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RESUMO 

A utilização do poder aeroespacial como ferramenta de afirmação do poder nacional é uma 

realidade para diversos atores no presente século, principalmente como ferramenta de 

manutenção da soberania nacional. Desta forma, este trabalho buscou analisar as capacidades 

que o Brasil possui no espectro aeroespacial e de que maneira estas estão sendo aplicadas se 

comparado à outras nações. Em geral, foi possível perceber por meio destas análises, uma gama 

variada de capacidades e possibilidades de atuação no cenário político, econômico, social, e na 

defesa. Através de documentos como o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE) e 

a iniciativa do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), é possível 

vislumbrar num futuro vindouro, a capacidade do Brasil atuar neste cenário que é o setor 

aeroespacial, no entanto, foi possível observar tal capacidade ainda incipiente no que tange à 

utilização de recursos. Com base nisso, este trabalho traz em seu desenrolar, a antítese referente 

à disponibilidade de recursos e meios para que se amplie a indústria, a economia e as tecnologias 

fomentadas pelo setor aeronáutico e espacial, trazendo consigo o vislumbre de um país cada 

vez mais soberano e independente de tecnologias estrangeiras, com a negligência, deixando em 

segundo plano, o poder aeroespacial como meio de afirmação do poder e da soberania do Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Força Aérea Brasileira é a instituição responsável por garantir a soberania espacial 

nacional, de acordo com o Plano Nacional de Defesa (PND) do Brasil (BRASIL, 2005). Assim 

foram criados planos de ação para a concretização do avanço tecnológico na área aeroespacial, 

um destes planos é o PESE (Programa Estratégico de Sistemas Espaciais). Este plano foi 

principal fator que culminou o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas. 

Este artigo visa compreender seu uso no cenário brasileiro, contrapondo as doutrinas 

e planos de ação criadas e sendo desenvolvidas com seu real emprego. Assim será possível 

determinar possíveis novas diretrizes para seu emprego. 

Atualmente o Satélite opera faixas de comunicação  da banda X e banda Ka, sendo a 

banda X para comunicação militar e a Banda Ka para expansão da Banda Larga Nacional, 

porém ambas estas bandas não operam com sua eficiência máxima devido a diversos fatores. O 

Satélite também é um ponto de acesso para o desenvolvimento da Agência Nacional Brasileira, 

por ser o precursor das pesquisas aeroespaciais (AEB, 2012). 

Porém o contínuo desenvolvimento dessa área apenas é possível com um alinhamento 

de diretrizes tanto do governo brasileiro quanto a Força Aérea Brasileira e as empresas de 

telecomunicação brasileira. Por isso é essencial a revisão e reformulação da atual visão político-

militar brasileira. 

2. QUADRO TEÓRICO 

2.1. Principais Teorias de Poder Espacial 

Ao se tratar do espaço extra-atmosférico, não existe um conceito sólido de território 

nacional, essa área é tratada como águas internacionais, e assim leva consigo os termos jurídicos 

disto. Portanto uma conquista de soberania e poder espacial implica que apenas poderia ser 

conquistada através do controle das áreas comuns (DOLMAN, 2002). 

Assim como afirma Dolman, ao se tratar do poder espacial deve-se considerar o 

conceito de passagem inocente como previsto, inclusive, na legislação brasileira. Esse conceito 

define a passagem livre de embarcações estrangeiras em território nacional, desde que não 

apresente ameaças à nação. 

Porém Lupton (1988), afirma que o poder espacial se define como “a habilidade de 

uma nação explorar o ambiente espacial em busca dos objetivos nacionais, incluindo toda sua 

capacidade astronáutica” 

Lupton divide as teorias do poder espacial em quatro setores principais: Santuário, 

Capacidade de Sobrevivência, terreno mais alto e Controle. 

O conceito de Santuário define que literalmente o ambiente espacial é um lugar 

sagrado que deve se manter pacífico, onde não será usado nenhum tipo de material bélico. A 

livre transição de satélites deve ser respeitada, e que a observação e mútua verificação dos 

países é algo aceitável e permite uma melhor paz no espaço. Essa é a linha de pensamento mais 

aceita atualmente através do mundo. 

A escola de capacidade de sobrevivência afirma que sistemas espaciais não possuem 

a mesma confiabilidade que forças terrestres. Ela ressalta a capacidade de serem lançados  em 

ambiente espacial armas de longo alcance e não recomenda a dependência militar em sistemas 

espaciais (LUPTON, 1988). 

Terreno mais alto afirma que a vantagem gerada pelos pontos de grande altitude é 

muito maior que a vantagem proporcionada pelo plano terreno, assim essa escola apoia a 

aplicação de sistemas bélicos espaciais ou até mesmo de controle, como antissatélites. 

A escola de controle de espaço faz paralelo da força espacial com a força aérea e naval, 

afirmando que o controle dessas regiões implica no controle da terra. Ou seja, futuramente o 

controle espacial seria de suma importância para soberania do território nacional. 
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Na atualidade, ainda não há uma teoria que consiga exemplificar exatamente o 

conceito de poder espacial, levando em consideração a pouca convivência da humanidade com 

a exploração espacial. 

2.2. Método de Pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa documental no Programa Espacial Brasileiro (PEB) e dos 

principais sistemas de Defesa em que o domínio espacial poderá ser empregado no Brasil, assim 

como o estudo dos principais objetivos da Política Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia 

Nacional de Defesa (END) com relação ao setor espacial. Nesta mesma linha, absorveu-se a 

bibliografia mais atual para fixar os conceitos iniciais que possuem mais importância para o 

tema. 

Dessa forma, foi realizada a análise comparativa entre as aplicações militares do 

SGDC, de modo que sejam observadas possíveis melhorias e políticas doutrinárias em relação 

ao poder espacial Brasileiro. 

2.3. Principais Conceitos relativos a Sistemas Espaciais 

Satélites - Satélite é todo objeto natural ou artificial que orbita um corpo celeste. 

Satélites artificiais compõem sistemas espaciais que são formados por segmento espacial, ou 

orbital e pelos sistemas de infraestrutura terrestres. 

O trajeto percorrido por ele se chama de órbita e o tempo necessário para transcorrer 

o espaço de uma volta do corpo celeste se chama revolução (MAINI e AGRAWAL, 2011). 

Órbitas - A órbita de um satélite artificial pode ser manipulada no seu lançamento ou 

até mesmo por propulsores a jato após chegar perto de sua velocidade terminal. A escolha da 

órbita é fundamental para a missão ao qual se destina. 

Atualmente é usado quatro órbitas principais: órbita baixa (Low Earth Orbit –  LEO), 

órbita média (Medium Earth Orbit – MEO), órbita geosincronizada (Geosynchronous Earth 

Orbit) e órbita elíptica (Highly Elliptical Orbit – HEO) (CHATTERS e EBERHARDT, 2009). 

A órbita baixa é encontrada a partir de 160 quilômetros de altitude até 1.600 

quilômetros. Sua principal vantagem é a alta resolução de imagens, menor potência necessária 

para comunicação com as estações terrestres e maior acessibilidade por veículos lançadores. 

Porém, devido a relativa baixa altitude, são necessários muitos satélites para cobrir áreas de 

proporções continentais e a expectativa de vida é baixa pois ocorre uma grande deterioração 

pelo atrito atmosférico. 

Dentre das órbitas LEO ocorre a divisão entre as que passam pelos polos (órbitas 

polares) e as que são inclinadas em relação ao equador (órbita inclinada). 

As órbitas médias se encontram entre 1.600 e 19.300 quilômetros de altitude e suas 

revoluções são em torno de 100 minutos até 12 horas. A vantagem de terem essa revolução 

semi-geoestacionária é que facilita a previsibilidade das áreas de sobrevoo do sistema, 

auxiliando no rastreamento dos segmentos de controle. 

Os satélites que estão na órbita geoestacionária tem a peculiaridade de terem uma 

revolução de 24 horas, sendo que para isso ficam fixos na altitude 35.786 quilômetros, por 

terem a revolução sincronizada com a rotação da Terra, tem a aparência de estarem fixados em 

um ponto terrestre, a posição de um satélite geoestacionário é normalmente caracterizada pela 

longitude da região ortogonal da superfície terrestre em relação ao satélite. 

As vantagens desse satélite são: Menor quantidade de satélites para cobrir áreas de 

grande extensão, menor necessidade de processos de rastreamento. São necessários apenas 3 

satélites espaçados igualmente pelo equador para conseguir cobrir toda superfície da terra 

compreendida entre os trópicos do ártico e antártico. 

As órbitas elípticas (HEO), possuem um padrão diferente de órbita, se aproximando e 

se afastando da superfície da terra em um formato de elipse. O ponto mais próximo da superfície 
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terrestre é chamado de perigeu e o ponto mais afastado é chamado de apogeu. São comumente 

usados em pesquisas científicas. 

Sistemas de comunicação - Antes da era espacial a comunicação era primariamente 

feita pelos rádios cujas frequências eram HF, VHF, LF e UHF, seus métodos de propagação 

eram a própria atmosfera e tinham pouco alcance de operação (MARAL e BOUSQUET, 2009). 

Atualmente é possível realizar comunicação por satélite, seu espectro magnético varia 

de 300 MHz até 300 GHz ao qual é dividido em faixas de frequência, ou bandas 

(EBERHARDT, 2009). 

Essas bandas possuem uma extensão de frequências que nelas são inseridas 

informações, essa extensão se chama largura de banda (bandwidth). Quanto mais extensa a 

banda, mais informações podem ser armazenadas. Cada banda também permite um tipo de 

operação diferente, devido às características dos receptores, como tamanho e mobilidade 

(MAINI e AGRAWAL, 2011). 

A comunicação por satélite pode ser dividida em três partes: segmento de controle, em 

terra e espacial. (MARAL e BOUSQUET, 2009) 

Segmento de controle é responsável, na Terra, por rastrear, controlar e fazer telemetria 

do satélite. Segmento em terra são os receptores de sinais, podendo ser móveis ou fixas, como 

aparelhos celulares e provedores de internet. 

Segmento espacial são os transmissores de sinais, ou seja, o satélite, podendo ser 

individual ou uma constelação. satélites. E são divididos em carga útil (payload) e plataforma. 

Este nada mais é que o conjunto dos sistemas que mantêm o satélite operando, tais como 

controle de temperatura, ajuste de altitude, propulsão, TTC e a própria estrutura rígida do 

satélite. 

A carga útil de um satélite são os transmissores e receptores que permitem a 

comunicação. A informação é transmitida através de feixe de onda, ao qual é recebido por uma 

antena receptora e subdividida em sub-bandas para serem enviadas aos Transponders. O 

Transponder tem a função de ampliar essa sub-banda e enviar para os receptores na Terra 

(MARAL e BOUSQUET, 2009). 

3. O ESPAÇO NO BRASIL 

3.1. O Programa Espacial Brasileiro 
O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a investir em um programa 

espacial. Esse esforço inicial culminou na construção do Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno, em 1965, e do primeiro foguete da série Sonda, em 1967, desenvolvido pelo Ministério 

da Aeronáutica em parceria com a Avibras (ANTUNES, 2016). O Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), criado em 1971, foi encarregado do desenvolvimento e construção 

dos satélites, e o VLS e a construção do CLA ficaram a cargo da Aeronáutica (INPE, 2017). 

Com a construção do CLA, o Brasil conta com uma infraestrutura de solo para o 

lançamento de foguetes de maior porte em uma posição invejada internacionalmente devido a 

sua proximidade com a linha do Equador. O Brasil continua sem possuir um Veículo Lançador 

de Satélites, porém, o avanços na tecnologia de propelentes líquidos, o sucesso do lançamento 

do Veículo Lançador de Microsatélites (VLM). 

O conjunto de todas as capacidades espaciais civis e militares, constitui o Sistema 

Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), cujo órgão central é a 

Agência Espacial Brasileira (AEB), criada em 1994 (ANTUNES, 2016). O último PNAE foi 

confeccionado em 2012 com planejamento até 2021 e possui como principais projetos o 

CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres); os satélites da série Amazônia, 

satélites de sensoriamento remoto para monitoramento de recursos naturais, meio-ambiente e 

agronegócios; o Satélite Radar de Abertura Sintética (SAR), também um satélite de 

sensoriamento remoto com aplicação para agricultura, meio-ambiente e defesa; o Satélite 

Meteorológico Brasileiro GEOMET-1; os veículos lançadores, como o VLM, o VLS-1 e o 
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Cyclone-4 (em parceria com a Ucrânia); e os foguetes suborbitais e plataformas de reentrada, 

como o VSB-30 e o Satélite de Reentrada Atmosférica (AEB, 2012). 

3.2. O Setor Espacial na Defesa 

O Brasil, com sua riqueza em recursos minerais e naturais, extenso território e grande 

economia, é foco de grande atenção internacional. A Pan-Amazônia (correspondente a toda a 

floresta amazônica na América do Sul) possui 20% de toda a água doce do mundo, além de 

possuir reservas minerais e biodiversidade única. A Amazônia brasileira constitui 70% de toda 

a Pan-Amazônia e representa grande parte do território nacional. O Brasil possui importante 

posição estratégica no atlântico sul, com área marítima de mais de 4 milhões de Km² nas quais 

exerce jurisdição. Dentro dessa área se encontram reservas de petróleo, que são de grande 

importância para a economia brasileira. O país possui 8,5 milhões de km² de extensão territorial, 

16 mil km de fronteira e espaço aéreo sobrejacente tanto à área marítima como à terrestre. Além 

disso, o Brasil possui a 5ª maior população do planeta. Dessa forma, faz-se necessária a 

implementação de um grande esforço de Defesa voltado à proteção de todo esse patrimônio, e 

a questões ambientais, mudanças climáticas, ocorrência de ilícitos nas fronteiras e 

vulnerabilidade econômica (BRASIL, 2012). 

A PND é o documento de mais alto nível que estabelece os objetivos nacionais de 

Defesa e as orientações no emprego do poder nacional na defesa de seus interesses. Dentre as 

orientações determinadas na PND está a necessidade de Vigilância, Controle e Defesa do 

território brasileiro, incluindo o espaço aéreo e as áreas continentais e marítimas; a necessidade 

de “capacidade de projeção de poder, visando a eventual participação em operações 

estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU” (BRASIL, 2005, p. 9); a 

manutenção operacional das Forças Armadas para a estratégia de dissuasão militar, que soma-

se a diplomacia para a solução de conflitos; e a necessidade de fortalecimento dos setores 

espacial, cibernético e nuclear, considerados setores estratégicos para a Defesa Nacional. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) implementa e executa os objetivos e 

orientações da PND, estabelecendo três eixos estruturantes da Defesa Nacional, sendo eles: a 

organização das Forças Armadas sob trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença; 

a reorganização da Base Industrial de Defesa; e a composição dos efetivos das Forças Armadas. 

No que diz respeito à organização e orientação da Força Aérea Brasileira (FAB), a 

END estabelece os objetivos de vigilância, com assistência de meios espaciais, aéreos, terrestres 

e marítimos, sendo o SISDABRA o sistema integrador desses meios. 

Além disso, a END determina as prioridades do setor espacial, apontado como setor 

estratégico para a Defesa Nacional na PND. Dessa forma, o setor espacial deve priorizar o 

desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites (VLS), com foco nos projetos de sistemas 

inerciais e de propulsão líquida; desenvolvimento de satélites, principalmente de 

telecomunicação, de sensoriamento remoto, e na tecnologia de controle de altitude dos satélites; 

desenvolvimento de satélites de comunicação, de modo a aprimorar as capacidades de comando 

e controle, permitindo a operação em rede inclusive entre as outras forças; e o desenvolvimento 

de tecnologia de posicionamento geográfico a partir de satélites. 

Vê-se necessário também, o estímulo à Base Industrial de Defesa voltada 

especificamente para o setor espacial, de modo a proporcionar suporte tecnológico que viabilize 

a autonomia e independência dos sistemas estrangeiros para as operações de defesa (END), 

assim como dos sistemas de posicionamento estrangeiros, como o GPS, e sistemas de 

comunicações militares ou estratégicas. 

3.3. Monitoramento/Controle 

Percebeu-se a necessidade de organizar sistemas de monitoramento e controle no que 

tange a defesa nacional, para isso a END prevê o aperfeiçoamento desses sistemas e sua 
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integração com o uso de satélites de comunicação como auxílio para os setores aéreo, marítimo 

e terrestre. Sendo esses sistemas: 

O SISMC(Sistema militar de comando e controle) contempla tudo que tem como 

finalidade comando e controle, agrega instalações, equipamentos, sistemas de informação, 

comunicações, doutrina, procedimento e pessoal. Sendo o Sistema de comunicação militar por 

satélite (SISCOMIS) um de seus componentes. A estrutura do segmento espacial do SISCOMIS 

é feita por meio de dois transponders alugados do satélite comercial Star One, dos Estados 

Unidos, que representam um gasto de mais de 12 milhões de reais, além de outros 40 terminais 

de banda X, que não são providos pelo Star One. 

O SISFRON(Sistema integrado de monitoramento de fronteiras), do Exército 

Brasileiro, busca a presença mais incisiva do Estado nas regiões de fronteiras de modo a 

melhorar a segurança desse ambiente, garantindo defesa a população e a manutenção da 

soberania do Brasil nessas regiões. Esse sistema atualmente conta com o apoio do SGDC, 

porém de forma restrita, servindo somente como elo para comunicações, prevê-se que até 2023 

o sistema contará com a capacidade máxima do SGDC, servindo também para o monitoramento 

através de imagens via satélite das regiões de fronteira. 

O SISGAAZ(Sistema integrado de gerenciamento da Amazônia azul), da Marinha do 

Brasil, é um sistema responsável por monitorar, controlar e preservar a área de jurisdição 

brasileira no mar, além de cumprir com a responsabilidade do Brasil em fornecer serviços de 

buscar a salvamento(SAR). Esse sistema fortalece a presença brasileira nessa região e para isso 

se utiliza de sistemas de C², sendo um deles o SISCOMIS. 

O SISDABRA(Sistema de defesa aeroespacial brasileiro), sistema responsável por 

empregar os recursos da Força Aérea Brasileira, é responsável por exercer a soberania no 

espaço aéreo brasileiro. O SISDABRA utiliza de diversos recursos para a manutenção da 

soberania, como aeronaves de defesa aérea, SAR, vigilância, transporte aéreo e inclusive outros 

sistemas, como o sistema de controle de tráfego aéreo, responsável por monitorar cerca de 22 

milhões de km². 

3.4. O Setor Espacial na FAB 

O PND e a END definem o setor espacial como um dos 3 setores de importância para 

a defesa e o desenvolvimento nacional, sendo esse de desenvolvimento cujo a responsabilidade 

é do comando da aeronáutica (COMAER). 

Umas das fontes de demonstração de poder espacial da FAB se encontram na atuação 

do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), palco de nascimento do Programa Estratégico 

de Sistemas Espaciais (PESE), ao qual os sistemas espaciais considerados devem atender, no 

campo militar, à modernização de variados sistemas em operação, citados anteriormente. 

Planeja-se ainda o uso desses em apoio a iniciativas civis, como em ações de prevenção e 

atuação em casos de grandes catástrofes ambientais. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018a) 

Um dos instrumentos do PESE é o Centro de Operações Espaciais (COPE-P), 

implementado em novembro de 2018, cujo é atribuída a função de operar e monitorar o SGDC 

no uso estratégico militar da banda X e da banda Ka dentro do Programa Nacional de Banda 

Larga (PNBL) para todo o território brasileiro. 

O Centro, construído na Ala 1, em Brasília, atuará em coordenação com o Centro de 

Operações Espaciais Secundário (COPE-S) do Rio de Janeiro. Além dos Centros de Operações 

Espaciais, o SGDC possui cinco gateways. Trata-se de estações que fazem a interconexão entre 

o satélite e os clientes. São transmissoras do segmento terrestre do SGDC, assim como os 

COPEs de Brasília e do Rio de Janeiro. As outras estações estão instaladas em Florianópolis–

SC, Campo Grande–MS e Salvador–BA (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018b). 

  



7 

4. ANÁLISE COMPARATIVA 

4.1. O SGDC 

Em face da necessidade de uma comunicação cada vez mais segura, com a garantia de 

características como integridade das informações transportadas, da disponibilidade e um 

sistema de credibilidade para o trato de conteúdo classificado, o Satélite Geoestacionário de 

Defesa e Comunicações surge como uma proposta que reúne tais características de maneira a 

possibilitar uma melhor ligação entre níveis estratégico, operacional e tático.  

O Brasil configura-se como uma nação de dimensões continentais, com uma população 

de mais de 200 milhões de pessoas, extensão territorial de 8,5 milhões Km², além de 15 mil Km 

de fronteiras e uma costa que se estende por aproximadamente 4,5 milhões de Km² em 

plataforma marítima. Em virtude dessas características, é possível perceber a necessidade de 

um sistema capaz de fornecer conexões seguras e rápidas para uma movimentação segura e 

eficiente de dados. (RUSSO, 2013). 

Desde 1983, de forma a ser um suporte à Estrutura Militar de Guerra (EMG), o Sistema 

de Comunicações Militares por Satélites (SISCOMIS) foi implementado como uma rede 

telefônica para interligação dos comandos de interesse da EMG, evoluindo ao longo do tempo 

para uma rede de videoconferências e de voz. Entretanto, estudos do Ministério da Defesa (MD) 

denotam uma necessidade de aprimoramento das capacidades satelitais de telecomunicações 

para atuarem em consonância aos sistemas de monitoramento e defesa brasileiros. 

(DEMENICIS, 2018). 

Ainda em consonância com a END, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(SISDABRA) disporá de um complexo de monitoramento, incluindo veículos lançadores, 

satélites geoestacionários e de monitoramento, aviões de inteligência e respectivos aparatos de 

visualização e de comunicações, que estejam sob integral domínio nacional, tornando o 

Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) o núcleo da defesa aeroespacial incumbido 

de liderar e integrar todos os meios de monitoramento aeroespacial do País (PESE, 2012). 

O SGDC é um satélite multipropósito que abrange dois setores básicos de atuação, 

sendo estes, no âmbito da defesa bem como para comunicações. Segundo Russo (2013), os 

equipamentos empregarão a banda X correspondente à faixa entre 7 a 8 GHz para os meios de 

defesa e segurança, e funcionarão na banda Ka (20 a 30 GHz) no que tange às comunicações 

civis. O autor cita ainda que a banda X divide-se em alguns subsetores de atuação, sendo estes: 

a cobertura regional, referente às Américas do Sul, Central e Caribe; a costa leste da América 

do Norte bem como a África Oriental e boa parte do Oceano Atlântico; uma cobertura destinada 

para  o território brasileiro e por fim, um feixe móvel capaz de cobrir 50 mil Km² em qualquer 

ponto do globo dentro do alcance de visibilidade do satélite. 

A banda de comunicações é realizada pela banda Ka em diversas áreas distribuídas por 

todo território nacional em cobertura estreita (150 a 600 mil km²). A banda terá capacidade para 

transmissão de dados de 50 a 60 Gbps (bilhões de bits por segundo) fornecendo serviço de 

banda larga para grande parte da população brasileira conforme diz Russo (2013). 

4.2. Aplicações Estratégicas 

As aplicações estratégicas do SGDC estão no âmbito das telecomunicações para o 

meio civil, sendo no meio militar, além das comunicações, um ganho significativo no setor de 

defesa aeroespacial. Um programa como esse é de suma importância e formidável para o Brasil, 

uma vez que socialmente, será responsável por uma grande integração no que tange à inclusão 

digital da população, sendo capaz de prover telecomunicações e banda larga rápida de 

qualidade. Vale ressaltar ainda que a maioria dos satélites autorizados a cobrir o território 

nacional são de origem estrangeira, ter uma tecnologia brasileira operando nesse panorama é 

muito importante, e justifica o gasto de R$ 1,5 bilhões neste investimento como cita Russo 

(2013). 
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O autor cita ainda que um programa como o SGDC é muito bem-vindo devido a fatores 

condicionantes especificados no contrato, sendo eles: a) estímulo ao emprego de conteúdo 

brasileiro em partes ou serviços; b) programa de transferência de tecnologia, a ser validado pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB). Como é possível perceber, o SGDC traz benefícios que, 

além de contribuir para a defesa nacional, bem como para a integração social no país, 

impulsiona seu setor aeroespacial, uma área que no mundo gira um capital de mais de US$ 300 

Bilhões por ano, consequentemente, trazendo avanços tecnológicos significativos e 

impulsionando também, a economia brasileira. 
Há, no Brasil, uma forte demanda por serviços de comunicações, de meteorologia, e 

de produção de imagens e dados estratégicos provenientes de satélites, que precisam 

ser de domínio do Estado Brasileiro. É natural que haja uma convergência das 

decisões nacionais, concretas e ininterruptas, tornando possível a formação de um 

ciclo sustentável de desenvolvimento e de evolução compatíveis com as capacidades 

atuais e futuras do País. A consequência será a conquista da independência do setor 

aeroespacial brasileiro, tornando crescentes e permanentes os benefícios à nossa 

sociedade. (PESE, 2012). 

Segundo Amaral et al (2017), o Brasil possui investimentos sólidos no SGDC como 

parte da estratégia nacional de defesa, contribuindo no monitoramento das fronteiras e áreas de 

interesse, bem como proporcionando um ganho considerável no que tange ao setor aeroespacial, 

em termos de aquisição e transferência de tecnologia. 

Dessa maneira, como o autor explica, o país poderá usufruir de uma independência 

maior em termos de defesa aeroespacial, deixando de utilizar-se de empresas terceirizadas e 

material estrangeiro contribuindo para a soberania nacional, reduzindo gastos públicos, 

aumentando a integração bem como inclusão digital da população brasileira, e preparando o 

terreno para novas tecnologias e soluções de uso civil e militar de forma a aumentar o potencial 

brasileiro e impulsionar a economia no setor numa escala global. 

4.3. Aplicações Táticas 

Apesar do SGDC ter sido inicialmente projetado a fim de sanar uma necessidade de 

comunicações estratégicas ao assegurar comunicações seguras entre as autoridades da Estrutura 

Militar de Defesa, o SGDC detém uma possível aplicabilidade no uso de comunicações táticas. 

O Worldwide Global System (WGS) é um Sistema de satélites do Departamento de 

Defesa do EUA, que assim como o SGDC, emprega transponders nas faixas de banda Ka e X. 

O WGS possui como principais objetivos a transmissão de um grande volume de informações 

a uma alta taxa de transmissão, como transporte de imagens, rede de dados, áudio e vídeo. 

Uma aplicação tática será quando a comunicação satélite chegar na ponta da linha. Ou 

seja, quando foi possível comunicar-se com dispositivos móveis. Com a intenção de permitir a 

comunicação com terminais móveis, o segundo bloco de satélites (WGS II) foi equipado com 

um Chanelizer Radio Frequemcy (RF) Bypass em cada um dos transponders. Esse dispositivo 

permite a divisão do uplink em sub-canais e a permutação deles entre si, de modo que que 

possam ser conectados com qualquer outro sub-canal do downlink, inclusive permitindo o 

cross-banding entre as bandas Ka e X. Essa característica dota o WGS de flexibilidade de 

conexão entre terminais que operam em frequências diferentes, que associada à capacidade de 

operar simultaneamente com dois links no mesmo terminal, permite tanto a transmissão das 

informações dos sensores, quanto o controle da própria Aeronave Remotamente Pilotada 

(ARP), possibilitando sua operação além da linha de visão (WANG, 2007). 

Apesar disso, o controle da ARP por satélite ainda é mais utilizado através de 

frequências UHF e da banda Ku. Esta, apesar de sofrer mais perdas com a propagação, permite 

transmissão de grandes quantidades de dados e facilidade de transpor objetos. Atualmente, o 

RQ-1B Predator e o RQ-4A Global Hawk utilizam links de satélite com a banda Ku (KURKCU; 

OVEYIK, 2008). 

4.4. Guerra Centrada em Rede 
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Outra importante aplicação surgiu com o conceito de Guerra Centrada em Rede 

(GCR). Por sua vez, esse surgiu com a adaptação do ambiente de combate à era da informação, 

reconhecendo o poder obtido com a superioridade de informação. Para tal, sistemas de 

comunicação são elementos fundamentais, de modo a permitir a interação entre elementos do 

campo de batalha, mesmo geograficamente afastados. Nesse sentido, satélites de comunicação 

possuem uma grande vantagem ao permitir a flexibilidade de se adicionar novos terminais sem 

a necessidade de construção de uma nova infraestrutura, assim como a transmissão das 

informações a uma ampla área de cobertura. 

Cebrowski e Garstka (1998) citam outro elemento fundamental para a aplicação de 

GCR, a conectividade entre diferentes redes de dados, e principalmente a compatibilidade com 

os protocolos da Internet (IP). Os sistemas de comunicação do PESE já preveem a necessidade 

de compatibilidade com o padrão TCP/IP. Ademais, o planejamento das comunicações 

administrativas estabelece que estas devem permitir a conexão com redes internas já existentes 

nas Forças Armadas, como a INTRAER, a RECIM e a EBNet. O problema da utilização de 

redes diferentes é a incompatibilidade das informações, que necessitam se adaptar ao formato 

utilizado, o qual torna o processo de Comando e Controle lento. 

Outra vantagem na utilização de rede de dados IP apresenta-se e suplantar esse 

problema. A operação com esse tipo de padrão permitiria a utilização dos mesmos modelos 

comerciais vistos na internet. O usuário poderia solicitar o enlace de dados entre dois ou mais 

terminais específicos, escolhendo o tipo de serviço, duração e demais características da missão 

solicitada. Desse modo, observa-se a descentralização do planejamento da missão de modo a 

promover (BENNETT; QUOCK, 2009). 

5. DISCUSSÕES 

O lançamento do SGDC marcou o início das operações espaciais da Força Aérea 

Brasileira. Como visto na DCA 1-1, o Brasil é signatário do Tratado sobre Princípios 

Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico e se 

compromete com a utilização pacífica do espaço. A evolução histórica mostra, entretanto, que 

o suporte do domínio espacial está cada vez mais enraizado nas operações militares, de modo 

a enfatizar a aplicabilidade militar de sistemas espaciais de acordo com a Escola do Terreno 

mais alto. 

Apesar disso, ainda não há na FAB uma doutrina específica e clara de operações 

espaciais. Esta se encontra apenas na Doutrina Básica da FAB (BRASIL, 2012b) considerando 

o domínio espacial uma extensão do domínio aéreo, com os mesmos princípios e 

aplicabilidades, indo em encontro com as teorias de poder espacial vistas neste trabalho. 

Entretanto, diferentemente de como era antes, hoje possuímos o conhecimento quase que 

completo e o comando de um meio de comunicação por satélite, de jeito que as aplicabilidades 

apenas se limitam à configuração técnica do satélite e a própria estrutura de emprego. 

 Não se pode esquecer, todavia, que a carga útil correspondente aos transponders de 

banda Ka não é de domínio do ministério da Defesa. Dessa forma, para que seja feita a sua 

utilização militar seria necessária uma reformulação do contrato para os próximos satélites 

geoestacionários. Dessa forma, fica mais viável que sejam empregados diferentes satélites, com 

diferentes bandas, com objetivos diferentes, sem esquecer da integração entre sistemas. 

O PESE já sugere como características dos sistemas a compatibilidade com o padrão 

TCP/IP, com vistas a melhorar a conectividade. Contudo, para que as Forças Armadas passem 

a poder operar centradas em rede, mais que isso deve ser feito. Primeiramente deve ser feita a 

integração das redes internas das três Forças. Além disso, vê-se necessária uma estrutura que 

permita a conexão de todos os elementos da estrutura de Comando e Controle, desde os grandes 

centros de comando até os elementos táticos geograficamente isolados. Nesse sentido, as 

comunicações via satélite desempenham papel fundamental ao permitir o enlace de dados em 

uma ampla área de cobertura. 
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Novamente, não basta apenas a obtenção dos instrumentos, mas também a formulação 

de procedimentos, de modo a permitir o melhor suporte possível ao ambiente de batalha. Deve-

se, portanto, considerar a utilização de anti-jamming e o emprego da largura de banda necessária 

ao cumprimento dos efeitos desejados, sem deixar de se levar igualmente em consideração as 

capacidades civis e comerciais disponíveis. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A relevância do domínio espacial já é considerada uma certeza. A utilização deste 

domínio para o aprimoramento das técnicas e capacidades de vigilância e segurança já é 

percebida em diversas FFAA do mundo. 

Apesar disso, ainda não há uma teoria concreta da utilização do domínio espacial da 

mesma forma que há para o aéreo, naval e terrestre. Entretanto, muitos são os autores que já 

escreveram sobre o assunto, entre eles está Klein (1998), que defende a separação do domínio 

espacial do domínio aéreo, e Dolman (2002), que através de uma análise geopolítica da 

utilização militar e comercial do espaço, mostra a necessidade de avanço na área espacial para 

aplicação de poder nacional em projeção internacional. 

Neste contexto é possível selecionar e observar alguns expoentes do poder espacial no 

mundo e suas doutrinas e, portanto, através da sua análise é possível traçar objetivos e metas 

para nosso próprio programa de utilização do domínio espacial, de forma a inserir o Brasil em 

um contexto moderno da utilização do espacial como ferramenta de segurança. 

No Brasil, o Programa Espacial Brasileiro (PEB) ainda se encontra em 

desenvolvimento, com o desenvolvimento de tecnologias de satélites pelo Inpe, foguetes 

suborbitais e tentativas de lançamento de veículo lançador de satélites (VLS). Em maio deste 

ano, mais um marco foi dado para o PEB com o lançamento do primeiro satélite a ser operado 

pelo Brasil, o Satélite de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O SGDC marca o início 

das operações espaciais pela Força Aérea Brasileira e pelo Brasil e foi projetado a fim de 

assegurar o domínio de comunicações estratégicas para o Ministério da Defesa, de modo a 

possibilitar a integração entre os elementos da Estrutura Militar de Defesa, assim como no apoio 

ao Programa Nacional de Banda Larga (PNBL).Conclui-se, portanto, a aplicabilidade militar 

do SGDC além das capacidades iniciais do projeto, de modo que possa ser utilizado também 

em comunicações táticas e em aplicações de Guerra Centrada em Rede. 

Tudo isso deve ser acompanhado da formulação de uma doutrina de operações 

espaciais, e mais especificamente, de uma doutrina de operação de satélites de comunicação, 

com a intenção de que a instituição também se prepare para a operação dos próximos satélites 

previstos pelo PESE. 
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