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Curso

Capacitação em Segurança Protetiva

 

Instrutores

 Danielly de Pádua Ribeiro;

 Gustavo Galli de Amorim;

 Israel Carrara de Pinna;

 Jaqueline Kelly de Souza Lourenço;

 José Carlos Amaral de Bragança;

 Pedro Murilo Souza Hott;

 Ravan Alves Santos.
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Uso do rádio de comunicação cooperativa

 

Curso de operador de rádio
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Introdução

 O homem, organizado primitivamente em pequenas tribos,
comunicava-se apenas por gestos.

 Posteriormente, dominou a arte de emitir sons articulados e falar.

 Milhares de anos se passaram e o domínio dos fenômenos
eletromagnéticos possibilitou que o homem se comunicasse a longas
distâncias.

 O ser humano sempre sentiu necessidade de estabelecer formas e
meios de comunicação.

 

 Os meios de comunicação constituem uma das formas fundamentais
para o desempenho das atividades da segurança, de forma a agilizar
ações e processos;

 Em 1837, SAMUEL MORSE inventou o manipulador de telegrafia, sendo
este o primeiro Sistema de Telecomunicações para auxílio do tráfego
ferroviário, e criou também o código que levou o seu nome (Código
Morse).
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Código Morse

 

Introdução

 Em 1877, ALEXANDER GRAHAM BELL patenteou o invento do telefone
que apenas falava de um ponto ao outro, sem retorno;

 MACEVOY e PRITCHETT aperfeiçoaram este aparelho e inventaram o
telefone transmissor e receptor;

 Em 1893, o Pe. ROBERTO LANDELL DE MOURA conseguiu transmitir
sinais a uma distancia de 8 Km, entre a Av. Paulista e o Alto de Santana,
em São Paulo, em num sistema de telegrafia sem fio, porém quem
patenteou o invento do rádio dois anos depois foi GUGLIELMO
MARCONI;
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 A aplicação do rádio à telefonia e a telegrafia aumentaram
enormemente os seus raios de ação, de tal modo que, em 1930, eram
possíveis ligações internacionais, videofone etc.;

 A última grande guerra impulsionou as técnicas de telecomunicações,
possibilitando os nossos modernos sistemas, agigantados pela corrida
espacial;

 O setor de comunicações inclui o rádio, telefone, a telegrafia, o telex, a
transmissão de dados de imagem, a TV, o vídeo, o texto, a radiofusão, a
comunicação via satélite, a televisão por cabo (CATV) e as múltiplas
formas de radiocomunicação (faixa cidadão, radioamador).

 

Telecomunicação

É a transmissão de palavras, sons, imagens ou dados por meio de fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo
eletromagnético.
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Radiocomunicação

É um meio de comunicação sonoro transmitido por ondas
eletromagnéticas que se propagam através do espaço.

 

Aspecto legal

A utilização e a operação de equipamentos de comunicações estão
sujeitas a prévia obtenção de licença de funcionamento.
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Uso de frequências

O uso de radiofrequências, faixa ou canal de radiofrequências, tendo ou
não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da agência
reguladora, mediante autorização, salvo para uso:

 de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita;

 pelas Forças Armadas, de faixas destinadas a fins exclusivamente
militares;

 de estações exclusivamente receptoras.

 

O que são equipamentos de radiação restrita?

Equipamentos de radiação restrita são aqueles cuja emissão de radiação
na frequência utilizada produz um campo eletromagnético com
intensidade dentro de limites estabelecidos no regulamento sobre
equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.

A conformidade com estes limites é atestada por um processo de
certificação que deve ser homologado pela Anatel.
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Radiocomunicador – HT (Hand-talk)

 O radiocomunicador constitui o principal meio de comunicação no
âmbito das unidades de internação do Sistema Socioeducativo,
servindo para a troca de informações entre os diversos setores e
servidores, dando fluidez às atividades diárias;

 É meio essencial na comunicação de informações de emergência.

 

Onda de rádio

 É um tipo de luz invisível aos olhos humanos, produzida a partir da
eletricidade. Através dessas ondas, podemos transportar dados, sons,
imagem ou música pelo ar. Essa onda propaga-se a uma velocidade
aproximada de 300.000 km/s.
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 Classificação dos rádios quanto à frequência de operação:

 HF → é a sigla para o termo em inglês high frequency, que significa
frequência alta. Designa a faixa de radiofrequências de 3 MHz até 30
MHz. É uma frequência usada na comunicação de rádio em aviões e
embarcações e por radioamadores.
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Exploração da rede de rádio

 UHF → é a sigla para o termo em inglês ultra high frequency, que
significa frequência ultra-alta. Designa a faixa de radiofrequências de
300 MHz até 3.000 MHz. É uma frequência comum para propagações de
sinais de televisão e radiotransceptores.

 Principais características:

a) comunicação a longas distâncias;

b) sinal de péssima qualidade;

c) sofre interferência da ionosfera.

 

 A disciplina em uma rede de rádio é de fundamental importância para o
seu funcionamento;

 Apenas um dos postos consegue transmitir de cada vez, embora todos
escutem;

 Responda prontamente a todos os chamados, não sobrecarregando a
rede e evitando perda de tempo;

 Só transmita quando a rede estiver em silêncio, escute antes de
transmitir para evitar interferência;

 Não interrompa as transmissões de outro interlocutor, exceto em casos
excepcionais.
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Estações de rádio

Tipos de estações

 Fixas: instaladas em local apropriado, geralmente em salas, cabines,
barracas ou trailers;

 Móveis: instaladas em veículo automotor, aeronaves, barcos etc.

 Portáteis: conduzidas a tiracolo. Ex.: HT (alcance: 1.000 m no sistema
UHF)
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Rádio de guerra “portátil”

 

Motorola EP450s
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Características

 16 canais;

 Peso: 397g;

 Vida útil da bateria: entre 12 horas e 17 horas (nominal).

 

Procedimento que devemos ter no manuseio do equipamento 
de rádio

 Para ligar:

» gire o botão liga/desliga no sentido horário;

 Para sintonizar o canal:

» gire o botão do canal até encontrar o canal desejado;
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 Para transmitir:

» aperte a tecla PTT (Push To Talk – “aperte para falar”), chame o local
desejado;

» solte a tecla e aguarde a resposta por alguns segundos;

» não havendo resposta, repita a operação;

 Aperte a tecla PTT para falar e solte-a para receber;

 Fale claramente com o nível normal de sua voz, evite falar muito perto
ou muito longe do microfone (a distancia ideal é de 15 cm,
aproximadamente);

 

 evite manusear pela antena;

 use o correto volume do HT;

 evite quedas, umidade e sol;

 desligue durante o carregamento (perigo de curto);

 luz verde/verde oscilante (90% do carregamento) –
vermelha/ausência de luz;

 evite deixar no carregador quando estiver carregado.
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Base de HT explode em Brasília (prédio em Águas Claras)

 

Código “Q” Internacional

 O código Q é internacional e foi aprovado em 21/12/1959, em Genebra,
na Convenção Internacional de Telecomunicações, da qual o Brasil é um
dos países signatários;

 A função do código Q é simplificar, dar maior fluidez e, principalmente,
promover o entendimento entre operadores de radiocomunicação, pela
substituição de informações por um conjunto de três letras, sempre
iniciadas pela letra Q;
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 O código Q facilitou a comunicação entre operadores de rádios
marítimos que falam línguas diferentes, por isso sua rápida adoção
internacionalmente;

 Inicialmente, foi desenvolvida para comunicação radiotelegráfica
comercial e, posteriormente, adotada por outros serviços de rádios,
especialmente o radioamadorismo;

 

 Sobre o código “Q”, alguns aspectos devem ser lembrados:

a) a utilização desse código por quem não o domina razoavelmente
poderá causar transtornos ao invés de benefícios;

b) os sinais do código “Q” não têm caráter sigiloso, são considerados
como linguagem clara e corrente.
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Código “Q”

 Código Morse;

 Forças armadas britânicas;

 Internacional;

 Simplificação de mensagens;

 Ruído no início/final de frases;

 Os códigos Q compreendidos entre QAA-QNZ são reservados para uso
aeronáutico; QOA-QOZ para uso marítimo; QRA-QUZ para todos os
serviços.

 

Elementos de um processo de comunicação

a) Transmissor – manda uma mensagem através de um canal, utilizando
algum tipo de comunicação;

b) Receptor – recebe a mensagem transmitida, decodificando-a (quando
é codificada);

c) Mensagem – é a formulação tangível de uma ideia para ser enviada a
um receptor;

d) Canal – é o veículo utilizado para transmitir uma mensagem;
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e) Feedback – é a resposta de um receptor à comunicação de um
transmissor, sendo de fundamental importância em termos de
realimentação para o transmissor;

f) Fonte – é a origem da mensagem.

Observação:

Codificação – consiste em selecionar símbolos com os quais se compõe
uma mensagem.

Decodificação – é a interpretação dos símbolos utilizados em uma
mensagem, com o propósito de interpretar seu significado.

 

Elementos de um processo de comunicação

 As palavras difíceis devem ser pronunciadas normalmente “malva” e,
soletrada: Mike – Alfa – Lima – Victor – Alfa e, no final, tornar a repetir a
palavra MALVA.

 Os números devem ser pronunciados normalmente e, em seguida,
enunciados algarismos por algarismos, usando-se a identificação fonética
como, por exemplo:

» o número 205 será lido “DUZENTOS E CINCO” e, em seguida, será
enunciado dígito a dígito: dois – negativo/zero – cinco, duzentos e
cinco;

» o número 17.263 será lido “DEZESSETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E
TRÊS” e, em seguida: um – sete – dois – meia – três.
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Barreiras no processo de comunicação

Embora pareça muito simples, a comunicação encontra uma série de
barreiras. Pode-se ter:

 questões interpessoais (que incluem problemas com emoções e
percepções); escolha do canal adequado;

 questões semânticas (se refere ao significado das palavras);

 mensagens inconsistentes entre a comunicação verbal e a não verbal,
que podem confundir o receptor.

 

Principais códigos – Melhor forma de usar

 QRX = Aguarde;

 QAP = Prontidão;

 QRV = Prossiga;

 QRA = Quem fala?;

 QTI = A caminho;

 QTH = Localização;

 QRU = Mensagem sigilosa (não é alteração!).
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Código Fonético Internacional

 Para se atingir o objetivo de tornar clara a comunicação, podemos
utilizar o código fonético internacional. Isso porque algumas letras do
alfabeto português têm os sons semelhantes como, por exemplo, P e B,
T e D, M e N, e havendo dúvidas quanto a determinada palavra, deve-se
soletrá-la, utilizando este alfabeto.

 

QAP – Na escuta;

QRA – Nome do operador ou da estação;

QRB – A que distancia aproximada você está de minha estação;

QRF – Estou regressando a ... lugar;

QRL – Estou ocupado, não interfira por favor;

QRM – Interferência;

QRQ – Transmita mais depressa;

QRS – Transmita mais devagar;

QRT – Cesse a transmissão;

QRU – Você tem algo para mim (Ocorrência ou Problema);
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QRV – Estou pronto para receber;

QTC – Mensagem;

QTH – Qual é sua posição ou localização;

QTI – Qual é seu rumo verdadeiro (para onde você está se deslocando);

QTN – A que horas saiu do ... lugar;

QTO – Banheiro, sanitário;

QTR – Qual é a hora certa;

QTY – Estou a caminho;

QRX – Quando me chamará novamente (Aguarde);

QRZ – Quem está me chamando;

 

QSJ – Taxa ou Dinheiro (Valor);

QSL – Acuse o recebimento (Entendido);

QSM – Repita a última mensagem;

QSN – Você me escutou;

QSO – Posso comunicar-me diretamente (serve para pedir autorização
para fazer uma chamada);

QSP – Favor retransmitir a mensagem (servir de ponto entre duas
estações que não se ouvem);

QTA – Cancele a mensagem anterior.
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Alfabeto radiofônico

 

1 Primeiro 

2 Segundo

3 Terceiro 

4 Quarto 

5 Quinto

6 Sexto 

7 Sétimo 

8 Oitavo 

9 Nono 

0 Negativo, nulo

CÓDIGO NUMÉRICO

1 Primeiro

2 Segundo

3 Terceiro

4 Quarto

5 Quinto

6 Sexto

7 Sétimo

8 Oitavo

9 Nono

0 Negativo, nulo 
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 Em caso de repetição de números, procede-se da seguinte forma:

11 PRIMEIRO DOBRADO

222 SEGUNDO TRIPLO

0000 NEGATIVO QUÁDRUPLO

 

Expressões

 Positivo/negativo;

 5.5;

 Intensidade/clareza;

 1. Apenas perceptível;

 2. Fraca;

 3. Satisfatória;

 4. Boa;

 5. Ótima;

 QAP.
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Códigos menos usuais

 QTA = Última forma;

 QRM = Interferência 1.5;

 QTY = Estou me direcionando para o local;

 QTR = Hora certa;

 QRL = Sem condições no momento.

 

Normas para o uso do rádio

 Antes de transmitir, verifique se o canal está livre;

 Não proferir palavras obscenas, nem usar linguagem inadequada;

 Ser breve nas transmissões para não ocupar por muito tempo a rede.
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Proibições quanto ao uso do equipamento de rádio

 Utilizar gírias, palavrões ou apelidos durante os comunicados;

 Utilizar outro código que não o código “Q” (código internacional de
comunicação) ou código de uso restrito de outros serviços;

 Usar o equipamento para outros fins que os de serviços;

 Entregar o equipamento, ou permitir seu uso, a pessoa não capacitada.

 

Bom uso do HT (Hand-talk)

 Apoio: situação de rotina, que não requer urgência, para
procedimentos de segurança comuns (troca de banho de sol, abertura
de quarto que tenha três ou mais internos etc.);

 Reforço: caso de urgência, que envolva vulnerabilidade de servidor ou
interno, depredação patrimonial ou situação de perigo iminente.
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 M2/C2: “módulo 2”;

 Retorno/reforço (evitar o termo “retorno”);

 Não interromper comunicação de outros;

 Não veicular informações de segurança;

 Efetivo de agentes;

 Vulnerabilidades;

 Previsões procedimentais;

 PIF;

 Segurança externa.

 

Procedimento de reforço

Três principais informações:

1. grau de urgência da solicitação – REFORÇO;

2. LOCAL da necessidade (Ex.: m1, Módulo 2, m3, oficinas etc.);

3. RESUMO da situação de reforço (fogo, briga de interno contra
interno, tentativa de suicídio, fuga).
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 Calma e equilíbrio para evitar desestabilizações desnecessárias;

 Informar com boa dicção, devagar e repetir;

 Reforço/local/situação.

 

Melhores locais para transmissão/recepção

São os melhores locais para transmissão/recepção:

a) lugares amplos – onde, se houver obstáculos, que não estejam muito
próximos;

b) lugares altos – propiciam ondas com alcance visual (ondas diretas).
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Locais inadequados para transmissão e recepção

Assim como existem os melhores locais para transmissão/recepção,
também existem os piores, que devem ser evitados sempre que possível.
Tais locais são:

 próximos a grandes transformadores ou subestações de eletricidade;

 sob cabos de alta tensão;

 sob cobertura de postos de combustível;

 sob galpões industriais ou coberturas metálicas em geral;

 sob linhas de transmissão de energia elétrica;

 junto a prédios altos, morros etc.

 

Obrigado!

Contatos

 Telefone: 3213-0679

 E-mails:

» Diretoria de Capacitação – dicasse.subsis@gmail.com

» José Carlos Amaral – amaral.sse@gmail.com

“Mudanças são bem-vindas quando sem esforço. 
Mas sem esforço não há mudança.”
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http://egov.df.gov.br
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