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ORDEM DO DIA Nº 2/2023

Assunto: Dia das Comunicações Navais

O dia 28 de Março não é somente um marco histórico para a Marinha do Brasil (MB), mas também uma

reverência  à inegável  relevância das Comunicações Navais,  pois  nesta data,  em 1907,  foi  ins?tuído o

Serviço Radiotelegráfico e ocorreram as primeiras instruções para a telegrafia sem fio da Armada.

Seja como elo para a a?vidade mercan?l marí?ma entre os povos, seja como recurso do Comando nas

grandes  batalhas  navais  ao  longo  da  história,  as  Comunicações  Navais  estabeleceram-se  como  um

instrumento essencial e defini?vo à navegação e ao combate no mar. Nesse úl?mo, cabe rememorar e

louvar  as  comunicações  visuais  por  bandeiras,  como  prelúdio  para  a  gloriosa  vitória  conquistada  na

Batalha Naval do Riachuelo.

Como instrumentos tecnológicos que são, as Comunicações Navais não deixaram de progredir, buscando

acompanhar as evoluções cienGficas e atender às necessidades da nossa Esquadra, em atenta observância

ao panorama geopolí?co. Nesse  contexto,  um agente  desse inegável  progresso foi  o  pioneiro  e hoje

Patrono das Comunicações Navais, o Vice-Almirante Tácito Reis de Moraes Rego, que tornou-se parte da

história ao impulsionar a introdução da telegrafia sem fio na MB. Em 28 de Março de 1907, como 1º

Tenente, foi designado Primeiro Encarregado da então Estação Central da Ilha das Cobras e usou seus

conhecimentos para dar início a uma longa singradura, rumo à estruturação do nosso eficaz e eficiente

Sistema de Comunicações da Marinha (SISCOM).

A robustez do SISCOM possibilita a integração das OM da nossa Força Naval. Trata-se de um complexo

sistema, cujos alicerces  estão firmemente apoiados sobre um conjunto de tecnologias  que permitem

estabelecer comunicações confiáveis e com alta disponibilidade, como redes de fibra óp?ca, enlaces de

rádio e via satélite. Essa estrutura crí?ca de voz e dados é coordenada com esmero, dedicação, extremo

profissionalismo e comprome?mento, pelos militares e servidores civis que compõe a força de trabalho

da  Diretoria  de  Comunicações  e  Tecnologia  da  Informação  da  Marinha  (DCTIM)  e  do  seu  braço

operacional, o Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM), contando, ainda, com o auxílio dos

diversos Centros Locais de Tecnologia da Informação (CLTI), das Estações Rádio, bem como de todos os

profissionais das Comunicações Navais (CN) que laboram em nossos navios.

À DCTIM cabe a coordenação das a?vidades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicações

(TIC) na MB, o que inclui os sistemas de telecomunicações associados ao SISCOM, a Governança de TI e a

garan?a da defesa ciberné?ca, no âmbito da Força. Nesse assunto, devemos ressaltar que os aspectos

disrup?vos e em constante evolução da TIC demandam à Diretoria o aprimoramento do SISCOM e a

absorção de novas soluções, com vistas a manter o adequado nível de segurança para a condução das

tarefas inerentes à MB.



Com  o  obje?vo  de  melhorar  a  segurança  ciberné?ca,  a  DCTIM  adotou  o  modelo  “zero  trust”,  que

considera todos os usuários e disposi?vos como potenciais ameaças e requer verificação e auten?cação

antes de conceder acesso à rede para usuários internos, externos, e para disposi?vos a ela conectados.

Quanto à modernização da Rede de Comunicações Integradas da Marinha (RECIM), cabe mencionar como

projetos  futuros:  a  implantação  de  tecnologia  SD-WAN  (SoQware-Defined  Wide  Area  Network)  em

enlaces MPLS, a restruturação da solução de telefonia IP que, atualmente, atende a Oficiais Generais,

Adidos Navais e meios opera?vos e o projeto de nova rede sem fio, a ser instalada no AMRJ e em Bases

Navais.

Em prol da Governança de TI, a DCTIM vem trabalhando na Gestão da Centralização dos Sistemas Digitais

Administra?vos inicialmente avaliando as redundâncias das regras de negócio e eliminando os sistemas

semelhantes, com o intuito de reduzir custos, o?mizar os profissionais alocados no projeto e aprimorar a

segurança da RECIM. Além disso,  a centralização dos Bancos de Dados Oracle na nova tecnologia de

serviço de nuvem privada Exadata contribuiu para que diversas a?vidades, antes executadas nas OM,

passassem a ser centralizadas no CD-MB, tais como: contratos, backups, abertura de chamados, entre

outros. A alta tecnologia das funcionalidades disponibilizadas, como a criptografia e o mascaramento dos

dados, foi essencial para o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, além da redução de custos e

demais beneTcios envolvidos em uma centralização de serviços focados na Gestão e Governança de TI.

No que tange o aprestamento das comunicações na Marinha, dis?ngue-se: a o?mização da banda Ku do

SISCOMIS; a instauração do Plano de Trabalho entre MB, CENSIPAM e Exército Brasileiro(EB), tendo como

obje?vo  modernizar  as  nossas  Estações  Radiogoniométricas  permi?ndo  a  integração  para  operações

conjuntas das estações dos três parGcipes;  a implantação do enlace de rádio CHM-EBL,  que obje?va

atender  a  con?ngência  do  Centro  de  Dados da  MB;  e  o  início  da implantação  do Projeto  Piloto  de

Telecomando das Estações Rádio, por meio da aquisição dos seis primeiros transceptores de HF de banda

larga.

Diante de tudo o que foi logrado em beneTcio das Comunicações Navais, desde as conquistas do Vice-

Almirante Tácito Reis de Moraes Rego,  é com muita sa?sfação que me dirijo aos “Comunica?vos” de

ontem e de hoje, àqueles que dedicaram e aos que ainda dedicam importantes parcelas de suas vidas, em

um esforço diuturno, no mar ou em terra, para garan?r que o SISCOM opere com confiança, segurança,

rapidez, flexibilidade e integração. É graças ao comprome?mento de cada um dos militares e servidores

civis, que se mantém vivo, como nunca, o legado daqueles que nos antecederam, aqui representados pelo

nosso Patrono das Comunicações Navais.

DCTIM, “Nós fazemos a Marinha comunicar-se melhor!”

Viva as Comunicações Navais!

Viva a Marinha!
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