devido aos fenômenos 
da oxidação, que consiste na perda de 
elétrons por uma espécie química, e da 
redução, que é o ganho de elétrons por uma 
espécie química [3]. A corrosão é, em geral, 
um processo espontâneo e, para sua 
prevenção, é necessário o emprego de 
mecanismos protetores. Assim, o fato da 
corrosão ser, em geral, um fenômeno de 
superfície, faz supor que ela possa ser 
controlada pelas propriedades do produto de 
corrosão. Logo, o composto metálico 

formado pode agir como uma barreira entre o 
meio corrosivo e o metal, diminuindo assim, 
a velocidade de corrosão [3]. 

Dentre os metais mais comuns utilizados 
em torres de telecomunicações, o aço 
inoxidável sofre a corrosão com a presença 
do íon cloreto. Por sua vez, o alumínio, 
matéria prima de antenas e conectores, são 
corroídos com facilidade na presença de 
ácido clorídrico e soluções de bases fortes, 
como hidróxido de sódio e sais de mercúrio. 
O cobre, presente nos cabos de antenas e 
cordoalhas de aterramento, ou mesmo suas 
ligas, sofre a corrosão acentuada quando 
submetido às soluções amonicais [3]. Logo 
abaixo são apresentadas as reações químicas 
(1) e (2) que descrevem a oxidação e redução 
no ferro e alumínio, respectivamente, onde ∆ 
representa aquecimento: 
 
                     2FeO  O Fe2 2 →+                (1) 

 
                   32 2 OAl23O  Al4 →+                 (2) 

 
Estas reações ocorrem simultaneamente, ou 

seja, existe a variação do número de 
oxidação e, em alguns casos, a perda e ganho 
de elétrons. Esse tipo de reação é 
denominado de reação REDOX ou Oxi-
Redução. Nesse caso, existe um agente 
redutor que é a substância ou o íon que 
contém o elemento redutor. O agente 
oxidante representa a substância ou íon que 
contém o elemento oxidante. O elemento 
oxidado (perde elétrons) age como agente 
redutor, e o elemento reduzido (recebe 
elétrons) age como  agente oxidante [3].  

Os processos corrosivos são considerados 
reações químicas heterogêneas ou reações 
eletroquímicas que se passam geralmente na 
superfície de separação entre o metal e o 
meio corrosivo. Os tipos de corrosão mais 
comuns nos metais utilizados em estruturas 
de torres de telecomunicações são 
observados na descrição a seguir e Figura 2 
subsequente:  

 
a) Uniforme: a corrosão se processa em 

toda a extensão da superfície, 
ocorrendo perda uniforme da espessura. 

∆ 

∆ 



b) Por placas:   a corrosão se localiza em   
      regiões da superfície metálica e não em   
      toda      sua        extensão,     formando  
      escavações em placas. 
c) Alveolar: sulcos ou escavações na 

superfície do metal em forma de 
alvéolos. 

d) Intergranular: a corrosão ocorre entre 
os grãos da rede cristalina do metal, 
ocorrendo fraturas. 

e) Intragranular: a corrosão ocorre nos 
grãos da rede cristalina do metal, 
ocorrendo fraturas. 

f) Filiforme: corrosão ocorre sob a forma 
de pequenos filamentos, geralmente em 
superfícies metálicas revestidas com 
tintas ou outros metais. 

g) Puntiforme: Pequenos pontos em áreas 
localizadas da superfície do metal, 
produzindo os chamados “pites”. 

h) Esfoliação: ocorre em diferentes 
camadas do material, provocando 
inchaços na superfície. 

i) Dezincificação: é a corrosão que ocorre 
em ligas de cobre-zinco (latões), e 
conhecida como corrosão seletiva, pois 
tem-se preferência pelo zinco e ferro 
nas ligas. 

 
 
 
Figura 2. Tipos de Corrosão em Metais Utilizados em Torres 
[3]. 

A corrosão nos metais das estruturas das 
torres ocorre em função do meio ao qual o 
elemento de fabricação está submetido. Para 
tanto, os meios corrosivos mais relevantes 
são: 

 
a) Águas naturais:  a corrosão pelo contato 

com água dependerá da matéria orgânica 
dissolvida, presença de bactérias e 
microorganismos e sólidos em 
suspensão.  

b) Atmosfera: a corrosão atmosférica 
dependerá da temperatura, umidade 
relativa, partículas em suspensão e gases.  

c) Solo: a corrosão pelo contato com o solo 
deverá ocorrer em função da porosidade, 
condutividade elétrica, umidade, sais 
dissolvidos, Ph, bactérias e 
microorganismos.  

A Figura 3 abaixo apresenta um exemplo 
típico de corrosão na área de contato da torre 
metálica e sua base de sustentação: 
 
 
 

 
 

Figura 3. Corrosão na Base da Torre Metálica [3]. 

   Corrosão Uniforme Placa Sem Corrosão 

   Corrosão Alveolar    Corrosão em Placas 

Exposição da 
Corrosão 

Intra/Intergranular 
   Corrosão Puntiforme  
              (Pite) 

Micrografia da 
Corrosão Intragranular 

Micrografia da 
Corrosão Intergranular 

   Corrosão Filiforme    Corrosão por Esfoliação 



Logo, são utilizadas ligas de aço especiais 
para montagem da estrutura das torres. Entre 
esses metais, a Tabela I, a seguir, apresenta a 
composição de alguns desses materiais 
resistentes à corrosão atmosférica, cuja 
característica é relevante para identificação 
de eventuais riscos de corrosão: 
 

TABELA I  
LIGAS DE AÇO UTILIZADAS EM TORRES [3] 

 

 

COR-
TEN A 

COR-
TEN B 

COR-
TEN C 

NTU-
SAC-
50-1 

Aço 
Carbobo 

C 0,12 
(máx) 

0,10-
0,19 

0,12-
0,19 

0,12 
(máx) 0,16 

Mn 0,20-0,50 0,90-
1,25 

0,90-
1,35 0,90 0,63 

P 0,07-0,15 0,040 
(máx) 

0,040 
(máx) 

0,06-
0,12 0,012 

S 
(máx) 0,050 0,050 0,050 0,035 0,031 

Si 0,25-0,75 0,15-
0,30 

0,15-
0,30 

0,15-
0,35 0,012 

Cu 0,25-0,55 0,25-
0,40 

0,25-
0,40 

0,25-
0,50 0,01 

Cr 0,30-1,25 0,40-
0,65 

0,40-
0,70 - 0,03 

Ni 0,65 
(máx) - - - 0,01 

V - 0,0,2-
0,10 

0,04-
0,10 - - 

Ti - - - 0,15 
(máx) - 

 
 
III. PREVENÇÃO DA CORROSÃO EM TORRES DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 
A prevenção da corrosão em torres de 

telecomunicações pode ser feita a partir de 
diferentes intervenções, mas a que tem se 
mostrado mais eficaz é a galvanização de 
todas as peças de sua estrutura metálica [3]. 
Trata-se de um procedimento antigo, criado 
em 1741, pelo o químico francês P. J. 
Melouin. Este pesquisador descobriu que 
uma camada de zinco sobre o aço poderia 
protegê-lo contra a corrosão. Em 1837, o 
engenheiro Sorel patenteou este processo 
com nome de galvanização a fogo.  

O termo galvanização é atribuído à 
interação entre o aço e o zinco, uma vez em 
contato com um meio úmido, é criada uma 
diferença de potencial elétrico entre os 
metais e ocorre o fluxo de elétrons. Essa 
corrente recebe o nome de corrente 
galvânica, em homenagem ao pesquisador 
italiano Luigi Galvani (1737-1798), um dos 

primeiros interessados na eletricidade. A 
corrente galvânica protege o aço de outros 
processos químicos, entre esses, os processos 
corrosivos. O metal protegido funciona como 
catodo e não tem a sua massa oxidada no 
processo de oxi-redução. Essa proteção 
recebe o nome de proteção catódica com 
anodos de sacrifício ou galvânicos [4]. Para 
as torres, o zinco é o anodo de sacrifício, ou 
seja, o elemento que será corroído na 
superfície da torre, em sua camada de 
revestimento, protegendo a estrutura.  

Logo, o principal objetivo da galvanização 
é impedir o contato do material base, o aço 
(uma liga de Ferro e Carbono), com o meio 
corrosivo. Isso é obtido com a imersão da 
peça da torre em um banho de zinco e 
alumínio fundido. O alumínio é o único que 
não exerce uma ação marcante, pois aparece 
com a quantidade abaixo de 0,006%, e serve 
para abrilhantar a superfície de liga. 
Quantidades acima reduzem ou suprimem a 
reação entre o ferro e o zinco. Estes fatores 
são determinantes na formação da camada de 
zinco, e devem ser bem controlados, pois se 
verifica que o tempo de vida do revestimento 
depende da massa ou peso da cama de zinco 
[3]. 

A galvanização ou zincagem por imersão a 
quente tem seu processo definido para 
qualquer produto, podendo variar apenas na 
espessura da camada de revestimento, e 
ainda, dependendo da geometria da peça e da 
composição química do material base. 

O estado da superfície deve ser avaliado, de 
modo que quanto mais rugosa for a 
superfície, mais espessa é a camada de zinco. 
Isso se deve pelo fato de se ter maior 
superfície exposta à reação entre o Zn e o Fe, 
e trazendo maior ancoragem mecânica da 
última camada, que fica por arraste durante a 
remoção da peça. 

A velocidade de imersão e remoção da peça 
é assim avaliada: a imersão deve ser a mais 
rápida possível a fim de que a camada tenha 
o mesmo tempo de formação em toda a peça. 
O tempo recomendado varia entre 6 e 7 min. 
Por sua vez, a remoção deve ser mais lenta e 
constante para proporcionar um revestimento 
mais uniforme. A última camada é formada 



por arraste de material da superfície do 
banho durante a remoção. Neste caso, o 
tempo recomendado é por volta de 1,5min 
[3]. 

A temperatura do banho é avaliada a partir 
da temperatura de fusão do zinco, que está 
por volta de 419°C, sugerindo uma 
temperatura de trabalho entre 430 e 460°C. 
Se a temperatura for muito elevada poderá 
acelerar a reação entre o Ferro e o Zinco, 
gerando cristalizações grosseiras e frágeis, 
com uma aparência externa irregular, além 
de afetar seriamente a vida útil da cuba. 
Essas informações [5] podem ser observadas 
nas Tabelas II e III a seguir: 
 

TABELA II  
TEMPO DE IMERSÃO DA PEÇA POR ESPESSURA DESEJADA  

 
TEMPO DE 
IMERSÃO 

Espessura (µm) 
Sem jateamento Com jateamento 

15 s 33 80 

30 s 52 110 

60 s 60 130 
2 min. 82 180 
3 min. 110 220 
4 min. 130 240 

 
TABELA III 

 TABELA DE MASSA POR ESPESSURA DESEJADA 
 

MATERIAL 

Massa mínima por 
unidade  

de área (g/m²) 

Espessura mínima 
equivalente  

do revestimento (µm) 

Amostra 
individual 

Média das 
amostras 

Amostra 
individual 

Média das
amostras 

Fundidos 
Conformados 
mecanicament
e  

660 600 77 85 

e < 1,0mm 300 350 42 49 
1,0 mm < e < 
3,0 mm 350 400 49 56 
3,0 mm < e < 
6,0 mm 450 500 63 70 
e > 6,0 530 600 74 84 

 
Após o banho são realizados o resfriamento 

e passivação da camada de zinco. Desta 
maneira, o revestimento de zinco estabiliza 
sua capa protetora. A passivação é feita com 
soluções cromatizantes a base de ácido 
crômico e bicromato, promovendo no 
produto zincado um aspecto amarelado. Para 
o acabamento é feita metalização (deposição 

de zinco por aspersão térmica) ou tinta com 
alto teor de zinco (maior que 90%) [6].  

Além disso, a montagem das peças da 
estrutura deve ser cuidadosamente 
observada, conforme disposição na Figura 4 
a seguir: 
 

 

 
 
Figura 4. Cuidados para Montagem das Peças em Torres 

Telecomunicações [3]. 
 
 
 
 

IV. PREVENÇÃO DA CORROSÃO EM NORMAS 
DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
A prevenção da corrosão em torres de 

telecomunicações está disposta em diferentes 
normas técnicas do setor. Essas normas, em 
geral, estabelecem os procedimentos de 
testes e inspeções para zincagem por imersão 
a quente das peças estruturais, chapas e 
acessórios compõem as estruturas das torres. 
Esses procedimentos têm por objetivo 
verificar o peso e a espessura da camada de 
zinco utilizada na galvanização das peças da 
estrutura da torre metálica. A Tabela IV 
apresenta os valores recomendados para o 
peso e espessura da camada de Zinco [7]: 

 
 



TABELA IV 
 ESPECIFICAÇÃO DA CAMADA DE ZINCO 

 

Classe do material Peso da camada 
(g/m2) 

Espessura  
(µm) 

Perfis e chapas 
estruturais 610 86 

Parafusos, porcas e 
arruelas 380 53 

 
O peso da camada de zinco deve ser 

calculado conforme descrição na fórmula (3) 
a seguir: 

                             

            
S

PP  P 2 1 −
=                           (3) 

 
Onde:   

P :  Peso da camada de zinco, em g/m2 . 
P1 : Peso do corpo de prova zincado por    
       imersão a quente, em g. 
P2 : Peso do corpo de prova sem  
       revestimento, em g. 
S :  Superfície do corpo de prova sem  
       revestimento, em m2. 
 

A espessura da camada de zinco pode ser 
obtida a partir da fórmula (4) a seguir: 
 
 

                       f P  E ×=                          (4) 
 
Onde: 

E : Espessura em milimicrons (µm). 
P : Peso da camada de zinco, em g/m2. 
f :  Fator de conversão = 0,14. 
 

A solução deve ficar em repouso por 48 
horas, e seu volume em quantidade suficiente 
para cobrir a peça que terá a galvanização 
avaliada. Para imersão na solução, a peça 
deve ser preparada com uma pré-limpeza. 
Isso é feito utilizando-se uma mistura de 
70% de tricloroetileno e 30% de xileno, para 
depois ser lavada em água corrente. Todas as 
impurezas devem ser removidas para 
avaliação da camada de zinco. Em seguida, a 
peça deve ser climatizada entre 15 e 21ºC 
antes do início do ensaio [6]. A Tabela V 
apresenta um exemplo da relação linear entre 
a densidade e o volume do sulfato de cobre 
utilizado no ensaio: 

TABELA V 
 DENSIDADE DE SULFATO DE  

COBRE PARA O ENSAIO  
 

DENSIDADE VOLUME (mL) 
 

1,186 0 
1,187 6 
1,188 11 
1,189 16 
1,190 21 
1,191 26 
1,192 31 

10 36 
1,194 41 
1,195 47 
1,196 52 

 
Assim, a peça é imersa na solução, 

verticalmente, sem agitação, durante 1 
minuto. Para os perfis estruturais são 
exigidas 6 imersões, e 3 imersões para 
porcas e parafusos [6]. São exigidas ainda 
medidas locais de uniformidade do 
revestimento de camada de zinco sobre a 
peça, de acordo com a Norma ABNT 7399.  
Após a realização das imersões, se houver 
depósito brilhante e aderente de cobre na 
peça, de cor “vermelho salmão”, existe a 
indicação de metal descoberto. Essa 
indicação apresenta a falha do processo de 
galvanização e, conseqüentemente, a 
vulnerabilidade da peça da torre para os 
processos corrosivos.   

 
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Destarte, os processos corrosivos 

apresentam-se como importantes inimigos 
das estruturas metálicas utilizadas em torres 
de telecomunicações. Por isso, as reações 
redoxes devem ser consideradas durante o 
projeto e instalação de uma torre com 
aplicação em telecomunicações.  

Essas reações podem ser evitadas, ou 
simplesmente atenuadas, com a aplicação de 
processos de coíbam o efeito corrosivo. Um 
dos processos que podem atenuar a corrosão 
em torres é a galvanização das peças 
metálicas que compõe sua infra-estrutura. 
Esse processo protege a superfície do metal, 
mas pode apresentar falhas. Logo, existem 



inúmeras normas do setor que exigem 
procedimentos técnicos mínimos para 
garantir a qualidade da galvanização. 

A galvanização das peças metálicas que 
integram a estrutura de uma torre deve ser 
considerada uma variável determinante na 
elaboração de um projeto técnico. Portanto, a 
abordagem desse processo na formação 
profissional apresenta-se de modo 
estratégico. 

 Para tanto, os ensaios que possibilitam a 
avaliação da galvanização devem ser 
utilizados como instrumentos de ensino e 
aprendizagem de engenheiros e técnicos. 
Tais ensaios, realizados em ambientes 
controlados, podem propiciar aos discentes 
ferramentas relevantes para inspeção da 
qualidade da camada protetora de zinco 
sobre peças e perfis metálicos, sua 
uniformidade, bem como a qualidade do 
produto final fabricado, isto é, a torre de 
telecomunicações. Além disso, em sala de 
aula, o docente pode estimular a produção do 
conhecimento a partir da discussão das 
recomendações técnicas da ABNT, entre 
outras, que definem os parâmetros mínimos 
de qualidade para realização desses 
processos de prevenção a corrosão nas torres 
metálicas. 

Observa-se também que no âmbito das 
engenharias existe uma preocupação, de 
maneira significativa, com a prevenção da 
corrosão em estruturas metálicas. Estudos 
recentes apresentam algumas inovações para 
proteção adicional de peças e perfis 
metálicos, entre esses, destacam-se os novos 
processos que utilizam a energia induzida 
pelo campo elétrico de linhas de transmissão 
como proteção catódica anti-corrosão nas 
áreas de contato da estrutura e a sua 
respectiva fundação no solo, além da 
exposição à atmosfera em meios corrosivos. 
Trata-se de um campo de pesquisa recente, 
que pode ser explorado em trabalhos futuros, 
contribuindo de maneira relevante para 
redução de custos com o projeto, montagem 
e manutenção das estruturas metálicas que 
compõe as torres de telecomunicações.  

Neste sentido, este trabalho procurou 
abordar os procedimentos básicos 
necessários para garantir a prevenção dos 
processos corrosivos em estruturas metálicas 
utilizadas em torres de telecomunicações. 
Para tanto, ficou evidente ainda a 
importância de se estudar as reações de 
oxidação e redução nos metais, bem com 
seus reflexos na sociedade moderna. 
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11. Licenciamento de Antenas



LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES:

POR UMA PADRONIZAÇÃO NACIONAL

Cristiano Torres do Amaral1

RESUMO: Neste estudo são apresentados argumentos que defendem a padronização

nacional do licenciamento ambiental das torres de telecomunicações no país, uma vez que

tal procedimento ocorre de maneira diferente nos municípios brasileiros. Neste sentido, este

artigo propõe esta padronização segundo a análise da regulamentação municipal das

cidades de Belo Horizonte, Criciúma, Porto Alegre e Santo André. A partir de parâmetros

nacionais claros e bem definidos, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável do

setor, resguardando o equilíbrio social, ambiental e econômico.

Palavras-Chave: regulamentação, telecomunicações, torre.

1. INTRODUÇÃO

A instalação das torres de telecomunicações no país é regulamentada pela Agência

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador setorial criado em 17 de junho

de 1997, por meio da Lei Federal n.º 9.472 – Lei Geral de Telecomunicações. Apesar das

atribuições técnicas definidas nesta lei, a referida norma não alcança questões polêmicas e

locais, tais como o uso e parcelamento do solo, proteção do patrimônio histórico e cultural

e, principalmente, o relacionamento desta tecnologia com o meio ambiente. Para tanto, o

licenciamento ambiental faz-se necessário para preservar o meio ambiente dos impactos

gerados pela instalação dos sítios de telecomunicações, compostos das torres e outros

artefatos tecnológicos (antenas, geradores, bancos de baterias, transmissores, etc.). Toda

esta infra-estrutura pode modificar a paisagem, gerar ruídos, além de expor o meio
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ambiente, e a população, à uma irradiação de ondas eletromagnéticas que não possui

segurança plenamente comprovada pela ciência2.

Neste sentido, algumas cidades brasileiras possuem uma legislação específica que obriga as

operadoras dos serviços de telecomunicações a obter uma licença ambiental para operação

destes sítios no espaço urbano. Deste modo, o licenciamento ambiental para instalação das

torres de telecomunicações pode contribuir significativamente para o desenvolvimento,

retrocesso ou atraso deste setor no país. Deve-se ressaltar também que a ANATEL não

possui competência para alterar a regulamentação municipal, uma vez que esta norma é

editada pelo legislativo das cidades em questão.

O serviço de telefonia móvel celular, por exemplo, com demanda crescente na economia

global na última década3, neste contexto, está diretamente subordinado aos anseios locais,

que de modo freqüente, surge coibindo a implantação das torres nas cidade. Isso ocorre

devido o crescente receio de que esta tecnologia possa causar danos a saúde da população e

ao meio ambiente. No entanto, não existem estudos que possam comprovar ou descartar

essa possibilidade, restando a sociedade apenas a precação. Neste princípio, as normas de

alguns municípios brasileiros podem coibir severamente a tecnologia, e impedir a

instalação das torres de telelecomunicações.

Porém, não existem parâmetros nacionais para o licenciamento ambiental dessas torres no

país, pois em cada cidade brasileira existem critérios e procedimentos distintos para a

obtenção das licenças. Essas diferenças de critérios e procedimentos elevam os custos das

operadoras de serviços de telecomunicações, pois a cada cidade contemplada com uma

torre,  um serviço distinto de consultoria ambiental deve ser contratado. Todavia, se

existissem diretrizes claras e bem definidas acerca destes procedimentos, os municípios

brasileiros poderiam adequar a legislação vigente ao contexto econômico global, sem se

esquecer da proteção da população e do meio ambiente.
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Neste sentido, este trabalho tem por objetivo propor a padronização nacional do

licenciamento ambiental das torres de telecomunicações no país, a partir da discussão da

legislação municipal de quatro cidades brasileiras. Nesta análise, foram discutidos os

pontos relevantes das referidas normas municipais, acrescentando comentários e

argumentos que justifiquem a padronização nacional.  Para tanto, apresentaremos a seguir

uma discussão acerca dos diferentes procedimentos adotados nestas cidades para o

licenciamento das torres, bem como os conflitos comuns entre as  empresas e a sociedade.

2. DISCUSSÕES ACERCA  DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL

A ANATEL está limitada em regular os aspectos técnicos das instalações de

telecomunicações, ficando a cargo dos municípios o licenciamento segundo os aspectos

ambientais e paisagísticos. O licenciamento ambiental e a negociação local para instalação

das torres de telecomunicações no país recebe um status prioritário para o desenvolvimento

sustentável deste setor. Isso ocorre porque os serviços de telecomunicações, com demanda

crescente na economia global na última década4, neste contexto, está diretamente

subordinado aos anseios locais. As normas locais são estabelecidas por quem vive o

cotidiano das cidades, implícitas no arcabouço jurídico municipal e, quase sempre, coibindo

a implantação das torres no espaço urbano.

Contudo, a normatização municipal das torres de telecomunicações no país está presente

apenas nas grandes cidades, pois nessas áreas existem grupos sociais organizados, que em

defesa do patrimônio histórico, cultural ou ambiental, questionam a expansão das torres na

cidade. Porém, tais normas locais seguem critérios técnicos duvidosos, sem o rigor

necessário para equilibrar o desenvolvimento da tecnologia, a preservação do meio

ambiente, do patrimônio histórico e cultural, além de manter as perspectivas de crescimento

econômico para os investidores do setor.

Em Belo Horizonte, onde existe uma legislação que contempla o equilíbrio do avanço da

tecnologia aliado a proteção do meio ambiente, o Código de Posturas promulgado através
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da Lei Municipal n.º 8.616 de 14 de julho de 2003, reserva o Capítulo III para tratar apenas

da regulamentação das antenas de telecomunicações na cidade, indistintamente ao serviço

ofertado (telefonia celular, internet via rádio, enlaces, etc.):

Art. 304 - A localização, a instalação e a operação de antena de telecomunicação com
estrutura em torre ou similar obedecerão às determinações contidas nas Leis Municipais n.º
8.201, de 17 de julho de 2001, e n.º 7.277, de 17 de dezembro de 1997, e das que as
modificarem ou sucederem. (Lei Municipal de Belo Horizonte n.º 8.616/03)

Art. 1º - Parágrafo Único – Para efeito desta lei, as estruturas verticais com altura superior
a 10 metros são consideradas como estrutura similar à de torre.(Lei Municipal  de Belo
Horizonte n.º 8.201/01)

Apesar de definir o uso e ocupação do solo, o procedimento de instalação das torres

telecomunicações demandam ainda de um rigoroso licenciamento ambiental. Para tanto, foi

criada em Belo Horizonte a Câmara Temporária para Licenciamento de Antenas de

Telecomunicações (CTLAT) através da Deliberação Normativa n.º 38 de 01 de dezembro

de 2001, do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM). As licenças ambientais

emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano (SMMASU)

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) através da CTLAT são classificadas

através do Decreto Municipal de Belo Horizonte n.º 10.889/01 como Licença Prévia (LP),

Licença de Implantação (LI) e Licença de Operação (LO). Para obtenção da Licença de

Operação, etapa final do trâmite burocrático municipal, a empresa concessionária de um

serviço de telecomunicações deve submeter seu projeto técnico, devidamente acompanhado

de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a

apreciação da CTLAT. Dessa forma, o município de Belo Horizonte, ao menos perante à

lei, se resguarda de maneira ampla às severas intervenções ambientais e paisagísticas desse

segmento tecnológico:

Art. 9  - § 3º - No EIA/RIMA, deverá ser analisada a interferência dos equipamentos sobre
a área de entorno nos aspectos da exposição a campos eletromagnéticos, ruídos e intrusão
visual no ambiente urbano. (Lei Municipal de Belo Horizonte n.º 8.201/01)

Nesta Lei também está previsto um instrumento de gestão que deverá ser implementado a

longo prazo pelas empresas proponentes, sendo definido no art. 10 como Plano de Controle

Ambiental (PCA). Portanto, as empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações

deverão manter um PCA segundo critérios a serem definidos pela SMMASU da PBH.



Contudo, o prazo para implantação desses artefatos é alongado devido às análises

processuais necessárias para o licenciamento, contribuindo significativamente para o

aumento dos custos das empresas proponentes com a montagem e manutenção das torres

inoperantes. Apesar desse rigor, as áreas de conservação ambiental são resguardadas deste

tipo de empreendimento em Belo Horizonte:

Art. 18 - § 1º - Fica vedada a instalação de antenas transmissoras, microcélulas e
equipamentos afins com estrutura em torre ou similar em Área de Proteção Especial,
Parque Estadual, Parque Municipal, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva
Particular Ecológica e Zona de Preservação Ambiental - ZPAM. (Lei Municipal de Belo
Horizonte n.º 8.201/01)

Embora a legislação municipal de Belo Horizonte seja criteriosa para a regulamentação do

setor, essa tecnologia antecede a promulgação da referida lei, ou seja, a regulamentação

deve contemplar um parque tecnológico que já estava instalado desde o início da década de

90 (PRATA, 2001) e que seguiam critérios técnicos definidos por Normas Práticas da

holding TELEBRÁS5. Entretanto, apesar de tal condição ser prevista no art. 15 da Lei

Municipal de Belo Horizonte n.º 8.201/01, a partir da obrigatoriedade do licenciamento das

torres existentes através de Ato Convocatório da SMMASU da PBH, tal medida mostra-se

lenta e ineficiente. As adequações a nova legislação fazem-se necessárias para a

regularidade e sustentabilidade ambiental do setor de telecomunicações em Belo Horizonte.

Porém, sem garantias efetivas do acatamento das empresas ao instrumento convocatório,

pois cabe as elas o acesso a inúmeros recursos no Poder Judiciário. O parque tecnológico

que já se encontrava instalado estava regularizado segundo o órgão setorial responsável

(ANATEL) e sustentando este argumento recorrem infinitamente ao judiciário.

Dentre os meandros jurídicos municipais existentes no país, na cidade de Santo André, no

estado de São Paulo, está em vigor a Lei Municipal n.º 7.896, de 28 de setembro de 1999, e

regulamenta a instalação de torres de telefonia celular no município. Apesar de anteceder a

legislação de Belo Horizonte, essa norma limitou-se em regulamentar apenas o serviço de

telefonia celular dentre uma gama de tecnologias em desenvolvimento no segmento de

telecomunicações, tais os serviços de internet sem fio (wireless) e os enlaces de dados a

longa distância. Essa lacuna jurídica não prevê o compartilhamento de infra-estrutura, e as



empresas podem alegar diferentes finalidades para uma área de transmissão no momento do

licenciamento.

Para o licenciamento ambiental, o art. 3º § 1º da Lei Municipal de Santo André n.º 7.896/99

exige a apresentação de um Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) por parte da empresa

proponente a instalação de uma torre, mas sem contemplar de forma ampla o aspecto

ambiental, como ocorrem nos EIA-RIMA. Assim, um estudo minucioso que deveria

preceder a implantação das torres telecomunicações não está assegurado na legislação

municipal da cidade de Santo André.

Na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, embora a legislação municipal seja

contemporânea a da cidade de Belo Horizonte, esta possui a mesma lacuna jurídica da Lei

Municipal de Santo André, isto é, contempla apenas as torres de telefonia móvel celular.

Porém, observamos uma inovação na Lei Municipal de Criciúma n.º 4.248, de 19 de

dezembro de 2001, o conceito de responsabilidade solidária que até então não havia sido

apresentado no arcabouço jurídico em vigor que regulamenta o setor. Neste caso, o

proprietário de imóveis locados às empresas de telefonia celular compartilham com seus

inquilinos responsabilidades, as quais devem ser apuradas e fiscalizadas no caso de

infrações, sejam essas ao meio ambiente ou contra o patrimônio público ou privado,

conforme transcrição da lei a seguir:

Art. 2º - Parágrafo Único – O proprietário do imóvel locado para instalação das torres de
telefonia celular igualmente terá responsabilidade solidária objetiva em conjunto com a
operadora de telefonia móvel. (Lei Municipal de Santo André n.º 4.248/01)

Mas na cidade de Porto Alegre que observamos a legislação municipal de modo

abrangente. A Lei Municipal de Porto Alegre  n.º 8.896, de 26 de abril de 2002, dispõe

sobre a instalação de Estações de Rádio Base (ERB) de telefonia celular e acrescenta ainda

equipamentos de rádio, telefonia, televisão e “telecomunicações em geral”. As etapas para

o licenciamento são descritas no  art. 8º com destaque para o parágrafo único transcrito a

seguir, o qual apresenta o aspecto global do Estudo de Viabilidade Urbanística adotado

                                                                                                                                                                                
5 Prática TELEBRÁS n.º 201-200-700 - Especificações para o Serviço Móvel Celular, de 02 de abril de 1991.



neste caso, que deve ainda ser apresentado pela empresa proponente nas diversas esferas de

fiscalização e controle do meio ambiente:

Art. 8º - Parágrafo Único - O Estudo de Viabilidade Urbanística será apreciado pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, nos aspectos urbanísticos e
paisagísticos, vinculado ao Plano de Instalação e Expansão de todo o sistema, e, ao
Conselho Municipal do Meio Ambiente, caberá analisar os níveis de densidade de potência.
(Lei Municipal de Porto Alegre n.º 8.896/02).

Logo, não é difícil vislumbrar na legislação municipal de quatro cidades distintas

interpretações diferentes do processo de licenciamento ambiental das torres de

telecomunicações país. Em Belo Horizonte, o modelo adotado para o licenciamento das

torres pode ser considerado satisfatório, porque exige um claro controle dos procedimentos

adotados para instalação das torres, com a emissão de licenças em etapas graduais e um

plano gestão a longo prazo. No entanto, tais medidas não são implementadas pelas demais

cidades que compõe a Região Metropolitana da capital mineira.

Em Santo André e Criciúma a legislação municipal limita-se em regulamentar as antenas de

telefonia celular, omitindo as demais tecnologias da regulamentação local. Em Porto Alegre

existem inúmeros requisitos e detalhes técnicos que aos olhos de um leigo podem

representar certo rigor técnico, mas tais “exageros” podem ser desconsiderados com os

avanços da tecnologia (redução da potência e maior eficiência das ERB, modificações de

layout dos sítios de repetição, etc.), sem considerar ainda a falta de habilitação técnica-

profissional dos funcionários da prefeitura para apurar o cumprimento da regulamentação.

Assim, os critérios definidos em cada um dos municípios não apresentam-se de maneira

convergente em âmbito nacional, mas poderiam ser corrigidos com a regulamentação

integrada.

3. CONFLITOS E PALIATIVOS

A legislação municipal brasileira no tange a regulamentação das torres de telecomunicações

no país é caracterizada por inúmeros meandros jurídicos, sem diretrizes claras e objetivas

em âmbito nacional. Essa dicotomia contribui significativamente para o aumento dos

“efeitos colaterais” decorrentes da instalação das torres de telecomunicações nas cidade.



Esses efeitos acontecem porque de um lado existe a população que deseja utilizar o telefone

celular sem se incomodar com a instalação de uma torre ao lado de sua casa, e do outro, as

empresas que desejam distribuir suas ERB pela cidade sem encontrar obstáculos para

instalação de sua infra-estrutura. No meio deste conflito está presente uma legislação que

não se apresenta de modo uniforme no país.

Assim, para as empresas, o melhor local para instalação de uma ERB está relacionado com

o grande número de usuários que poderão ser atendidos, o que poderá ocorrer a partir da

instalação de suas antenas em local de altitude privilegiada nas proximidades de seus

clientes. Os potenciais usuários do telefone celular são pessoas que estão distantes de um

ponto fixo de comunicação ou em pleno deslocamento (nas ruas, dentro de veículos,

fazendo compras, etc.). Definido o perfil e o número de usuários de uma determinada

localidade, a instalação da torre deverá ocorrer em um ponto elevado e próximo a esse

grupo de clientes, o que estará garantindo a maior área de abrangência da célula de

comunicação. Para tanto, os locais de grande concentração de usuários podem ser

encontrados em um centro comercial, escola, estação do metrô, hospital, parque, shopping

center, universidade, etc. Logo, o local de instalação da torre deverá ocorrer em área de até

5Km de raio a partir do ponto de concentração de usuários (BARRADAS, 1995), esteja este

ponto na cobertura de uma edificação ou em um morro elevado, que pode estar localizado

em uma área preservação ambiental.

Essa distância satisfaz plenamente os requisitos técnicos, no entanto, existem indícios que

tal tecnologia muito próxima a população pode causar sérios danos a saúde humana.

Segundo Jay Griffiths em artigo publicado na revista The Ecologist, em outubro de 2004, a

irradiação de ondas eletromagnéticas não-ionizantes podem fazer mal a saúde, pois não

existem estudos seguros quanto a distância e potência máxima de operação com segurança

das ERB e dos telefones móveis. Segundo este autor, as pessoas que ficarem expostas a

essas irradiações, por um longo período, poderiam desenvolver diferentes tipos de câncer

ou anomalias genéticas.



Neste sentido, DODE (2003) sugere que as torres de telefonia celular podem abalar a

relação entre o homem e o meio ambiente6. Para essa autora, tal receio deve-se em função

dos diferentes padrões de segurança e procedimentos técnicos (nacionais e internacionais)

adotados para a medição das ondas eletromagnéticas emitidas pelos aparelhos de telefone

celular e de suas ERB. Esses critérios técnicos divergem quanto ao conteúdo e

procedimento adotado para a fiscalização/controle e licenciamento ambiental das torres de

telecomunicações no Brasil e no exterior.

A Associação Brasileira de Defesa dos Moradores e Usuários Intranqüilos com

Equipamentos de Telecomunicações Celular (ABRADECEL) é uma organização não-

governamental (ONG) fundada em 2002 e tem como bandeira o alerta da sociedade

brasileira quanto aos riscos decorrentes da disseminação do uso do telefone celular. O meio

ambiente e a paisagem urbana também seriam vítimas das torres de telecomunicações, pois

segundo divulgação da ABRADECEL em sua página de internet (www.abradecel.org.br),

esses aparatos além de promoverem a irradiação das ondas eletromagnéticas não-ionizantes

prejudicais a maioria das formas de vida existente no planeta, proporcionam uma agressão

visual a paisagem urbana.

4.  PALIATIVOS PROPOSTOS PELAS EMPRESAS

Para tentar reduzir a resistência das pessoas contra as ERB, as empresas de telefonia celular

propõe alguns “paliativos”, como uma moeda de troca pela instalação de uma ERB na

cidade. Para isto, as empresas fazem investimentos na restauração do patrimônio histórico

ou instalam torres camufladas em locais de grande impacto paisagístico. Por exemplo, em

2004 a empresa Oi/Telemar assinou um convênio com o governo do estado de Minas

Gerais para restaurar o Palácio da Liberdade, sede do governo estadual e patrimônio

histórico e cultural de Minas Gerais.  A empresa Telemig Celular, por sua vez,  instalou em

Belo Horizonte, no campus da UFMG em 2002, uma torre camuflada de árvore. Essa  torre

pode ser observada na Figura 1, em destaque na parte central da imagem conforme seta

indicativa:

                                                          
6 DODE, 2003.



FIGURA 1: Torre camuflada da UFMG.
FONTE: Boletim Informativo da UFMG, n.º1.375, ano XIX de 21 nov. 2002.

Segundo os engenheiros de telecomunicações das empresas de telefonia celular consultadas

neste trabalho, as torres camufladas surgiram no início da década de 90, tendo como uma

das empresas fabricantes a estadunidense Larson Company. A Figura 2 apresenta dois

produtos em desta empresa que estão disponíveis em seu portifólio eletrônico na internet

(www.larson-usa.com):

FIGURA 2: Torres camufladas da empresa Larson Company
FONTE: Consulta a página http://www.larson-usa.com/ consultada em 05 maio de 2005



Essa tecnologia, que a princípio poderia representar uma solução parcial para um destes

“efeitos colaterais” na cidade, foi severamente criticada por MOTTA & SOARES (2002),

sendo esses um engenheiro agrônomo e outro arquiteto respectivamente, ambos

funcionários da UFMG. Para eles, o fato representa um tipo de propaganda enganosa ou

“Falsidade ideológica”. No entanto, esses profissionais aprovariam a instalação de uma

torre convencional.

A partir do ponto de vista destes pesquisadores, a imagem de um objeto tecnológico

camuflado provoca espanto, mas a sua característica de modernidade e  artificialidade no

meio ambiente pode ser aceitável, tolerada. Este argumento contra esse tipo de intervenção

no meio ambiente pode ser melhor compreendido a partir da diferença conceitual entre

modernismo e futurismo proposta por SAMPAIO (1996, p.141): “o modernismo procura

adaptar os elementos que integram a cidade a necessidade da época, e o futurismo procura

caminhos novos, de grande excentricidade”. Assim, neste contexto, o elemento moderno

apesar de intervir na paisagem, no meio ambiente, não apresenta-se de maneira excêntrica

ou bizarra, mas “inovadora”, ou seja, refletindo a dualidade existente na sociedade quanto

a instalação dessas estruturas no espaço urbano. Para algumas pessoas, os artefatos

tecnológicos agridem o meio ambiente, outras não pensam dessa forma e acreditam que tais

aparatos são reflexos da modernidade.

5. CONCLUSÕES

Destarte, neste breve estudo foi possível observar a partir da análise da legislação de quatro

cidades diferentes uma clara dissonância entre as leis municipais que versam sobre os

procedimentos locais para o licenciamento ambiental das torres de telecomunicações no

país. Essas leis apresentam critérios distintos para o licenciamento e instalação das torres de

telecomunicações nas cidades, com ênfase apenas no serviço de telefonia celular (Serviço

Móvel Pessoal - SMP), o que pode representar um grande equívoco se forem considerados

os avanços das tecnologias e acordos internacionais de proteção ao meio ambiente.



Outro aspecto relevante está relacionado com as exigências de um Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) ou sequer de um Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) para o

licenciamento das torres de telecomunicações. Estes critérios não apresentam-se como uma

unanimidade no arcabouço jurídico municipal brasileiro neste momento. Também não

existe um consenso acerca da instalação das torres de telecomunicações em áreas de

proteção ambiental ou de risco social, tais como nas proximidades de creches, escolas e

hospitais. A articulação de maneira regional ou metropolitana no controle e licenciamento

das torres não existe, assim como não existem sinais de que um dia isso possa ocorrer.

Neste sentido, a proteção ao meio ambiente deve ser prioridade na agenda nacional,

contudo, o Estado ou a sociedade organizada não deve agir de maneira radical e coibir

severamente as inovações tecnológicas no espaço urbano. Existem procedimentos mais

equilibrados para o desenvolvimento sustentável deste segmento, e estão diretamente

associados ao diálogo entre as empresas, a sociedade e o Estado. Nesta discussão coletiva

podem surgir diretrizes ou parâmetros que resultem na convergência dos trâmites para o

licenciamento ambiental das torres de telecomunicações em âmbito nacional.

Desta maneira, poderemos eliminar as contradições e meandros da normatização municipal

em vigor no país. Para tanto, faz-se necessária a elaboração de um instrumento legal, na

esfera federal, que estabeleça critérios claros para o licenciamento ambiental destas torres, a

partir de diretrizes que privilegiem o equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e o

desenvolvimento sustentável do setor.
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Resumo: 

O presente artigo tem objetivo de informar sobre o desenvolvimento das tecnologias dos
Sistemas Microgrids e a importância do investimento da indústria naval nessas tecnologias.
Os sistemas Microgrids se caracterizam pela integração de fontes de energia renováveis e
sustentáveis  para  geração  e  distribuição  de  eletricidade  em áreas  isoladas. A Indústria
Nacional  de  Defesa  agregam  tecnologia  e  desenvolvimento  nas  regiões  onde  estão
instaladas,  por  isso,  investir  neste  segmento  de  geração  e  distribuição  de  energia  é
estratégico para as  Forças  Armadas,  bem como contribui  para o desenvolvimento  local
sustentável. A utilização dos sistemas de Microgrids pela Indústria Nacional de Defesa nas
áreas isoladas da região Amazônica é capaz de fomentar o desenvolvimento de tais regiões
com participação  do Poder  Naval  e,  ao  mesmo tempo,  contribuindo  para  proteção  das
fronteiras e acesso às áreas mais isoladas pelas hidrovias deste território.  Neste artigo são
destacadas  a  viabilidade  da  implantação  desse  sistema,  assim  como  experiências  já
realizadas e seus resultados.

Palavras-chave: Sistemas Microgrids; Indústria Nacional de Defesa; Fronteira; Amazônia.
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1. Introdução

Em dezembro de 1615, Castelo Branco deixou o forte de São Luiz em direção ao delta
do  Amazonas  e,  alguns  dias  depois,  avançava  pelo  delta  Amazônico.  Era  o  início  da
exploração portuguesa na Amazônia. Entre outros importantes sertanistas, também participava
dessa expedição Antônio Vicente Cochado, que mapeava a costa do Maranhão, e o jovem
alferes Pedro Teixeira, que pouco tempo depois iria se destacar na conquista do Amazonas. A
preocupação da época era em identificar onde começava e terminava o extenso “reino das
águas” (GADELHA, 2002).

A expansão  das  fronteiras  portuguesas  contribuiu  para  entrada  dos  mamelucos  do
Brasil  e  conduziu  os  portugueses  para  além  dos  limites  estabelecidos  pelo  Tratado  de
Tordesilhas.  A conquista  deste  território  só  foi  possível  pela  exploração  hidroviária,  que
alcançou os limites dos territórios onde hoje se encontram as fronteiras da Colômbia, Bolívia,
Brasil, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Ao longo dos anos
seguintes os visitantes foram se estabelecendo nas margens dos rios, dedicando-se à cultura
extrativista de subsistência  (GADELHA, 2002). 

A presença do Estado nessa região sempre foi precária, uma vez que a localização
isolada e de difícil acesso dificultou o seu estabelecimento. Por isso, por muito tempo, essa
população  esteve  a  margem  do  desenvolvimento  do  país.  Nessas  localidades  apenas  as
Organizações Militares (OM) representam o Estado e apoiam os ribeirinhos. As OM's também
são responsáveis pela fiscalização e monitoramento do trânsito pluvial, em especial, a Força
Naval Brasileira (NUNES, 2011).

A presença da marinha na Amazônia teve início em 1728, com a criação da Divisão
Naval, na cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Essa divisão tinha por objetivo
evitar incursões de piratas e colonizadores. Em 1868 foi criada a Flotilha em Manaus e, em
1874, foi criada a Capitânia dos Portos de Manaus, a atual Capitânia Fluvial da Amazônia
Ocidental (NUNES, 2011). 

Em 1910, surge a Flotilha do Amazonas e, em 1933, para garantir a neutralidade do
Brasil diante do Conflito de Letícia, entre Peru e Colômbia, é criada a Divisão Naval em
Operações no Rio Amazonas. A partir de 1945, o comando da Flotilha do Amazonas passa a
ser de responsabilidade do Comando do 4º Distrito Naval. Em 1974, a Flotilha do Amazonas
foi  desdobrada  em duas  unidades.  Em 1994 foi  ativado o  Comando Naval  da  Amazônia
Ocidental e, em 2005, foi criado o Comando do 9º Distrito Naval, subordinado ao Comando
de Operações Navais (NUNES, 2011).

Além dos desafios sociais e econômicos, a Marinha Brasileira é responsável ainda por
intermediar interesses em um cenário de constantes conflitos e crises políticas/estratégicas
com os países vizinhos. As ameaças militares, no momento, não são relevantes, entretanto,
existem conflitos indígenas, narcotráfico e crimes ambientais. Atualmente, somente o poder
fluvial colombiano é atuante, tendo capacidade para executar operações de ataque com meios
navais e aeronavais. Os poderes navais da Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e
Guiana Francesa não são significativos nas hidrovias (NUNES, 2011).

No estado de Rondônia, por exemplo, existem cerca de 132 comunidades isoladas, que
possuem infraestrutura precária,  sem acesso aos serviços básicos de transporte rodoviário,
telecomunicação,  saúde  e,  principalmente,  energia  elétrica  (MORET, 2014).  Entretanto,  a
Marinha do Brasil se faz presente por meio de intervenções de rotina em suas atribuições nas
vias pluviais,  bem como programas sociais  e comunitários.  Essas áreas isoladas estão em
diferentes  localidades  remotas  das  regiões  Norte,  Centro  e  Sul  do  estado  de  Rondônia,
distantes da BR-364, bem como, dentro e/ou fora de reservas ambientais e indígenas.
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2. O Papel Socioeconômico da Indústria Nacional de Defesa na Amazônia

A indústria de defesa e segurança possui grande participação no Produto Interno Bruto
(PIB) de muitos países pelo mundo e são formadas por grandes grupos conglomerados que
agregam tecnologia e desenvolvimento nas regiões onde estão instaladas. Investir na Indústria
Nacional  de Defesa também agrega valor ao desenvolvimento local.  A Tabela I,  a  seguir,
detalha, por segmento, o crescimento do setor entre os anos de 2003 a 2012. Neste período
destacam-se a fabricação de navios e aeronaves.

Tabela I – Comércio exterior da Indústria de Defesa (em milhões US$)

Fonte: GORNSZTEJN, 2013.

No Brasil, orçamento de Defesa Nacional abrange o Ministério da Defesa (MD) e as
três Forças Armadas, sendo alocado em três tipos de despesas: pessoal, custeio e investimento.
No período de 2003 a 2012, a despesa com pessoal consumiu 76,5% dos gastos totais da
Defesa. Ao longo desta série histórica, essa proporção decaiu devido ao recente crescimento
da alocação de recursos neste setor. Os investimentos são responsáveis pela aquisição dos
meios  e  recursos  destinados  à  adequação  e  ao  aparelhamento  das  Forças  Armadas,  com
produtos  e  projetos  bem  definidos.  Por  exemplo,  aquisição  de  navios  e  embarcações
representa a revitalização da frota e precisa ser continuada.  As despesas de investimentos
tiveram uma ampliação  significativa,  passando  de  R$  1,5  bilhão  em 2003  para  R$  10,1
bilhões em 2012, configurando um aumento de cerca de 568% (GORNSZTEJN, 2013).

Contudo, existe um deficit no comércio de produtos de defesa. Além do volume baixo
exportado, existe grande concentração das vendas externas e alta variação do fluxo comercial,
proporcionando uma fraca presença do país no mercado internacional de produtos de defesa.
O Brasil ocupava a 11ª posição no  ranking  mundial nos últimos anos, exportando cerca de
US$ 739 milhões  em produtos  de  defesa  em um período de  vinte  anos  (1993-2012).  As
importações superaram US$ 5,4 bilhões resultando em um deficit de US$ 4,7 bilhões. Navios
e  aeronaves  foram  os  principais  segmentos  de  produtos  importados  e  os  que  mais
contribuíram para este deficit comercial (GORNSZTEJN, 2013). 

Grande parte das tecnologias desenvolvidas para a defesa não possuem aplicação só na
área militar, mas também no meio civil,  e os investimentos públicos em prol da Indústria
Nacional  de  Defesa  também geram  benefícios  para  a  sociedade.  Historicamente  existem
inúmeros  exemplos,  tais  como a  criação da  internet que  surgiu  de  redes  militares  norte-
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americanas; a telefonia celular, originalmente criada para comunicação militar; e a aplicação
em larga escala de sistemas de geoposicionamento por satélite (GPS) (GORNSZTEJN, 2013).

Neste  contexto  é  razoável  esperar  que  os  investimentos  na  Indústria  Nacional  de
Defesa possam fomentar o desenvolvimento na Amazônia, criando empregos e distribuindo
renda na região. Em Rondônia, por exemplo, existem comunidades isoladas que não possuem
acesso aos serviços básicos e que dependem do apoio diário da Marinha Brasileira. Logo,
investimentos na Marinha Brasileira e empresas que produzem seus recursos logísticos podem
fomentar  o  desenvolvimento  local.  A  produção  de  embarcações  e/ou  revitalização  das
Organizações  Militares  estabelecidas  às  margens  dos  rios  navegáveis  da  região  seriam
fundamentais. 

3. Os Sistemas Microgrids e o Poder Naval

Os  sistemas  Microgrids  são  tecnologias  que  associam  recursos  para  geração  e
distribuição  de  energia  elétrica  utilizando  fontes  limpas  e  renováveis.  Estes  sistemas  de
geração de energia utilizam, de maneira integrada, a energia solar, eólica, biogás e biomassa
(Fig. 1). Os sistemas  microgrids amazônicos são destinados ao suprimento de comunidades
pequenas  e  isoladas,  com  carga  residencial  (televisores,  refrigeradores,  ferro  de  passar,
lâmpadas incandescentes e fluorescentes) predominante na demanda total de eletricidade das
vilas  (DI LASCIO, 2009). 

Entre  esses  consumidores,  também  podem  ser  atendidos  o  serviço  público  e
comercial. Nesse caso incluem as cargas de iluminação pública, iluminação e comunicação de
prédios públicos ou comunitários (igrejas, escolas, creches), e de pequenos comércios. Estes
sistemas  também  podem  apoiar  uma  atividade  produtiva,  como  por  exemplo,  pequenas
fábricas  de  gelo  para  conservação  do  pescado  e  de  outros  alimentos,  contribuindo  para
geração de renda e sustentabilidade (DI LASCIO, 2009). 

Figura 1 – Diagrama conceitual de um sistema microgrid

Fonte: Adaptado de BARI, 2014.

Tecnicamente, a seleção dos locais para a implantação dos sistemas híbridos baseia-se
na  avaliação  objetiva  e  equilibrada  do  potencial  das  fontes  renováveis.  Para  tanto,  são
utilizados mapas que descrevem a disponibilidade desses recursos no território nacional. Por
exemplo, para determinação do potencial de geração de energia eólica são utilizados mapas
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que descrevem a média anual da velocidade do vento (m/s) em uma região. Para energia solar
são avaliados mapas de radiação solar média anual (Fig. 2).

Figura 2 – Média Anual de Radiação Solar (MJ/m2.dia)

Fonte: Adaptado de TIBA et al, 2000. 

Na Amazônia,  as  microgrids foram  disseminadas  a  partir  de  1994.  O  projeto  do
sistema de híbrido da vila Campinas, no município de Manacapuru, no estado do Amazonas
foi um dos pioneiros na região. A planta fotovoltaica inicial tinha capacidade nominal de 51,2
kWp. O sistema da vila Campinas, conforme projeto original, ainda permitia a integração com
20 kW de geração eólica. A noite, ou em um dia nublado ou chuvoso, um banco de baterias
atendia as residências. Depois de descarregar 60% de sua capacidade, um grupo gerador a
diesel era acionado (DI LASCIO, 2009). 

Outro projeto híbrido fotovoltaico-eólico foi instalado na vila Joanes, no município de
Salvaterra, estado do Pará. Idealizado no ano de 1994, entrou em funcionamento em junho de
1997 para atender 170 residências. O sistema foi concebido para ser interligado à rede do
município  de  Salvaterra,  que  atende a  vila  Joanes,  visando complementar  e  aliviar  a  sua
geração nos momentos de deficit e durante o horário de ponta. Nessa estratégia de operação
isolada, a geração proveniente do sistema híbrido fotovoltaico-eólico atendia a carga da vila
aliviando  a  planta  de  distribuição  de  Salvaterra,  principalmente  no  período  de  demanda
máxima.  Quando a demanda em Joanes ultrapassava a  capacidade de geração do sistema
híbrido,  a  rede  de  distribuição  convencional  era  interligada,  complementado  a  geração
renovável e recarregando o banco de baterias (DI LASCIO, 2009).

Em  setembro  de  1998  foi  instalado  o  sistema  híbrido  eólico-diesel  da  vila  Praia
Grande, no município de Ponta de Pedras, estado do Pará, para suprir as residências, o centro
comunitário, a escola, o sistema de bombeamento de água da vila e a iluminação pública. A
estratégia  de  operação  utilizava  um aerogerador  do  sistema  para  fornecer  energia  à  vila
enquanto houvesse vento. Caso isso não ocorresse, entrava em operação a geração diesel, que
funcionava até que a geração eólica fosse suficiente para atender à carga da vila (DI LASCIO,
2009). 

O  sistema  fotovoltaico-eólico-diesel  de  Tamaruteua,  no  município  de  Marapanim,
estado do Pará, abastecia residências, escola, comércios, igrejas e iluminação pública da vila.
No final  de 2005,  o projeto foi revitalizado e  expandido.  Houve o aumento de 100% da
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capacidade de geração fotovoltaica (de 1,92 para 3,84 kWp) e manutenção nos conjuntos
torre/aerogeradores (DI LASCIO, 2009). 

Em  Rondônia,  o  sistema  híbrido  fotovoltaico-diesel  de  Araras,  no  município  de
Mamoré, entrou em operação no ano de 2001. Como estratégia de operação, durante o dia a
demanda elétrica da vila era atendida pela energia solar e, a noite, pela geração diesel (DI
LASCIO, 2009).

Na região Norte do Brasil, a energia solar tem grande potencial de exploração, assim
como  os  recursos  hídricos.  Existem  muitos  estudos  nessa  direção  e  apontam  que  este
segmento é pouco explorado em nosso país. Outro exemplo de aplicação foi demonstrado
pelo SENAI de Manaus–AM em uma unidade escola fluvial que atende cursos itinerantes. O
Barco  Escola  Samaúma  (Fig.  3)  percorre  a  região  Norte  ministrando  cursos
profissionalizantes  às  comunidades  ribeirinhas,  atendendo  aos  municípios  dos  estados  do
Amazonas, Acre, Pará e Roraima. A embarcação oferece várias categorias de cursos e pode
permanecer cerca de 30 dias em cada município atendido (GALDINO et al, 2010). 

Figura 3 – Embarcação Samaúma
 Localização da Instalação dos Painéis Fotovoltaicos e Solar Térmico

Fonte: Adaptado de GALDINO et al, 2010.

O sistema fotovoltaico deve ser montado em um laboratório localizado no segundo
convés da embarcação. O painel fotovoltaico deve ficar disposto sobre a cobertura, em uma
estrutura  móvel,  permitindo  ajuste  manual  de  inclinação  e  orientação  de  acordo  com  as
condições do município onde a embarcação estiver atracada. O sistema solar térmico é do tipo
compacto,  também pode ser montado sobre a cobertura da embarcação em uma estrutura
móvel  que  permite  ajustes  para  aquecimento  de  água.  As  cargas  previstas  contemplam a
iluminação, frigobar, rádio transceptor náutico e computador conectado à internet (GALDINO
et al, 2010).

O translado de equipamentos e combustível até as localidades isoladas da Amazônia é
um complicador  para  qualquer  investimento,  por  isso,  as  implantações  de  alternativas  de
geração  de  energia  apresentam-se  como  estratégias  importantes.  Embarcações  menos
dependentes de combustíveis fósseis e com maior autonomia são mais eficientes nessa região
do país e por isso devem ser ampliadas a sua utilização. 

Além das embarcações também existem soluções integradas e sustentáveis para uso
temporário em áreas de acampamento e apoio logístico. Por exemplo, em áreas isoladas da
Amazônia é necessário o bombeamento de água para o alojamento ou vila residencial militar.
Uma boa alternativa é a utilização de kits de bombeamento que utilizam a energia solar (Fig.
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4).  Esses  kits  são compactos e poupam as  embarcações de uso de combustível  para essa
finalidade.

Figura 4 – Kit de Solar para Bombeamento de Água

Fonte: Adaptado de GALDINO et al, 2010.

 Também  existem  tecnologias  de  caldeiras  e  turbinas  a  vapor,  uma  vez  que  na
Amazônia existe grande disponibilidade de biomassa. O Projeto Marajó, iniciado em 2003, foi
responsável pela implantação de uma usina em uma comunidade isolada da ilha de Marajó. O
projeto une a infraestrutura energética com a atividade produtiva local através de uma usina
de geração elétrica com capacidade para 200 kW. A capacidade de estocagem de biomassa é
de 100.000 toneladas/ano. O projeto Marajó teve investimento total de R$ 841.169,50. Seus
equipamentos de geração de energia possuem vida útil de 25 anos. A energia gerada foi de R$
296,55 por MWh (DI LASCIO, 2009). 

Figura 5 – Caldeira, Turbina e Gerador do Projeto Marajó

Fonte: Adaptado de DI LASCIO, 2009.

Além da energia  solar e eólica,  tecnologias de caldeira,  os óleos vegetais  também
possuem grande potencialidade como combustíveis na região amazônica.  A energia nativa
para aproveitamento dos frutos oleaginosos são obtidas a partir da prensagem apropriada dos
materiais em microindústrias. Em geral, pequenas unidades produtivas podem obter até 200
kg/h. O dimensionamento da prensa pode extrair óleo de até 44 toneladas de frutos por mês,
fornecendo  4.890  kg  de  óleo  vegetal  no  mesmo  período.  Para  ser  implantada,  cada
microindústria  tem  investimento  estimado  em  R$  1.140.000,00  e  para  as  instalações  de
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cogeração com resíduos, um custo de R$ 500.000,00. Um óleo vegetal com alto potencial de
energia é o murú-murú, encontrado na calha dos rios da Regional do Juruá, com um potencial
de produção de 6.540 kWh por mês, isto é, atender cerca de 10.900 moradias com energia
elétrica (PINHO, 2008).

Figura 5 – Usina de Biodiesel na Reserva Extrativista do Médio
Rio Juruá no Estado do Amazonas

Fonte: Adaptado de DI LASCIO, 2009.

O  uso  de  óleo  vegetal  in  natura como  combustível  em  motores  diesel  deve  ser
cuidadoso,  uma  vez  que  exige  o  aquecimento  prévio.  Este  aquecimento  viabiliza  as
características do escoamento dos sistemas de alimentação originais dos motores, evitando
assim o desgaste. A mistura de uma pequena quantidade de óleo vegetal  in natura no óleo
diesel é bem tolerada, desde que seja até 2% do volume total. A transesterificação produz o
combustível semelhante ao óleo diesel e é conhecido por biodiesel. O biodiesel é indicado
como a melhor solução tecnológica para a substituição dos combustíveis fósseis e se constitui
como a solução ideal para a substituição do diesel em embarcações na Amazônia (PINHO,
2008). 

Estudos  demonstram  que  em  Rondônia  existe  potencial  para  desenvolvimento  de
usinas de extração de óleo vegetal e biomassa, entretanto, os investimentos ainda são tímidos
(MORET, 2014). Usinas térmicas utilizando óleos vegetais e/ou utilizando biodiesel ligado
aos sistemas híbridos  de geração de energia  solar, eólica e biomassa apresentam-se como
soluções  de  grande  potencial  de  investimento  na  Amazônia.  As  soluções  de  sistemas
Microgrids  podem  ser  implantadas  em  unidades  terrestres,  embarcações,  e  ainda,
potencializar as iniciativas locais, promover autonomia das comunidades isoladas e contribuir
para  preservação  da  Amazônia  e  do  território  de  fronteira,  em  especial,  ao  longo  das
hidrovias. 

4. Oportunidades e Desafios para Indústria Naval

A Floresta Amazônica dispõe abundantemente de vários recursos e funciona como
um grande fonte de equilíbrio da estabilidade ambiental do planeta. As riquezas de recursos
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naturais da Amazônia garantem a seguridade hídrica, energética, alimentar e de saúde para as
populações e economias da região e de outros lugares. Neste imenso território, com grande
diversidade biológica e cultural, convivem populações urbanas e rurais de diversas origens,
povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. Diante deste cenário verifica-se que
em áreas isoladas cresce a pressão pela de oferta de recursos naturais, principalmente aqueles
associados a geração de energia elétrica. 

Apesar disso, são escassos os investimentos do Estado em tais áreas, muito aquém da
necessidade  dessas  populações.  Portanto,  existem  oportunidades  de  investimentos  para
atender essas comunidades. Em Rondônia não é diferente e apoiar as instituições que estão
diretamente relacionadas com essas pessoas é altamente recomendável. Investir na Indústria
Naval poderá apoiar tanto a Marinha Brasileira quanto às comunidades locais.

Atualmente a Marinha do Brasil possui oito Organizações Militares (OM) do Sistema
de Segurança do Tráfego Aquaviário para executar  as  tarefas  de  Autoridade Marítima na
região. Essas unidades possuem sedes próprias e contam com embarcações para execução de
suas atividades. Tanto as unidades móveis pluviais quanto as sedes em terra firme podem
receber  investimentos  em  sistemas  de  geração  de  energia  alternativas.  Por  exemplo,  a
universalização da energia solar na Amazônia poderia surgir a partir de programas sociais
conduzidos  e/ou  supervisionados  pela  Marinha  do  Brasil.  Esse  tipo  de  programa poderia
contar ainda com assistência técnica de universidades locais. A Fundação Universidade de
Rondônia possui o Grupo de Pesquisa Energia Renovável Sustentável (GPERS/UNIR) que é
muito atuante no desenvolvimento de trabalhos com fontes de energia alternativas. O Instituto
Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA/RO), por sua vez, possui corpo docente
qualificado e experiente no desenvolvimento de projetos de expansão de linhas de energia na
Amazônia.

O período de recessão no qual o país está imerso exige criatividade e inovação para
retomada  do  crescimento.  As  perspectivas  de  demanda  e  de  aumento  da  capacidade  da
Indústria  Naval  Nacional  nos  próximos  anos  são  promissoras  e  por  isso  não  podem ser
ignoradas. Assim é necessário acreditar e investir em inovação tecnológica, principalmente no
âmbito das fontes de energia renováveis propostas pelos sistemas Microgrids. 

Outro desafio enfrentado pela Indústria Naval é a falta de mão de obra especializada.
É  fundamental  que  os  empregados  tenham a  capacidade  adequada  para  executarem suas
devidas funções técnicas e especializadas,  principalmente se tratando da Defesa Nacional.
Logo,  se  faz  necessário  o  aprimoramento  e  o  aperfeiçoamento  da  força  produtiva  na
Amazônia. Investir na formação e especialização da mão de obra também fazem parte do
escopo da Indústria Nacional de Defesa. 

Os  investimentos  para  a  aquisição  de  produtos  de  defesa  naval  cresceram
vertiginosamente graças à exploração de petróleo no território brasileiro, porém a indústria de
defesa ainda sofre com a ausência de vinculação de recursos em seu orçamento. É necessário
que  haja  uma  ligação  direta,  ou  seja,  uma  garantia  de  que  não  faltarão  recursos  para  a
fomentar a Indústria Nacional de Defesa. Essa estabilidade pode ser alcançada com a criação
de planos e projetos específicos. A vinculação do orçamento e o desenvolvimento de projetos
de crescimento proporcionam garantias aos investidores do segmento militar. 

5. Considerações Finais

Os sistemas Microgrids possibilitam a geração e distribuição de energia por meio de
fontes  alternativas,  e  podem  funcionar  isoladamente,  atendendo  às  necessidades  de
comunidades  distantes  na  Amazônia.  Estes  sistemas  promovem  o  desenvolvimento
sustentável das regiões onde estão instalados e sem promover impactos ambientais.
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Rondônia  é  um  estado  com  potencial  para  desenvolvimento  desta  tecnologia  e
investir nesse segmento pode gerar empregos e promover o crescimento econômico. Associar
esses investimentos à Indústria Naval, em especial, a Indústria Nacional de Defesa, servirá de
base  para  atividades  produtivas  locais,  distribuir  renda  e,  principalmente,  desenvolver
pesquisa e  inovação em energias renováveis aplicadas  à Defesa Nacional.  Além disso,  os
sistemas  Microgrids podem promover a autonomia das comunidades isoladas e contribuir a
preservação da Amazônia.

A  Marinha  do  Brasil,  que  já  realiza  um  trabalho  excepcional  na  região,  pode
contribuir ainda mais com o desenvolvimento das áreas mais remotas do país e aproveitar a
oportunidade de conduzir as pesquisas e a difusão de tecnologias para geração de energia nas
comunidades isoladas da região Amazônica. A Indústria Naval poderá trazer para Rondônia
maior crescimento e desenvolvimento, bem como contribuir para atender as necessidades de
energia neste território de fronteira. 
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13. Parceiros Potenciais do SISFRON



Instituições de Ensino Superior na Fronteira: Parceiros Potenciais da Indústria Nacional
de Defesa na Implantação do SISFRON

Resumo: Artigo que apresenta uma breve discussão acerca da contribuição das Instituições de
Ensino Superior (IES) localizadas em área de fronteira para instalação do Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Inicialmente é feita uma descrição do Projeto
Piloto do SISFRON e de sua importância para o país. Também são comentadas as limitações
da  indústria  nacional  para  execução  do  projeto,  em especial,  a  escassez  de  profissionais
especializados em tecnologia da informação e comunicação. Em seguida, são apresentados
exemplos de aplicações do Ensino a Distância (EAD) para potencializar a formação de mão-
de-obra  em tecnologia.  Nessa  argumentação  também é  descrita  a  experiência  didática  do
Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho (ULBRA) em EAD. Por fim, os autores
esclarecem como a contribuição das IES pode fomentar o mercado de trabalho na fronteira e
impulsionar a indústria nacional de defesa com o SISFRON.

1. Introdução

Nos últimos anos o Brasil  está marcando presença no cenário global como uma das mais
promissoras nações em desenvolvimento.  Além do crescimento da economia,  redução dos
indicadores  de  vulnerabilidade  social,  o  país  também  está  presente  em  diferentes  ações
diplomáticas.  Na  América  do  Sul,  principalmente,  essas  ações  envolvem  a  mediação  de
conflitos políticos e econômicos, bem como intervenções humanitárias. Este posicionamento
é estratégico, uma vez que o Brasil é um país continental, o qual possui fronteira com dez
países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela).

Figura 1: Limites de Fronteira entre o Brasil os Países Sul-Americanos
Fonte: Adaptado de CCOMGEX, 2014.

De acordo com a legislação vigente, a faixa de fronteira brasileira com os países da América
do Sul se estende ao longo de 16.886 km de extensão (Figura 1). Esta faixa contempla 588
municípios de 11 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. A faixa de
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fronteira possui cerca 27% do território brasileiro, com uma população estimada em mais de
10 milhões de habitantes. Os números censitários deste território descrevem sua importância
estratégica  e  social,  justificando  todos  os  investimentos  da  União  na  preservação  de  sua
integridade (IBGE, 2010).

Entre os investimentos mais recentes, destaca-se o Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras  (SISFRON)  (Figura  2).  Ao  final  de  2013,  o  Governo  Federal,  por  meio  do
Ministério da Defesa, deu início à instalação de um sistema de vigilância audacioso e inédito.
O  SISFRON fará parte do Sistema de Comando e Controle da Força Terrestre (SC2FTer)
reunindo diferentes recursos tecnológicos para integração das forças militares brasileiras e
outros órgãos governamentais na gestão e proteção da fronteira brasileira na América do Sul
(CCOMGEX, 2014).

Figura 2: Logomarca do SISFRON
Fonte: CCOMGEX, 2014.

O Projeto Piloto do SISFRON prevê a instalação de diferentes subsistemas de coordenação e
controle: Subsistema de Sensoriamento Remoto; Subsistema de Apoio a Decisão; Subsistema
de Atuação; Subsistema de Segurança da Informação; Subsistema de Logística; Subsistema
de Simulação e Subsistema de Tecnologia da Informação e Comunicações. Estes subsistemas
atuarão de maneira integrada, com interoperabilidade,  para coletar, armazenar, processar e
distribuir dados necessários à gestão das atividades governamentais no perímetro de fronteira
(CCOMGEX, 2014). 

A  instalação,  execução  e  manutenção  do  SISFRON  deverá  envolver  pessoal  altamente
qualificado e especializado em engenharia telecomunicações e computação. De acordo com
estudos recentes, atualmente, existe uma demanda por 200.000 engenheiros em todo o país
para atender os investimentos e obras nos próximos anos. É preocupante a possível ausência
destes  profissionais  para  execução  do  Projeto  Piloto  do  SISFRON,  sendo  necessários
investimentos específicos para formação e qualificação (CARDOSO, 2008). 
  
O Programa “Ciências  Sem Fronteiras” apresenta-se como uma dessas  importantes  ações
governamentais de formação e qualificação especializada. Contudo, a execução do SISFRON
exige  quantidade  considerável  de  mão-de-obra  especializada,  qualificada  e  treinada  para
execução de projetos em área de fronteira, isto é, principalmente em áreas isoladas, tais como
na floresta Amazônica e Pantanal. Além disso, essa demanda precisa ser suprida rapidamente
no biênio 2014-2015.
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Neste cenário de carência de mão-de-obra especializada e urgência de implantação do sistema
de vigilância e monitoramento na fronteira, verifica-se a fragilidade e limitação da indústria
nacional de defesa. Existem poucos profissionais especializados e a instalação dos sistemas de
defesa é  urgente.  Ainda assim,  entre  esses  desafios  e  obstáculos  existem possibilidades  e
recursos que a indústria de defesa nacional pode explorar e potencializar com o auxílio das
IES. Por exemplo, durante a instalação e execução do projeto piloto, concomitantemente, é
possível criar células de formação e multiplicação do conhecimento no território de fronteira.
A integração entre a indústria de defesa e IES pode resultar no desenvolvimento de ações que
acelerem o processo de capacitação de recursos humanos para o SISFRON.

2. As Instituições de Ensino Superior e as Células de Aprendizagem 

De  acordo  com  a  arquitetura  prevista  para  o  SISFRON,  o  tráfego  das  mensagens  e
informações do SC2FTer deverá ocorrer por meio de enlaces diretos entre estações terrestres e
espaciais.  Em  termos  de  estações  de  monitoramento  terrestre  são  esperadas  grandes
intervenções,  com  a  instalação  de  equipamentos  preparados  para  uma  guerra  eletrônica.
Devem ser instalados rádios militares digitais para comunicações táticas, enlaces de dados
fixos  e  móveis  para  operações,  bem  como  equipamentos  de  análise  do  espectro
eletromagnético. Além dos transponders militares, o segmento espacial também será formado
por  uma  rede  de  sensores  monitorados  remotamente  por  analistas  de  defesa,  capazes  de
coletar imagens de satélite de alta resolução (CCOMGEX, 2014).  

Nessa análise é esperada a contratação de recursos humanos que executem os serviços de
instalação da infraestrutura e,  posteriormente,  operação e manutenção dos sistemas.  Esses
profissionais  serão  engenheiros,  técnicos  e  auxiliares  em  eletrônica,  telecomunicações  e
computação. Por isso, uma parcela dos investimentos será orientada para a formação de uma
sólida base de recursos humanos para construção, operação e manutenção da infraestrutura do
SISFRON. Estes investimentos já estão previstos na arquitetura do sistema, que destina essa
atribuição ao Subsistema de Simulação e Capacitação. A premissa básica será a formação de
Células para Aprendizagem a Distância, as quais deverão ser implantadas, principalmente,
em áreas remotas da Amazônia (CCOMGEX, 2014).  

Figura 3: Telecentro na Amazônia Legal
Fonte: CENSIPAM, 2011.

O SISFRON também prevê a participação do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia (CENSIPAM), o qual é pioneiro na implantação de unidades de ensino
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a distância  na Amazônia Legal.  Na região,  estas  células  de aprendizagem são conhecidas
como  “Telecentros”.  Embora  essa  experiência  seja  reconhecida,  vale  lembrar  que  o
CENSIPAM é um órgão recente e seu quadro efetivo começou a ser formado no segundo
semestre de 2013, com a admissão de 40 Analistas de Ciência & Tecnologia para atender toda
a Amazônia Legal (CENSIPAM, 2013). Portanto, a participação das IES poderia colaborar
nesse processo de transferência do conhecimento.

Para apoiar a construção dessa rede de formação do conhecimento tecnológico, as IES das
áreas de fronteira possuem um potencial considerável, que poderia intermediar as atividades
acadêmicas  e  profissionais  junto  à  indústria  nacional  de  defesa.  O  corpo  docente  dessas
instituições está habilitado para auxiliar a condução deste processo de formação, bem como
receber as demandas da indústria para consolidação da mão-de-obra. Além disso, as  IES já
estão instaladas nas áreas de fronteira e podem ser consideradas como importantes pontos de
apoio  para  as  células  de  aprendizagem.  Ressalta-se  que,  na  maioria  dos  casos,  essas
instituições de ensino já utilizam o EAD como ferramenta de aprendizagem. Essa estratégia
não é novidade para esses centros de formação, principalmente na Amazônia Legal, os quais
utilizam as tecnologias da informação e comunicação com eficiência. 

Neste universo de possibilidades para a indústria nacional de defesa cabe ressaltar  que os
investimentos  na  formação  de  mão-de-obra  especializada  em pleno  canteiro  de  obras  do
SISFRON poderão reduzir consideravelmente os custos futuros com a contratação de técnicos
residentes em regiões distantes da fronteira. Treinar pessoal nativo das áreas de fronteira é
mais  viável  financeiramente  do  que  realizar  elevados  gastos  com  a  transferência  de
profissionais  das  áreas  urbanas.  Além do custo  financeiro,  a  indústria  defesa  também irá
contribuir  para  o  desenvolvimento  regional,  descentralizando  recursos  econômicos  e
conhecimentos tecnológicos.

A logística de toda essa operação também precisa ser avaliada, uma vez que a construção das
células de aprendizagem demanda a alocação de estrutura específica para receber as unidades
de ensino. Contudo, essa logística pode ser facilitada com o auxílio das IES já existentes na
faixa  de  fronteira,  apoiando  o  projeto  e  disponibilizando  o  corpo  docente.  Todas  essas
atividades podem ser previstas, ajustadas e delegadas às IES a partir da celebração de termos
de  cooperação  apropriados  e  adequados  a  cada  particularidade  que  possa  ser  exigida  no
SISFRON. 

3. Experiência de Ensino Tecnológico a Distância

No Projeto Piloto do SISFRON está prevista a criação de células de aprendizagem baseadas
no  Ensino  a  Distância.  Essa  estratégia  para  formação  de  pessoal  em  especializado  em
engenharia e tecnologia não é recente e existem muitos exemplos de sucesso pelo mundo. O
Instituto  Massachusetts  de  Tecnologia (MIT  –  sigla  em  inglês)  é  uma  referência  nessas
atividades, formando profissionais em tecnologia da informação e comunicação a distância
desde o final dos anos 90 (Figura 4 – “a”). O MIT é uma das instituições de ensino privada
mais  antigas  dos  Estados  Unidos e  uma das  instituições  de pesquisa mais  respeitadas  no
segmento tecnológico. Atualmente, a instituição disponibiliza 2150 cursos tecnológicos em
diferentes  idiomas,  com a  participação direta  das  empresas  interessadas  na formação dos
recursos humanos (MIT, 2014). 

4



(a) Aula EAD de Eletromagnetismo (b) Cursos do MIT “Open Course”
Figura  4: Exempo do MIT no Ensino a Distância

Fonte: MIT, 2014.

O MIT utiliza um portal de internet que concentra o acesso de todos os alunos e cursos em um
único  endereço:  http://ocw.mit.edu. De  maneira  simples  e  rápida,  os  alunos  acessam  os
conteúdos digitais em diferentes formatos, editados em texto, áudio ou vídeo (Figura 4 – “b”).
A  metodologia  de  ensino  utilizada  baseia-se  na  convergência  de  conteúdos  e  recursos
didáticos para formação do conhecimento tecnológico. 

Outro  exemplo  de  EAD em cursos  tecnológicos  pode  ser  observado  na  Universidade  do
Estado do Arizona (ASU – sigla em inglês). A ASU é uma unidade de ensino privada nos
Estados  Unidos  e  também  concentra  seus  cursos  em  um  único  portal:
http://  asuonline.asu.edu.  Nessa instituição o corpo docente  já  apresentou alguns estudos e
cursos para a indústria de defesa, integrando o conhecimento acadêmico com as necessidades
das manufaturas militares. A ASU conta ainda com programas específicos para formação de
militares e reintegração veteranos na sociedade (https://veterans.asu.edu/). Entre os trabalhos
realizados na ASU é possível destacar a análise de compatibilidade eletromagnética de sinais
de radiofrequência com a fuselagem de helicópteros militares (Figura 5). Estes estudos foram
realizados em parceria com indústria de defesa, e ainda, também serviram de conteúdo para
formação  tecnológica  e  criação  do  laboratório  de  pesquisa  em  projetos  de  aeronaves
(BALANIS, 2014). 

Figura 5: Análise de Compatibilidade Eletromagnética no Helicóptero Blackhawk
Fonte: Balanis, 2014.
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A integração entre a indústria de defesa, organismos nacionais de segurança e academia são
mais proeminentes quando se trata do segmento espacial. Não é por acaso que a indústria de
defesa e  a  Agência  Espacial  dos  Estados Unidos (NASA – sigla  em inglês)  estimulam o
desenvolvimento de nanossatélites didáticos (Figura 6 – “a”) utilizando o EAD. No Brasil, o
desenvolvimento dos nanossatélites ainda é incipiente e o primeiro protótipo tem lançamento
previsto para o segundo semestre de 2014 (Figura 6 – “b”). 

(a) Modelo de Nanossatélite (b) NanosatC-Br2
Figura 6: Nanossatélites 

Fonte: BUCKLEY,2012 e AEB,2014.

O governo e a indústria norte-americanos investem nessas pesquisas porque essas atividades
resultam  no  desenvolvimento  de  células  de  aprendizagem  em  diferentes  países.  O  foco
principal  deste  trabalho  é  a  programação  de  microprocessadores,  circuitos  integrados  de
última geração que controlam os satélites didáticos. As IES participantes destes programas
contribuem  para  a  formação  de  pessoal  altamente  especializado,  principalmente,  na
programação de microprocessadores para a indústria de defesa. 

Existem diferentes tipos de microprocessadores e plataformas para aplicações didáticas, entres
essas,  destacam-se em o  Arduino (Figura 7 – “a”)  e o  Raspberry Pi (Figura 7 – “b”).  O
Arduino é placa eletrônica com o microprocessador  ATmega328. É uma plataforma aberta
muito difundida atualmente. Por sua vez, o Raspberry Pi é uma plataforma mais completa e
de  baixo custo,  que  possui  diferentes  conexões  e  possibilidades.  A difusão  do ensino  da
programação destes microprocessadores pode subsidiar a formação de recursos humanos para
a indústria de defesa.

(a) Arduino (b) Raspberry PI
Figura 7: Microprocessadores com Aplicações Didáticas

Fonte: Arduino, 2014 e Raspberry PI, 2014.
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No início de 2014, a introdução à programação destes microprocessadores foi contemplada
pelo  EAD  no  curso  de  tecnologia  em  Sistemas  Elétricos  da  ULBRA de  Porto  Velho  -
Rondônia. Para tanto, as atividades semipresenciais concentraram a programação das placas
Arduino em  um  ambiente  de  simulação  web  (Figura  8).  Inicialmente  foram  exibidos  e
instalados programas  templates para os alunos, disponibilizados pela literatura técnica. Em
seguida, os discentes foram instruídos a desenvolver modificações nesses programas e, por
fim, criarem seus próprios programas de automação e controle nas plataformas de simulação. 

 

Figura 8: Ambiente de Simulação a Distância
Fonte: 123D Circuits, 2014.

Neste breve exemplo é  possível  verificar  que conteúdos didáticos  do curso de tecnologia
podem se alinhar com as demandas mais arrojadas e proeminentes do segmento espacial de
defesa. Além disso, o corpo docente da IES também utiliza os recursos de EAD para essa
integração, de maneira que os conteúdos abordados estejam em constante atualização.  

A programação dos microprocessadores para nanossatélites pode facilmente se transformar na
programação de sistemas integrados de defesa, desde que ocorram os incentivos e acordos
adequados entre as autoridades, indústria de defesa e instituições de ensino e pesquisa. Esses
acordos não precisam ser uniformizados e podem ser alinhados de acordo com a característica
e particularidade de cada fase do Projeto Piloto do SISFRON. Inicialmente, estes trabalhos
podem contemplar a criação das células de aprendizagem, congregando as ações do corpo
docente e estudantes para suprir a maior demanda do sistema, isto é, mão-de-obra técnica e
especializada.  Em um segundo momento,  esses  trabalhos  poderão  resultar  em pesquisa  e
desenvolvimento com inovação em ciência e tecnologia para a indústria nacional de defesa.
Desta integração podem surgir produtos e projetos promissores para defesa nacional.
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4. Considerações Finais 

O SISFRON será um marco no desenvolvimento da indústria nacional de defesa e deverá
contribuir  de  maneira  relevante  para  o  monitoramento  do  território  nacional.  Por  isso,  a
escassez de mão-de-obra especializada em engenharia e computação não pode ser interpretada
como uma limitação, mas como uma possibilidade de potencialização do mercado de trabalho
brasileiro.  A  previsão  de  implantação  das  células  de  aprendizagem  com  EAD  é  uma
importante  estratégia  para  formação  e  qualificação  dos  recursos  humanos.  Por  isso,  a
participação das IES instaladas  na fronteira  será fundamental.  Nessas instituições  existem
profissionais  alinhados  com  desenvolvimento  tecnológico,  utilizando  os  recursos  de
aprendizagem a distância que podem ser orientados para apoiar o SISFRON. 
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14. Cabeamento em Unidades Prisionais
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Resumo: O desenvolvimento tecnológico tem proporcionado diferentes maneiras para 
coordenação e controle da gestão penitenciária no Brasil e no mundo. Entre as 
diferentes tecnologias e sistemas de segurança disponíveis destaca-se a adoção de 
Circuitos Fechados de Televisão (CFTV) para vigilância constante das unidades 
prisionais. Os CFTV são utilizados para o monitoramento das áreas de segurança, 
onde são instaladas câmeras para garantir a eficiência e segurança dos agentes 
penitenciários na condução dos detentos. Em geral, essas câmeras utilizam cabeamento 
óptico para sua interconexão com as centrais de monitoramento. Nesse sentido, este 
texto discorre acerca dos desafios para o projeto de cabeamento óptico de CFTV em 
áreas de segurança, em especial, em unidades prisionais no estado de Minas Gerais, a 
partir de um roteiro didático para a execução do projeto. 
 
Palavras-chave: CFTV, Ensino, Engenharia. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A rotina nas unidades prisionais é bastante peculiar e segue rígidos critérios de 
segurança. Em geral, essa atenção se inicia com a chegada dos futuros detentos, quando 
eles passam por uma severa triagem. Além da conferência de documentos, os detentos 
também são submetidos a um pré-reconhecimento e, em seguida, são encaminhados às 
suas respectivas celas. Após a sua acomodação definitiva na unidade prisional, o detento 
fica sujeito à re-socialização forçada, até concluir a sua pena (Stewart, 2006).  
Nesse processo, todos os presos são submetidos a uma rotina de re-enquadramento 
social, e por isso, entram em outra dinâmica cotidiana. Nessa nova atividade os 
detentos, em conjunto, se reúnem pela manhã para o café matinal. Em seguida, são 
conduzidos para o “banho de sol”, onde aguardam até o almoço coletivo. À tarde, todos 
se reúnem para um café e, no pátio, aguardam o jantar. Além dessas atividades, a 



 

dinâmica cotidiana de uma unidade prisional também envolve a condução de presos 
para o tratamento médico, odontológico e psicológico (Stewart, 2006).  
Essa rotina se altera de acordo com o grau de periculosidade dos detentos, no entanto, 
em geral, para controle de cada preso são necessários dois agentes penitenciários 
(Stewart, 2006). Esse critério se faz necessário para que exista a supremacia de força e 
que todas as tarefas sejam executadas com segurança. 
Contudo, o Estado não comporta a manutenção desse quantitativo proporcional entre 
detentos e agentes penitenciários. Essa incapacidade existe em função da racionalidade 
necessária entre a arrecadação e custeio da máquina pública. Nesse sentido, o Estado 
deve investir em estratégias que possam garantir a segurança da unidade prisional e, ao 
mesmo tempo, gastar de maneira racional os recursos públicos. Além disso, a redução 
dos níveis de segurança nas unidades prisionais pode contribuir para fugas, tráfico de 
drogas, rebeliões, entre outros problemas característicos em presídios. 
Nesse sentido, os órgãos de segurança do Brasil, e no resto do mundo, estão investindo 
em tecnologias que podem colaborar na manutenção da segurança nas unidades 
prisionais. Para tanto, entre as diferentes tecnologias existentes, o Circuito Fechado de 
Televisão (CFTV) é um importante aliado para o controle da segurança nos presídios 
(Kruegle, 2007).  
A implementação do CFTV em presídios exige confiabilidade e segurança no tráfego 
das informações de vídeo. Além disso, os equipamentos e a infra-estrutura empregada 
devem seguir rígidos parâmetros técnicos de engenharia. Entre esses parâmetros, o uso 
de fibra óptica se destaca, uma vez que ela se apresenta como um meio de transmissão 
robusto e confiável (Harwood, 2008).   
No entanto, o lançamento de fibras ópticas em presídios não é uma tarefa simples e 
exige da equipe de engenharia estratégias ousadas e inovadoras para sua adoção. Para 
tanto, este trabalho resgata essa discussão e procura destacar os pontos mais relevantes 
nessa tarefa para confecção de um breve roteiro didático para confecção de projeto, ou 
sua execução, em uso acadêmico ou profissional.  

2 CFTV: PARTICULARIDADES DO PROJETO EM PRESÍDIOS  

2.1 Objetivos Iniciais 

Nas unidades prisionais, o CFTV deve ser implantado a partir da criação de uma rede 
proativa. Isso significa dizer que o sistema de vídeo deve ser utilizado para evitar que 
ações não esperadas aconteçam. Entre essas ações, o CFTV deve ser capaz de prevenir a 
entrada de telefones celulares, drogas, à organização de grupos de detentos para 
rebeliões e fugas (Stewart, 2006). 
O CFTV deve ainda permitir que o agente penitenciário possa reagir diante de qualquer 
situação que possa ocorrer e atuar de acordo com ela. Assim, o CFTV deve possibilitar 
que os operadores identifiquem e acompanhem os sujeitos ou situações inapropriadas, 
além de conduzir o efetivo de agentes para a intervenção pontual quando for necessário 
(Stewart, 2006). 
Assim, as imagens captadas devem possuir qualidade suficiente para a realização dessas 
atividades. Para tanto, as câmeras devem estar instaladas nos locais mais adequados, 



 

independentemente de sua condição na estrutura dos presídios: pátios, corredores, 
cozinha, etc. (Harwood, 2008). A Figura 1, a seguir, apresenta uma provável 
distribuição de câmeras em uma unidade prisional: 
 

 
 

Fig. 1 – Modelo de Distribuição de Câmeras em uma Unidade Prisional 
 
A partir da analise das distâncias entre os pontos indicados na Figura 1, a fibra óptica é 
mais adequada para transmissão das imagens, uma vez que é robusta e imune às 
interferências (Agrawal, 2002). Ainda assim, as fibras não necessitam de manutenção 
constante, o que representa um importante diferencial para o uso em presídios. Nessas 
áreas o acesso é restrito, o que impede o acesso constante de pessoal. Dessa maneira as 
fibras são essenciais na infra-estrutura das áreas de segurança.  

2.2 Aspectos Técnicos 

Após a definição dos locais de posicionamento das câmeras pelos responsáveis do 
presídio, a equipe de engenharia de telecomunicações inicia os trabalhos para o 
lançamento das fibras (Ciezisnky, 2007). A execução do projeto de lançamento de fibras 
se inicia com a análise do diagrama de distribuição óptica. Esse diagrama pode ser 
avaliado na Figura 2 a seguir: 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Modelo de Diagrama de distribuição óptica 
 
A análise do diagrama subsidia a elaboração de uma tabela de endereços, a qual 
simplifica os trabalhos da equipe de obras. Um exemplo dessa tabela pode ser avaliado 
abaixo: 
 

Tabela 1 – Modelo de Endereçamento Óptico 
 

Câmera Lance Origem Destino Cabo DIO 

CAM 05 LC 10 RACK CAM 05 04 FO DIO 01 
CAM 06 LC 09 CE 01 CAM 06 04 FO DIO 01 

 
Em seguida, o engenheiro avalia a dimensão do lance e prevê a necessidade emendas, 
tal como ocorre em um projeto convencional (Harwood, 2008). Contudo, o engenheiro 
de telecomunicações, nesse caso, considera ainda a localização das possíveis emendas, 
prevendo alternativas para uma solução mais adequada. Por exemplo, cabos de fibras 
lançados em corredores de celas devem possuir mecanismos de proteção permanente 
contra vandalismo e, uma emenda nesse local, não seria recomendável. A Tabela 3 
apresenta um exemplo dessa análise, onde as emendas são concentradas em uma única 
bandeja: 
 

Tabela 3 – Modelo de Diagrama de Emendas Ópticas 
 

Origem Fibra 
  

Tubo 
  
Identificador Bandeja  Emenda 

    
LC 14 SM01 Grupo 01 Verde 01 01 



 

LC 14 SM02 Verde Amarela 02 
LC 15 SM03 Grupo 02 

Amarela 
Verde 03 

LC 17 SM04 Amarela 04 
 
Iniciados os trabalhos de lançamento de fibras, a equipe técnica deve utilizar ainda 
equipamentos robustos e com proteção contra vandalismo (Kruegle, 2007). Para tanto, é 
muito comum em presídios a utilização de caixas blindadas e com proteção contra 
chamas (Stewart, 2006). A Figura 4, a seguir, apresenta uma caixa que foi utilizada para 
abrigar transmissores ópticos e seus acessórios:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Caixa robusta para abrigo de transmissores ópticos 
 
As fibras seguem por meio de tubulações resistentes e, no solo, em profundidade que 
garante proteção contra vandalismo. A Figura 3, a seguir, apresenta uma caixa de 
emendas concentradas e uma caixa de passagem lacrada. A caixa de emendas 
concentradas deve ser localizada em área que permita a manutenção. Quando isso não é 
possível, a caixa deve ser lacrada com concreto reforçado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Caixa de emendas                       (b) Caixa Lacrada                   
 

Fig. 5 – Detalhes das caixas de emendas e passagens  
 
 



 

Por fim, as fibras ópticas são conduzidas até às salas de equipamentos ou diretamente 
em salas de coordenação e controle do CFTV. Nesses ambientes não são admissíveis 
erros, e por isso, a elevada confiabilidade das fibras ópticas para a transmissão de dados 
subsidiam a sua instalação (Agrawal, 2002). A Figura 6, abaixo, apresenta um modelo 
de sala de equipamentos e sua respectiva sala de monitoramento:    
 
 

                                   
 

(a) Sala de equipamentos      (b) Sala de Monitoramento                   
Fig. 6 – Locais de destino das fibras ópticas  

 
Essas áreas também são adaptadas e as fibras são altamente recomendáveis, uma vez 
que não imunes às interferências eletromagnéticas e não necessitam de manutenção 
constante. 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fibras ópticas são importantes aliadas no desenvolvimento de soluções tecnológicas 
inovadoras para unidades prisionais. Na instalação de CFTV, as fibras óticas 
apresentam-se como uma solução arrojada, uma vez que é um meio de transmissão 
confiável e seguro. Ainda assim, a equipe de engenharia de telecomunicações deve 
assegurar outros critérios para a sua implementação nos presídios.  
Essas discussões devem ser levadas para a sala de aula, de maneira que todos os 
discentes possam construir estratégias para obstáculos tão específicos. Entre essas 
estratégias destacam-se as caixas blindadas, tubulações robustas e caixas de emendas 
concentradas. Ainda assim, essas estratégias devem ser flexibilizadas e problematizadas 
de acordo com as peculiaridades de cada unidade prisional.  
Nessa análise, os conceitos teóricos são contrapostos e aplicados de acordo com as 
exigências e particularidades de cada localidade. Nesse âmbito, a prática de ensino de 
em engenharia adota conhecimentos interdisciplinares para o projeto e execução de cada 
etapa do serviço especializado.  
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THEORY AND PRACTICE: A SHORT GUIDE TO TEACHING 
PROJECT OPTIC CABLING IN PRISON FACILITIES 
 
 
Abstract - Technological development has provided different ways for coordination and 
control of prison management in Brazil and the world. Among the different technologies 
and safety systems available the adoption of Closed Circuit Television (CCTV) for 
constant surveillance of the prison units. The CCTV is used to monitor the areas of 
safety, in which are installed CCTV in order to contribute to and ensure the work of 
correctional officers in the conduct of inmates. In this sense, this paper discusses about 
the challenges for the design of CCTV in areas of security, especially in prisons in the 
state of Minas Gerais. 
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Abstrac: The text presents the applicability of the operational system Linux in 
Stations of Work used by the Military Policy of Minas Gerais (PMMG). In this 
direction, the authors comment the results gotten with the implantation of the 
distribution Alferes Linux, developed for the body technician of the PMMG. 

Resumo: O texto apresenta a aplicabilidade do sistema operacional Linux em 
Estações de Trabalho utilizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 
Neste sentido, os autores comentam os resultados obtidos com a implantação da 
distribuição Alferes Linux, desenvolvida pelo corpo técnico da PMMG. 
  

1. Informações Gerais 
Desde o início da década de 90, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tem 
enfrentado dificuldades relevantes para superar as constantes falhas e instabilidades dos 
sistemas operacionais baseados em plataformas proprietárias. As estações de trabalho 
localizadas nas Unidades Administrativas e Operacionais de Polícia auxiliam a 
atividade de Segurança Pública e por isso demandam de alto nível de confiabilidade. No 
entanto, os sistemas operacionais proprietários oneram significativamente o erário 
público para a sua aquisição e não oferecem o resultado esperado: eficácia e eficiência 
no tratamento da informação (Kenwood, 2001).    

Para superar esses obstáculos, em 2004, a PMMG a iniciou um processo de 
migração de servidores, aplicativos e estações de trabalho para o sistema operacional 
Linux. Nesse sentido, a instituição tinha por objetivo melhorar o desempenho e 
qualidade dos serviços prestados à sociedade, além de reduzir os custos com Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) na Corporação (Raymond, 2001). No ano de 2008, 
foi realizada uma pesquisa entre os usuários para avaliar os resultados obtidos neste 
processo (Toledo, 2008). Essa pesquisa tinha por objetivo geral apurar a aplicabilidade 
da plataforma Linux na instituição por meio de entrevistas entre os usuários finais e 
responsáveis técnicos. 

Nesse sentido, este texto apresenta uma breve discussão acerca dos resultados 
obtidos com a implantação da distribuição Alferes/Linux, desenvolvido pelo corpo 
técnico da PMMG para instalação nos servidores e estações de trabalho da instituição. 
Para tanto, o Alferes/Linux apresenta-se como uma plataforma confiável de Software 
Livre, baseado na versão GNU/Debian, de maneira a garantir a relação qualidade e 
baixo custo nos investimento de TIC (Veiga, 2008). Além disso, por tratar-se de um 



membro integrante do Sistema de Defesa Social e do Estado, os equipamentos de TI da 
PMMG apresentam-se como exemplo para os demais órgãos do Estado em função da 
operação de acordo com a legislação vigente. 

2. Metodologia 
A análise do processo de migração para SL/CA na PMMG atendeu os seguintes 
princípios: 

Tabela I - Princípios Adotados para Migração 

Princípio Justificativa 

Confiabilidade Segurança no tráfego das informações crítica de 
Segurança Pública 

Estabilidade 
Disponibilizar ao usuário final recursos de TIC 

com elevado grau de estabilidade, isento de falhas 
e panes técnicas. 

Novas Alternativas em TIC 

Disponibilizar para a Administração Pública novas 
alternativas de investimento em TIC por meio de 

processos licitatórios com maior número de 
proponentes e fornecedores 

Redução do Custo Operacional 
Reduzir custo com licenças de software para 

investir na aquisição de equipamentos na área fim 
(armamento, coletes, rádios e viaturas) 

Fonte: Adaptado de Guia Livre (2005) 

Nesse sentido, foi delineado o perfil mínimo das estações de trabalho que foram 
submetidas ao processo de atualização da plataforma. Nessa análise, o setor técnico 
desenvolveu uma plataforma de software livre que necessitasse o mínimo necessário de 
hardware. Essa análise comparativa, entre o Sistema Operacional Alferes/Linux da 
PMMG e outras plataformas disponíveis no mercado, está disposta na Tabela II a 
seguir: 

Tabela II  - Configuração Mínima Recomendada das Estações de Trabalho 

Sistema Operacional 

Configuração 

MS –Windows XP MS – Windows 
Vista Premium 

Ubuntu Linux 
8.04 

Alferes Linux 
3.0 

Processador 233 MHz 1 GHz 100 MHz 100 MHz 
RAM 

(recomendada) 64 MB 1 GB 256 MB 256 MB 

Disco (mínimo) 1,5 GB 15 GB 2 GB 2 GB 

Fonte: Sites dos fabricantes/desenvolvedores. 

Os servidores utilizados na PMMG para acesso às TIC possuem configuração 
suficiente para comportar cerca de 10.000 estações de trabalho (Toledo, 2008). A 
Tabela III, a seguir, descreve o perfil de hardware e aplicação dos equipamentos na rede 
lógica da Corporação: 

 



Tabela III – Característica dos Servidores da PMMG 

Serviço Hardware 
Aplicação Xeon 2800 / 1 GB RAM 
Banco de Dados 4 processadores Xeon 3.15 / 4 GB RAM 
Desenvolvimento Xeon 2800 / 1 GB RAM 
E-Mail Xeon 2800 / 1 GB RAM 
Firewall 2 x Quad-Core Xeon 2.66 / 4 GB Ram 
Intranet Xeon 3200 / 1 GB RAM 
Gestão Projetos 2 x Quad-Core Xeon 2.66 / 4 GB Ram 
Intranet Xeon 3200 / 1 GB RAM 
Proxy Xeon 2800 / 1 GB RAM 
Fonte: Toledo (2008) 

A PMMG é composta de Unidades Operacionais e Administrativas, tendo um 
total de 116 servidores departamentais e 6.901 microcomputadores como Estações de 
Trabalho (Toledo, 2008).  

Ainda, de acordo com Toledo (2008), na PMMG, num período de 5 anos, o 
Custo Total de Propriedade (TCO) do Software Livre é 5,9 vezes menor que o Software 
Proprietário (Tabela IV), representando uma economia de mais de 16,4 milhões de 
reais. Assim o TCO de Software Livre representa 16,98% do TCO do Software 
Proprietário. 

 

Tabela IV – Comparativo de TCO Software Livre e Software Proprietário na PMMG 

Custos Software Proprietário SL/CA 
Software CPD 873.364,82 258.000,00
Software Unidades 14.793.366,51 0,00
Salários 2.290.575,00 2.290.575,00
Treinamento 219.520,81 219.520,81
Downtime 1.690.889,91 605.217,30
Custo Total 19.867.717,05 3.373.313,11

Fonte: Toledo (2008) 

Considerando critérios e princípios de implantação, a pesquisa privilegiou o 
delineamento qualitativo, por meio da aplicação de 1.657 questionários abertos 
(Richardson, 2008). Nessa amostra, de acordo com Rezende (2007), é possível alcançar 
uma margem de confiança de 95%, por meio da apuração adequada da percepção dos 
usuários acerca da nova plataforma tecnológica. Entre os sujeitos da amostra, estão 
usuários avançados, responsáveis técnicos e usuários finais da plataforma devidamente 
ponderados na amostra. Também responderam questionários específicos os gestores de 
TIC na Corporação. Ao total, 85% da amostra trabalha diariamente com o sistema 
operacional Alferes/Linux desenvolvido pela PMMG. Além disso, a amostra é 
composta de 90% de usuários dos aplicativos baseados na família do sistema 
operacional Windows (9x/XP/NT/Vista).  

3. Resultados Obtidos 

Os questionários foram respondidos anonimamente e encaminhados para o 
pesquisador. Na amostra apurada 68% dos usuários informaram possuir mais de um ano 
de utilização do sistema operacional Alferes/Linux. Entre esses usuários, as Estações de 



Trabalho possuíam diferentes finalidades. O resultado obtido nesse item da pesquisa 
pode ser avaliado na Gráfico I a seguir: 

 
 

Gráfico I – Aplicabilidade do Software Livre na PMMG 
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Fonte: Toledo (2008). 
 

As atividades desenvolvidas nas Estações de Trabalho podem ser avaliadas no 
Gráfico II, a seguir. Entre essas atividades destacam-se aquelas que utilizam 
ferramentas básicas de software de escritório, disponíveis nos pacotes de software livre 
e em especial no Alferes/Linux: 
 

Gráfico II – Atividades desenvolvidas nas Estações de Trabalho da PMMG 

0

20

40

60

80

100

120

Apresentação
Eletrônica

Banco de
Dados

Browser Cad Editor de
Imagens

Editor de Texto E-mail Gestão de
Projetos

Planilha
Eletrônica

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Toledo (2008). 

 

De acordo com esses usuários, 66% aprovaram a distribuição do sistema 
operacional Alferes/Linux, mesmo com 34% dos usuários apresentando dificuldades 
para utilização nos momentos de transição do aplicativo proprietário para o software 
livre. Além disso, a aceitação relevante para os itens “interface” e “segurança” 
destacam-se com 90,8% e 95,9% de aprovação, respectivamente.  

Entre os responsáveis pela gestão da TIC nas Unidades da PMMG, os resultados 
foram ainda mais satisfatórios. No entanto, os resultados mais importantes referem-se 
aos usuários finais, isto é, clientes da TIC. Esses resultados podem ser avaliados 



detalhadamente no Gráfico III, a seguir, o qual apresenta as avaliações dos usuários das 
Estações de Trabalho:  

 
 

Gráfico III – Avaliação do Alferes Linux pelos Usuários Finais  
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Fonte: Toledo (2008). 

Destarte, é possível avaliar os resultados percentuais que indicam uma avaliação 
positiva do sistema operacional Alferes/Linux. Entre os indicadores “Bom” e “Ótimo”, 
em média, cerca de 50% dos usuários finais avaliaram os itens “configuração”, 
“compatibilidade”, “facilidade de uso”, “interface”, “segurança” e 
“velocidade/desempenho”. Esses resultados sinalizam para uma aceitação positiva do 
sistema operacional entre os usuários finais e sua aplicabilidade do sistema operacional 
Linux entre os usuários típicos da Segurança Pública.  

4. Conclusões 

Quando se diz que a PMMG iniciou a migração para software livre não se deve 
entender que se trata de uma escolha, como modelo ou marca, mas, antes de tudo, uma 
opção estratégica. Esta opção passa por uma mudança significativa na infra-estrutura 
das Tecnologias da Informação e comunicação, sobre um novo modelo tecnológico que 
trará segurança, independência tecnológica, conhecimento e, principalmente, economia 
aos cofres do Estado. A migração para software livre refere-se a uma opção estratégica 
por um novo paradigma tecnológico, um novo conceito na construção científica e do 
saber que, junto a outras iniciativas, fomentará o novo cenário tecnológico na Segurança 
Pública em Minas Gerais. 

As pesquisas realizadas mostram que o software livre tem importante papel na 
realidade da PMMG, onde grande parte de seu efetivo voltado ao uso de informática já 
conhece e/ou utiliza software livre. Percebe-se que as competências do software 
proprietário passam razoavelmente para o software livre, com um grande número de 
usuários satisfeitos com esta nova plataforma. Falta, porém, seguir as modernas 
metodologias de implantação de software livre para uma melhor utilização e 
aproveitamento do potencial que as tecnologias livres são capazes de agregar. 
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Resumo: Este artigo que discute a Administração de Materiais de Telecomunicações na Polícia Militar
de Minas Gerais (PMMG), em especial a gestão das baterias recarregáveis utilizadas nos equipamentos
de radiocomunicações empregados no policiamento ostensivo do Estado. Devido ao grande número de
rádio transmissores e  receptores  (transceptores)  portáteis faz-se necessária a aquisição constante de
baterias recarregáveis para seu funcionamento. As baterias utilizadas possuem vida útil estimada, valor
comercial  elevado e  manejo  restrito  em função de  seus componentes  químicos  que  agridem o meio
ambiente. Diante dessa realidade, o Administrador Público deve manter um eficiente e eficaz sistema de
gestão  de  materiais.  Neste  trabalho  são  abordados,  brevemente,  os  métodos  de  Administração  de
Materiais utilizados pela PMMG para a aquisição, planejamento de estoque e descarte das baterias
recarregáveis dos transceptores portáteis.
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1. INTRODUÇÃO

Uma rede de telecomunicação é responsável por disponibilizar o meio tecnológico de comunicação
a  distância  para  diferentes  instituições.  Por  meio  de  um  pequeno  rádio  transmissor  e  receptor
(transceptor)  os  recursos  humanos  de  uma  instituição  pública  ou  privada  se  interligam,  trocando
mensagens  em tempo real,  sem contabilizar  custos  elevados  como em uma rede  de  telefonia  móvel
convencional.

Implantar e gerenciar  uma rede de radiocomunicação como essa pode apresentar-se como uma
tarefa técnica e altamente complexa. No entanto, gerenciar e suprir essa infra-estrutura de modo eficaz e
eficiente pode ser contemplado pela ciência da Administração, especialmente no que tange aos recursos
humanos e materiais  envolvidos.  Para tanto,  entende-se como recursos humanos o grupo de pessoas,
técnicas ou não, envolvidas para seu funcionamento, além dos próprios usuários da instituição. 

Por outro lado, os recursos materiais compõem a outra face dessa rede tecnológica. Esses recursos
são compostos de antenas, estações de rádio repetidoras, torres, além dos transceptores fixos, móveis e
portáteis. As estações de rádio fixas são localizadas nos pontos geográficos mais longínquos ou nas sedes
das organizações. As estações móveis são instaladas nos veículos que se deslocam pelas ruas na área de
abrangência da rede. Enquanto as estações portáteis estão à disposição das pessoas que se conectam a
instituição responsável pela rede, por meio de pequenos rádios transceptores portáteis. A Figura 1 ilustra
um modelo de rádio transceptor portátil utilizado em redes de radiocomunicações:

Figura 1. Transceptor portátil.

Contudo, a importância de cada elemento dessa infra-estrutura deve ser ponderada, de maneira que
o  administrador  possa  controlar  e  manter  o  sistema  sempre  em modo operacional.  Por  exemplo,  as
estações repetidoras são responsáveis pela conexão das outras estações na rede e devem ser atendidas pelo
segmento de manutenção técnica dentro do menor prazo possível. Além disso, as repetidoras exigem um
sólido investimento e atualização constante. Outro aspecto relevante está relacionado com os tranceptores
portáteis, uma vez que esses equipamentos representam o maior número das estações de rádio conectadas
a rede, e estão sujeitos a uma gama de situações que podem provocar seu mau funcionamento, tais como
quedas e danos físicos, manuseios indevido e, principalmente, problemas com a recarga das baterias. 

Nesta  análise  preliminar,  verifica-se  que  o  administrador  tem  grande  oportunidade  para
implementar suas técnicas e métodos de gestão para controle dessa infra-estrutura. Isso ocorre porque o
pessoal técnico envolvido, geralmente,  não possui a formação necessária para o gerenciamento desses
recursos, e instrução restrita para o projeto e desenvolvimento da rede de comunicação. Por exemplo, um
engenheiro facilmente reconhece que um transceptor portátil necessita de baterias recarregáveis para sua
operação, as quais devem ser substituídas após um determinado período. Contudo, grande parte desse
grupo  profissional  desconhece  os  procedimentos  adequados  para  aquisição,  controle  e  estoque  dos
materiais,  pois  esses  conhecimentos  alcançam  uma  área  denominada  Administração  de  Materiais
(CHIAVENATO, 1979). 
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Assim,  no  caso  das  baterias  dos  transceptores  portáteis  que  integram  uma  rede  de
radiocomunicação,  a  análise técnica  não é suficiente para gerir  e  manter  um sistema tecnológico em
perfeito  funcionamento.  Além disso,  as  baterias  recarregáveis  desses  equipamentos  possuem trânsito
restrito para manipulação e descarte,  uma vez que possuem elementos químicos que podem agredir o
meio ambiente, tais como os metais pesados.

Destarte, este texto almeja discutir os procedimentos adotados pela Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG)  para  administração  dessas  baterias,  amplamente  utilizadas  nos  transceptores  portáteis  de
policiamento  ostensivo.  Além  dos  aspectos  técnicos,  ao  final,  serão  apresentados  os  procedimentos
adotados para o controle ambiental desses materiais.  

2. BATERIAS RECARREGÁVEIS NA POLÍCIA MILITAR

Atualmente,  no  mundo  globalizado,  as  organizações  aplicam  os  mais  diversos  métodos  de
Administração de Materiais. Essas técnicas constantemente são atualizadas para se adaptar a um mercado
que  sofre  rupturas  imprevisíveis,  quer  seja  pelo  desenvolvimento  tecnológico,  ou  por  mudanças  de
comportamentos e/ou legislação.

Neste  movimento  as  empresas  privadas  buscam  o  mais  elevado  nível  de  competitividade  e
eficiência. No entanto, as instituições públicas não se movimentam nesta velocidade, pois se encontram
limitadas por rígidas diretrizes e regulamentos jurídicos. Não obstante, cabe ao Administrador Público
vislumbrar as demandas da instituição com antecedência e orientar os recursos de maneira racional e
eficaz.

No  segmento  público  de  usuários  das  redes  de  radiocomunicações  destacam-se  os  Órgãos  de
Segurança Pública. No estado de Minas Gerais, a PMMG é a instituição pública que possui a maior infra-
estrutura de radiocomunicação em funcionamento na faixa do espectro radioelétrico denominada  Very
High Frequency (VHF). 

Para tanto,  na PMMG existe  uma Diretoria  de Tecnologia  e  Sistemas (DTS) responsável  pela
gerência  deste  sistema  de  telecomunicação  e,  por  intermédio  do  Centro  de  Tecnologia  em
Telecomunicações  (CTT),  é  realizada  toda  a  administração  logística  dessa  rede  tecnológica.  O  CTT
adquire e mantêm os equipamentos/materiais para as diversas redes de radiocomunicações no estado. A
Figura 2, abaixo, apresenta a estrutura hierarquizada da PMMG para gestão das telecomunicações, desde
o nível estratégico, intermediário e de execução:

                   

Figura 2. Estrutura hierárquica de gestão de telecomunicações na PMMG.

A Administração de Materiais é inerente à instituição pública ou privada, no entanto, a instituição
pública precisa adotar procedimentos eficazes para distribuir e empregar os investimentos realizados com
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escassos recursos do contribuinte. A Figura 3 apresenta o volume de investimento realizado pelo CTT, no
período de 2003 a 2005, em compras de baterias recarregáveis para transceptores portáteis da PMMG:
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Figura 3. Investimento em Baterias Recarregáveis da PMMG.

Fonte: www.licitanet.gov.br.

Neste  contexto,  verifica-se ainda  que os  suprimentos  mais  utilizados,  e  que  demandam maior
contingenciamento de recursos financeiros, estão relacionados com a área tecnológica do Estado. Esses
materiais  são  fundamentais  para  manter  a  máquina pública  em funcionando  e  prestando serviços  de
qualidade para sociedade. No caso da PMMG, as baterias dos transceptores portáteis são responsáveis por
manter  em funcionamento  mais  de  cinco  mil  estações  de  radiocomunicações  ligadas  aos  Centros  de
Coordenação e Controle, suprindo o serviço de emergências policiais “190”. Os transceptores portáteis
são estações de radiocomunicação de operação manual (Hand-to-Talk / HT) e estão próximas aos policiais
nas ruas que recebem as chamadas do público em geral. Logo, os policiais recebem as chamadas pelo
rádio portátil HT, e de imediato, se deslocam para o local da ocorrência, pois possuem contato direto com
a  central  de  atendimento.  Diante  dessa  realidade,  a  instituição  pública  precisa  aplicar  técnicas  de
Administração de Materiais com eficiência igual ou superior das instituições privadas, para atender o com
qualidade a sociedade, sem para isso seja necessário onera-la ainda mais.

3. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS EFICIENTE 

A Administração de Materiais envolve todas as atividades relacionadas com o fluxo de materiais,
desde o processo de aquisição, fornecimento,  estoque, e entrega ao consumidor final.  Tais  atividades
incluem o planejamento e especificação,  licitação, sistema de transporte,  armazenamento,  controle de
estoque e distribuição (AURELIO, 1995).  Além disso, as condições econômicas gerais influenciam a
demanda por  produtos  ou serviços  nas  instituições,  bem como a  disponibilidade  desses  produtos  no
mercado. 

Neste processo é de fundamental importância um eficiente sistema de administração logística, de
maneira  que  possa  manter  fiel  o  planejamento  e  para  atender  as  demandas  existentes.  Para  tanto,
administrar  materiais  é  imprescindível  para  o  perfeito  funcionamento  da  instituição.  O  controle  e
acompanhamento  desses  materiais  e  seus  respectivos  estoques  previnem  investimentos  financeiros
desnecessários e redundantes.

Logo, o setor de compras de uma instituição deve se preocupar de sobremaneira com o estoque
desses materiais,  e ter acesso constante ao seu controle e fiscalização.  Portanto,  este setor constata e
avalia  as  quantidades  dos  estoques  previstos  com precisão,  para  atender  as  demandas  nos  períodos
desejados. Em seguida, o setor de almoxarifado será responsável pela guarda física desses materiais em
estoque. Esse o local será responsável pelo armazenamento dos equipamentos e materiais adquiridos, e
por  isso  deve  conhecer  profundamente  as  especificações  previstas  pelo  fornecedor  para  esse
procedimento.

No caso do CTT/PMMG existem seções distintas para compras e almoxarifado, sendo que cada
uma possui atribuição específica e bem semelhante ao que foi descrito anteriormente. A Seção de Com-
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pras é responsável pelos processos licitatórios da instituição no âmbito das telecomunicações, sendo apoi-
ada pela equipe de militares especialistas para elaboração técnica dos editais. Enquanto a Seção de Supri -
mentos responde pelo almoxarifado do CTT, mantendo em estoque equipamentos e materiais de teleco-
municações que serão distribuídos em todo o estado.

Dentre esses equipamentos de telecomunicações, a PMMG utiliza aproximadamente 5.000 trans-
ceptores portáteis no estado de Minas Gerais, os quais necessitam de duas baterias para funcionamento.
São duas baterias porque uma é para utilização imediata, e outra, é sobressalente, a qual deve ser carrega-
da eletricamente no período ocioso. Esse material possui vida útil estimada e por isso deve ser periodica-
mente substituído. Em breves cálculos, verifica-se que são 10.000 baterias para atender todo parque tec-
nológico da instituição. Considerando-se a vida útil estimada em 2 anos, são necessárias, pelo menos, 417
aquisições de baterias mensais para a reposição deste material dentro do prazo previsto de vida útil. Neste
período, 24 meses, seriam gastos cerca de U$$ 70,00 em média por bateria recarregável, ou seja, U$$
29.190,00/mês,  U$$ 350.280,00/ano ou U$$ 700.560,00 durante um ciclo completo para reposição do
material (SIAD, 2003).

Contudo, essa métrica não pode ser adotada pela instituição, uma vez que existem outras variáveis
a serem consideradas. A Figura 3, por exemplo, apresenta uma considerável variação na alocação dos re-
cursos para aquisição das baterias recarregáveis no período de 2003 a 2005, exatamente 2 anos estimados
para vida útil da bateria. Além disso, verifica-se ainda que os recursos oscilaram entre R$ 50.000,00 e R$
300.000,00, que no bojo, representam, no período, cerca de 23% do valor previsto para investimento ini -
cial  (U$$  700.560,00).  Essa  variação  justifica-se  em  função  de  outros  investimentos  feitos  pelo
CTT/PMMG neste segmento tecnológico de maneira indireta, tais como novas antenas e repetidores, e
ainda, equipamentos para análise e recuperação de baterias. 

Estrategicamente foram adquiridos equipamentos para análise e recuperação das baterias recarre-
gáveis, uma vez que esses materiais representam uma lacuna considerável para investimentos de custeio
no Estado. Esses equipamentos identificam potenciais produtos em mau funcionamento e inibem a aquisi-
ção desnecessária de outros que possam ser utilizados por mais um período, além da vida útil estimada.
Diante disso, observa-se que a interação entre as seções técnica e logística proporciona a redução nos cus-
tos de investimento e impactam de maneira mais significativa na Administração de Materiais.        

Dentre outros fatores relevantes para administração eficiente desses materiais está a diversificação
dos fornecedores (ARNOLD, 1999). Dessa maneira, a Administração Pública não se mantêm refém de
uma única empresa e pode adequar a alocação dos recursos em função dos valores praticados no mercado.
Seguindo esse raciocínio, verifica-se que, mesmo diante de um cenário de poucos fornecedores para o
segmento de telecomunicações, é possível diversificar o parque tecnológico implantado. Essa política re-
centemente aplicada começa a surtir resultados positivos conforme observado na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1. Perfil dos Transceptores Portáteis da PMMG.

Fornecedor Percentual
Motorola 75%
Icom 15%
Kenwood 10%
Outros 5%

Fonte: Arquivo DTS/CTT.

Um reflexo dessa diversificação é avaliado nos processos de compra de baterias, que visam privile-
giar o menor custo para o Estado. Diante dessa premissa, a Figura 4 apresenta uma breve descrição das
aquisições de baterias em 2005 em função do fornecedor:
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Motorola Icom Kenwood Outros

Figura 4. Investimento em Baterias Recarregáveis em 2005.

Fonte: www.licitanet.mg.gov.br.

Analisando a Tabela 1 e a Figura 4 simultaneamente, verifica-se que o fornecedor responsável por
75% do parque tecnológico foi contemplado em 2005 com 50% dos investimentos em baterias recarregá-
veis, em quantidade desproporcional ao previsto pelo número de equipamentos instalados. Assim, é possí-
vel manter uma relação equilibrada entre fornecedor e cliente, uma vez que o cliente tem outras opções
para investimento (FAYOL, 1976).

Além desse procedimento, a Seção de Estoque mantêm um rígido controle de solicitações de repo-
sição das baterias danificadas. Geralmente, a solicitação não é atendida de imediato, pois é necessária
uma breve consulta ao histórico de requisições de material e ao controle de materiais da entidade solici -
tante (BALLOU, 1993). Essa consulta é feita por meio de um banco de dados eletrônico e confirmada por
contato telefônico ou correio eletrônico, antes que o solicitante visite a Seção de Estoque do CTT para re-
tirar o material. 

Verifica-se ainda que os critérios técnicos também possam auxiliar o Administrador nesta gestão
dos materiais. Por exemplo, o controle das baterias de Níquel-Cádmio (NiCd) deve considerar suas pecu-
liaridades técnicas, pois esse material está sujeito a um fenômeno conhecido com “efeito memória” caso
seja erroneamente manuseado pelo usuário. Esse feito surge na bateria quando ela mantém níveis equivo-
cados de carga e por isso perde sua referência de funcionamento normal, tornando-se um produto sem uti-
lidade. Nesta situação, considerar-se-á que houve perda de recursos orçamentários do Estado, pois houve
mau uso do material. Caso essa condição seja comprovada tecnicamente pelo analisador de baterias, o
usuário pode ser responsabilizado, e assim indenizar o Estado pelo prejuízo causado. Esse ressarcimento
resguarda o Administrador de Materiais do uso indevido dos produtos e a sua responsabilização por um
consumo indevido de algum material.

Para o controle externo e auditoria permanente neste processo, a PMMG possui no Comando-Geral
da instituição uma Seção de Logística, onde está lotada uma Assessoria de Telecomunicações. Trata-se de
uma unidade administrativa de cunho estratégico, que avalia e fiscaliza os processos licitatórios de distri-
buição de materiais de telecomunicações em todo o estado. Inclusas neste processo estão as compras de
baterias, as quais são submetidas a uma avaliação independente com freqüência. Eventualmente, são rea-
lizadas visitas no estoque do CTT para conferência e testes por amostragem do material adquirido (MAR-
TINS, 2001). 

Ainda assim, existe uma Auditoria Setorial na Corporação para apurar suspeitas de possíveis irre-
gularidades nos processos licitatórios. Todo esse procedimento é transparente e publicado na página ele-
trônica do estado de governança eletrônica: o Licitanet. No endereço eletrônico www.licitanet.mg.gov.br é
possível acompanhar todos os procedimentos licitatórios em Minas Gerais, inclusive aqueles promovidos
pela PMMG. Neste processo, o Administrador de Materiais pode avaliar seu controle de estoque em rela -
ção aos demais Órgãos de Governo, e ainda, proporcionar para a sociedade isenção e transparência duran-
te as aquisições realizadas, seja em modo presencial ou eletrônico (Lei Federal 8.666/93).      

4. CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL  

O descarte das baterias inutilizadas deve seguir um rigoroso ritual de controle ambiental, uma vez
que são constituídas de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio entre outros) os quais não são biode-
gradáveis. Para garantir o descarte correto dessas baterias, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
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NAMA) mantêm vigilância constante sobre o manejo desses materiais, recomendando que sejam recolhi-
dos periodicamente pelos fabricantes.

Seguindo essa política de preservação do meio ambiente, as baterias em desuso na PMMG, ficam
estocadas na Unidade Militar usuária, que têm um rígido controle de materiais bélico e de intendência.
Por fim, o almoxarife dessa Unidade encaminha as baterias  para o CTT, onde são recolhidas e submeti-
das à análise de funcionamento. Logo em seguida,  técnicos do especializados estocam esse material em
uma sala isolada, pois elas entram em um estado de auto-decomposição, expelindo gazes e metais tóxicos
pelas frestas de sua estrutura. 

Por fim, a cada novo processo licitatório, durante a entrega dos produtos, são recolhidas as baterias
danificadas ou sem utilização, de acordo com seu respectivo fornecedor, independentemente de sua vitó-
ria no certame para o fornecimento deste material.  Isso garante que participem no processo de compra
apenas fornecedores de produtos que tenham vínculo e respeito com o meio ambiente. 

Além dessa rigorosa metodologia de Administração de Materiais, verifica-se uma atenção especial
no momento de homologação das empresas fornecedoras. Neste processo, as empresas candidatas devem
apresentar certificados de controle de qualidade no manejo do material inutilizado, os quais devem pos-
suir registro em todos os órgãos competentes, além do reconhecimento de organismos nacionais e interna-
cionais de defesa do meio ambiente.

Apesar de esses cuidados serem previstos na legislação setorial, o Administrador de Materiais que
possui responsabilidade social deve ficar atento aos meandros jurídicos encontrados por empresas de má
fé para o fornecimento de produtos fora das especificações ambientais. Para tanto, deve contar com o
apoio técnico no momento de elaborar o edital do processo licitatório, bem como manter uma Comissão
Permanente de Recebimento de Materiais que possa atestar a qualidade e conformidade dos bens adquiri-
dos.    

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta análise, foi constatado que a estrutura orgânica da PMMG atende aos requisitos mínimos
para Administração de Materiais (MARTINS, 2001), especificamente em telecomunicações, seguindo as
atribuições e organizações semelhantes de setores privados (ARAUJO, 2001). Para tanto, verifica-se que
neste processo estão envolvidos os Órgãos executores, intermediários e estratégicos: CTT, DTS e Co-
mando-Geral respectivamente.

Ainda assim, verifica-se a importância em se estabelecer um plano de compra e distribuição peri-
ódico, bem como a diversificação dos fornecedores para obtenção de menor custo para investimento do
recurso público.

Também cabe ao Administrador Público privilegiar ações que promovam a preservação do meio
ambiente e responsabilidade social. Neste caso, zelar pela aplicação da legislação ambiental vigente e
contribuir para sua difusão no meio profissional em que estiver envolvido. Para tanto, deve orientar usuá-
rios e adquirir baterias recarregáveis dentro dos parâmetros técnicos e ambientais estabelecidos. E ao final
do ciclo, fiscalizar o descarte correto do material, dentro da cadeia produtiva de sua responsabilidade.   

São procedimentos simples e que resultam em economia e eficiência dos serviços prestados pela
PMMG no estado. Em poucas linhas significa dizer que os recursos que deixam de ser alocados para a
aquisição de baterias podem ser investidos em outros segmentos da esfera da Segurança Pública, tal como
armas e munição, viaturas, ou ainda, em programas sociais que promovam a integração social da Polícia e
Sociedade.
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MANAGEMENT OF RECHARGEABLE BATTERIES OF 
PORTABLE TRANCEPTORS IN THE MILITARY POLICY OF

MINAS GERAIS

Abstract. This paper deals with the Administration of Materials of Telecommunications in the Military
Policy of Minas Gerais (PMMG), and argues in special the management of rechargeable batteries in the
radio communications equipments used in the ostensive policing of the State. Due to the great number of
portable  radio  transmitting  and  receiving  (transceivers)  the  continuous  acquisition  of  rechargeable
batteries  for its  functioning becomes  necessary. The used batteries  possess  useful  life  estimate,  high
commercial  value  and  restricted  handling  in  function  of  its  chemical  components  that  attack  the
environment. Ahead of this reality, the Public Administrator must keep an efficient materials management
system.  This  paper  presents  the  methods  for  the  Materials  Administration  in  the  PMMG  for  the
acquisition, supply planning and discarding of the rechargeable batteries of the portable transceivers.

Keywords: Management, Batteries, Materials. 
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Título: Metodologia de Análise de Sustentabilidade de Sistemas Microgrids na
Amazônia: Desenvolvendo um Modelo de Análise de Sustentabilidade,

Orientador: Artur de Souza Moret.
Setores de atividade: Eletricidade, gás e outras utilidades.

2011 - 2012 Mestrado em Engenharia Elétrica (Conceito CAPES 7).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Uma Análise do Modelo de Propagação Longley-Rice sob a perspectiva de
Ambientes Urbanos Localizados em Área de Clima Tropical,Ano de Obtenção: 2012.

Orientador: Cássio Gonçalves Rego.
Palavras-chave: Longley-Rice; Propagação; Radio Digital; Predição.
Grande área: Engenharias
Grande Área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações
/ Especialidade: Teoria Eletromagnetica, Microondas, Propagação de Ondas,
Antenas.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências.

2008 - 2010 Mestrado em Geografia (Conceito CAPES 5).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: PARCEIROS EM LAVOURAS COMUNITÁRIAS E AGRICULTORES FAMILIARES
AGROECOLÓGICOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AGRICULTURA FAMILIAR EM
TERRITÓRIO DE AGRICULTURA TRADICIONAL DE MINAS GERAIS E AGRICULTURA
AGROECOLÓGICA DO CENTRO DE RONDÔNIA,Ano de Obtenção: 2010.

Orientador: Maria Aparecida dos Santos Tubaldini.
Palavras-chave: Economia Solidária; Geoprocessamento; Análise Geoespacial.

2005 - 2006 Especialização em Engenharia de Sistemas de Telecomunicações. (Carga Horária:
360h).
Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.
Título: Interoperabilidade em Sistemas de Telecomunicações para Segurança
Pública.
Orientador: Luiz Pinto de Carvalho.

2005 - 2010 Graduação em Engenharia de Telecomunicações.
Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Brasil.
Título: REDE DE RÁDIO DIGITAL DE SEGURANÇA PÚBLICA: ESTUDO DE CASO PARA A
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL EM BELO HORIZONTE.
Orientador: Pedro José Rosa de Oliveira.

2001 - 2005 Graduação em Geografia.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Título: Telefonia Celular, torres e cotidiano: estudo de caso na região Oeste de Belo
Horizonte.
Orientador: Doralice Barros Pereira.

1991 - 1993 Curso técnico/profissionalizante em Eletrônica.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
Bolsista do(a): UFMG, FUMP, Brasil.

Formação acadêmica/titulação
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2016 - 2016 Formação de Pregoeiro. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2016 - 2016 Gestão da Central OXE. (Carga horária: 40h).
Alcatel-Lucent Brasil, ALCATEL-LUCENT, Brasil.

2016 - 2016 Siconv Para Convenentes. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2016 - 2016 SkyEdgeII Hub - Suporte do Sistema Saltelital VSAT. (Carga horária: 40h).
Gilat Satellite Networks, GILAT, Israel.

2014 - 2014 Elaboradores e revisores de itens do Banco Nacional de Itens do ENADE 2014.
(Carga horária: 20h).
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP/MEC,
Brasil.

2014 - 2014 Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos. (Carga horária: 40h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2014 - 2014 Gestão de Projetos. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2014 - 2014 Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2012 - 2012 Extensão universitária em PAPLOSCOPIA. (Carga horária: 120h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Representação Facial Humana. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Magnetismo da Terra. (Carga horária: 60h).
Observatório Nacional, ON, Brasil.

2012 - 2012 Investigação de Estupro. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Ações para o Controle de Armas. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Operações internacionais de manutenção da paz. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Intervenção em Emergências com Produtos Perigosos. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2012 - 2012 Psicologia das Emergências. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2011 - 2011 Ocorrências envolvendo Bombas e Explosivos. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2010 - 2010 Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2010 - 2010 Português Instrumental. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2010 - 2010 Mediação de Conflitos. (Carga horária: 120h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2009 - 2009 A EFICACIA DAS REUNIÕES. (Carga horária: 20h).
Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Brasil.

2009 - 2009 Sistema de Comando de Incidentes. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2009 - 2009 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2009 - 2009 CONFLITOS AGRÁRIOS. (Carga horária: 60h).
Academia Nacional de Polícia, ANP, Brasil.

2009 - 2009 DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

2009 - 2009 Gestão de Projetos. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2009 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS ANTI-DROGAS. (Carga horária: 120h).
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.

2008 - 2009 Mapeamento e Gestão de Riscos Socioambientais. (Carga horária: 360h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2008 - 2008 Redação Ténica. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 ELABORAÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO A DISTÄNCIA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 SISTEMAS E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 POLICIA COMUNITARIA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 ANALISE CRIMINAL. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS Y MÓVEIS. (Carga horária: 60h).
Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito", ECI-JG, Colômbia.

Formação Complementar
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2008 - 2008 CRIMES AMBIENTAIS. (Carga horária: 2008h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2008 - 2008 LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS PÚBLICOS. (Carga horária: 2008h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 GERENCIAMENTO DE CRISES. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 FORMAÇÃO DE TUTORES PARA CURSO A DISTANCIA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 USO PROGRESSIVO DA FORÇA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 AVALIAÇÃO EM ENSINO A DISTÂNCIA. (Carga horária: 30h).
Fundação Trompowsky, TROMPOWSKY, Brasil.

2007 - 2007 GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. (Carga horária: 30h).
International Telecommunication Union (www.itu.org), ITU, Suiça.

2007 - 2007 DIREITOS HUMANOS. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 USO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 Local do Crime: Isolamento e Preservação. (Carga horária: 40h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2007 - 2007 Violência, Criminalidade e Prevenção. (Carga horária: 40h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2006 - 2006 QUALIDADE PARA OS PEQUENOS NEGÕCIOS. (Carga horária: 16h).
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Belo Horizonte, SEBRAE/MG,
Brasil.

2006 - 2006 FORMAÇÃO DE FORMADORES EM ENSINO A DISTÂNCIA. (Carga horária: 60h).
Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

2005 - 2005 MINI-DISJUNTORES. (Carga horária: 2005h).
General Electric Company, GE, Estados Unidos.

2005 - 2005 SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES CRÍTICAS. (Carga horária: 44h).
Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

2004 - 2004 WORKSHOP PARA PROFESSORES DE ENSINO A DISTÂNCIA. (Carga horária: 16h).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

2004 - 2004 COMO VENDER MAIS E MELHOR. (Carga horária: 15h).
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Belo Horizonte, SEBRAE/MG,
Brasil.

2004 - 2004 SISTEMAS DE RÁDIOS TRONCALIZADOS (REDES SMARTNET). (Carga horária: 16h).
MOTOROLA INC, MOTOROLA, Estados Unidos.

2004 - 2004 ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. (Carga horária: 16h).
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Belo Horizonte, SEBRAE/MG,
Brasil.

2002 - 2002 INICIANDO UM PEQUENO GRANDE NEGÕCIO. (Carga horária: 30h).
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Belo Horizonte, SEBRAE/MG,
Brasil.

2001 - 2001 APRENDER A EMPREENDER. (Carga horária: 40h).
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Belo Horizonte, SEBRAE/MG,
Brasil.

1999 - 1999 Grupos Autogerenciáveis. (Carga horária: 24h).
Xerox do Brasil, XEROX, Brasil.

1996 - 1996 ATENDIMENTO AO CLIENTE. (Carga horária: 12h).
ORP PLANEJAMENTO, ORP, Brasil.

1996 - 1996 TRABALHO EM EQUIPE. (Carga horária: 12h).
ORP PLANEJAMENTO, ORP, Brasil.

1995 - 1995 Extensão universitária em APLICATIVOS MICROSOFT OFFICE. (Carga horária: 40h).
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.

1991 - 1991 REPRESENTAÇÃO DIGITAL DE FUNÇÕES. (Carga horária: 44h).
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.

Vínculo institucional

2016 - Atual Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Atuação Profissional

INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO VELHO, ULBRA/RO, Brasil.
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Vínculo institucional

2014 - Atual Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2013 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Engenheiro Analista de Ciência
e Tecnologia, Carga horária: 40

Vínculo institucional

2012 - 2013 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assitente- Engenharia
Elétrica, Carga horária: 20

Vínculo institucional

2011 - 2011 Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Vínculo institucional

2008 - 2012 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: PROF. PRONASCI -
http://www.mj.gov.br/

Vínculo institucional

2005 - 2006 Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 10

Atividades

2005 - 2006 Ensino, Telecomunicações, Nível: Aperfeiçoamento

Disciplinas ministradas
TELECOMUNICAÇÕES

Vínculo institucional

2002 - 2013 Vínculo: ESTATUTÁRIO, Enquadramento Funcional: PROFESSOR MILITAR DO ENSINO
TÉCNICO, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

01/2005 - Atual Ensino, Telecomunicações, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Telecomunicações

01/2004 - Atual Serviços técnicos especializados , Centro de Apoio de Telecomunicações - CA
Telecom, .

Serviço realizado
Licenciamento das Estações de Rádio da PMMG na Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL).

Vínculo institucional

1998 - 2002 Vínculo: PESSOA JURÍDICA - CJF INFORMÁT, Enquadramento Funcional: PESSOA
JURÍDICA - CJF INFORMÁT

Vínculo institucional

1994 - 1998 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: REPRESENTANTE TÉCNICO, Carga
horária: 40

Atividades

01/1994 - 01/1998 Serviços técnicos especializados , LABORATÓRIO, .

Serviço realizado
SUPORTE TÉCNICO.

Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Brasil.

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, CENSIPAM, Brasil.

Instituto Mineiro de Educação e Cultura, IMEC, Brasil.

Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, APM, Brasil.

Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Brasil.

Escola Politécnica de Minas Gerais, POLIMIG, Brasil.

Policia Militar de Minas Gerais, PM/MG, Brasil.

Xerox do Brasil, XEROX, Brasil.

RG TECNOLOGIA, RG, Brasil.

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
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Vínculo institucional

1993 - 1994 Vínculo: ESTÁGIO, Enquadramento Funcional: ESTÁGIO, Carga horária: 40

Atividades

03/1993 - 12/1994

Estágios , LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DA UFMG, .

Estágio realizado
ESTÁGIO.

2016 - Atual ELECTRA STARTUP: CONSULTORIA EM ENGENHARIA NA COMUNIDADE TALITA EM
PORTO VELHO/RO

Descrição: ASSESSORAR A COMUNIDADE NA CONSTRUÇÃO DE SUA SEDE
SOCIAL/ABRIGO, APOIANDO E CAPACITANDO SEUS MEMBROS PARA
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO POR MEIO DE DOAÇÕES..
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (10) .

Integrantes: Cristiano Torres do Amaral - Coordenador.

2003 - 2013 LICENCIAMENTO DE FREQÜÊNCIAS JUNTO À ANATEL

Descrição: Gestão do Espectro de Rádio para utilização em Serviços de Segurança
Pública. Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Projeto para
Licenciamento e outorga das Estações de Rádio da Polícia Militar de Minas Gerais..
Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Cristiano Torres do Amaral - Coordenador.
Financiador(es): Polícia Militar de Minas Gerais - Outra.

2011 - 2011 Inclusão da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais junto à FAPEMIG

Descrição: Elaboração documental e procedimentos de tramitação para
cadastramento da Academia de Polícia Militar de Minas Gerias junto à Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) como instituição de
pesquisa e pós-graduação..
Situação: Concluído; Natureza: Outra.

Integrantes: Cristiano Torres do Amaral - Coordenador / Gilmar Luciano dos Santos -
Integrante.

2015 - Atual Periódico: Ciência Amazônida

2005 - Atual Periódico: TELECO - http://www.teleco.com.br/colaborador/cristiano_amaral.asp

1. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências.

2. Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia.

3. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Telecomunicações.

4. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações/Especialidade: Sistemas de Telecomunicações.

5. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea:
Telecomunicações/Especialidade: Teoria Eletromagnetica, Microondas, Propagação
de Ondas, Antenas.

Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.

Espanhol Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.

Projetos de extensão

Projetos de desenvolvimento

Outros Projetos

Membro de corpo editorial

Áreas de atuação

Idiomas
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2012 MEDALHA DE MÉRITO MILITAR DE GRAU BRONZE, POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS.

2011 DESTAQUE ACADÊMICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES,
UNIBH.

2009 80 Anos de Ernesto Che Guevara - Concurso Internacional Anual - Artigo Premiado,
Rádio Havana CUBA - http://www.radiohc.cu/.

2009 MEDALHA ALFERES TIRADENTES, SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL / POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS - A MAIOR COMENDA DA CORPORAÇÃO.

2007 3º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL, Ministério da Defesa do Brasil.

2006 1º Prêmio Brasil de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Finalista/Apresentação, Universidade de Brasília (UnB) - SERPRO - Banco do Brasil -
Microsoft / www.nti.br.

2005 1º Lugar no Concurso "70 Anos de Radiodifusão em Ondas Curtas", Rádio Bulgária
Internacional -http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Spanish
/Theme_70godiniBNR/Mat.

2005 3º Lugar no Concurso "Sentir e Viver a China", Rádio Internacional da China -
www.chinabroadcast.cn.

2004 Menção Honrosa no Concurso "Stefan cel Mare si Sfânt, 500", Rádio Romênia
Internacional - www.rri.ro.

2003 1º Lugar no Concurso, Radio Taiwan Internacional - http://spanish.rti.org.tw/.

2002 1º Lugar no Concurso, Radio NHK World (Rádio Japão Internacional) - www.nhk.or.jp.

1995 Concurso Rádio Havana Cuba, http://www.radiohc.cu.

Total de trabalhos:2 Total de citações:2

Outras

SILVA, PAULO CESAR - PRADO, ADILSON DE
OLIVEIRA  Data: 01/08/2009

1. AMARAL, C. T.; Adilson de Oliveira Prado . Compatilhamento das Redes de Rádio da PMMG. O Alferes (Belo
Horizonte), v. 23, p. 105-127, 2008.

2. AMARAL, C. T.; Tibúrcio . Corrosão em estruturas metálicas: uma breve discussão acerca da prevenção em
torres de telecomunicação. E-xacta (Belo Horizonte), v. 1, p. 1-1, 2008.

1. AMARAL, C. T.; ANDRADE, L. E. C. (Org.) ; NASCIMENTO, C. E. (Org.) ; NUNES, I. F. (Org.) ; MARQUEZ, M. C. M.
(Org.) . ÉTICA E CONSUMO SUSTENTÁVEL. 1. ed. Porto Velho: UNIR, 2016. v. 1. 995p .

1. AMARAL, C. T.. Licenciamento Ambiental das Torres de Telecomunicações. In: Idarci Esteves Lamar. (Org.). A
Sociedade da Informação. Belo Horizonte: Pax Editora, 2009, v. , p. -.

1. AMARAL, C. T.; OLIVEIRA, P. J. R. . Brazilian Word Cup City builds Tetra Network. London´s Olympic Network, 01
maio 2012.

2. AMARAL, C. T.. PESQUISAS BUSCAM QUALIDADE DE VIDA. PESQUISAS BUSCAM QUALIDADE DE VIDA, CADERNO
DE AGROPECUÁRIA, p. A3 - A3, 24 maio 2009.

3. AMARAL, C. T.. AÉCIO ENTREGA VIATURAS MÓVEIS A POLÍCIA. AÉCIO ENTREGA VIATURAS MÓVEIS A POLÍCIA, BELO
HORIZONTE, 30 abr. 2009.

Prêmios e títulos

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

Livros publicados/organizados ou edições

Capítulos de livros publicados

Textos em jornais de notícias/revistas
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4. AMARAL, C. T.. Licenciamento Ambiental das Torres de Telecomunicações: Por uma padronização nacional.
http://www.teleco.com.br/emdebate/ctamaral01.asp, São Paulo, p. 1 - 1, 15 ago. 2005.

5. AMARAL, C. T.. Educação Ambiental no Ensino Profissional de Telecomunicações. http://www.teleco.com.br
/tutoriais/tutorialeducacao/default.asp.

6. AMARAL, C. T.. Rádio Troncalizado Tetra: Aplicação para Forças de Segurança. http://www.teleco.com.br/tutoriais
/tutorialtetrapol/default.asp.

7. AMARAL, C. T.. Tecnologia Tetrapol. http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialradiotetra/default.asp.

8. AMARAL, C. T.. Projeto 25 - Padrão de Rádio para Polícia. http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialprojeto25
/default.asp.

9. AMARAL, C. T.. Uma Crítica à Consulta Pública 682 da ANATEL. http://www.teleco.com.br/emdebate
/ctamaral02.asp.

10. AMARAL, C. T.. Agências Reguladoras: Autonomia Técnica ou Gestão Política?. http://www.teleco.com.br/emdebate
/ctamaral03.asp.

1. AMARAL, C. T.; OLIVEIRA, B. B. ; RIBEIRO, F. G. ; MATOS, F. N. ; CAMPOS, T. S. ; NOGUEIRA, T. G. . Sistema de Busca
e Salvamento Aeronáutico na Amazônia: Análise de Cenário e Potencialidades para Indústria Nacional de Defesa na
Região Norte do Brasil. In: XII CONGRESSO ACADÊMICO DE DEFESA NACIONAL, 2015, Pirassununga. ANAIS DO XII
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