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* A configuração básica do sistema pode ser customizada conforme as necessidades 
operacionais do cliente assim como das características específicas do sítio.
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•  Prover os meios necessários para detecção, rastreio, avaliação 
e homologação de engenhos como foguetes, mísseis e outros 
artefatos, além de veículos aéreos não tripulados.

•  Garantir a segurança de voo e fornecer dados consistentes sobre 
a missão.

•  Viabilizar campanhas de testes essenciais para o desenvolvimento 
de sistemas para aplicação militar ou civil.

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA*

A composição básica de Instrumentação consiste dos seguintes 
subsistemas: 
• Radar de Trajetografia em Banda C
• Estação de Telemedidas em Banda S
• Estação de Rastreio Óptico
• Sistema de Monitoramento do Espectro Eletromagnético
• Centro de Comando e Controle 
Outros equipamentos, tais como sistemas estáticos para gravação 
de vídeos, radares Dopplers e sistemas meteorológicos podem, 
opcionalmente, ser integrados à instrumentação do centro. 

DESCRIÇÃO
Diferentes subsistemas e sensores integram um Centro de Lançamento, 
sendo o gerenciamento e comunicação entre esses realizados através 
de um Centro de Comando e Controle, composto por interfaces locais, 
o sistema STDL, Sistema de Tratamento de Dados de Lançamento, e 
o SISGRAF, interface gráfica utilizada pela segurança de voo, ambos 
desenvolvidos pela Omnisys e atualmente em operação nos Centros 
de Lançamento de Alcântara e Barreira do Inferno.

A Omnisys oferece uma linha completa de soluções para 

instrumentação de centros de lançamento de mísseis e foguetes, 

sendo a principal fornecedora de sensores para os centros de 

lançamento das Forças Armadas do Brasil.

A experiência da Omnisys engloba soluções em radares 

de trajetografia, telemedidas em banda S, sistemas de 

monitoramento do espectro eletromagnético e sistemas 

de rastreio óptico, com vasto histórico de fornecimento 

comprovado, bem como serviços de modernização e 

manutenção das condições de operação desses sistemas.

O Centro de Comando e Controle é uma ferramenta que permite 
realizar de forma eficaz a configuração e gestão de toda a missão, 
sendo possível sua programação de acordo com suas características 
especificas. 
Além da operação integrada via Centro de Comando e Controle, 
cada um dos sensores que integram um centro de lançamento de 
mísseis e foguetes é equipado com interfaces locais que permitem 
que cada um deles opere de forma autônoma. 
A instrumentação pode ser dotada de sistema de terminação de 
voo, integrado ao Centro de Comando e Controle, composto por 
um conjunto de equipamentos destinados a transmitir, via rádio, 
sinais para terminação de voos de engenhos dotados de receptores, 
provendo maior segurança para as missões. 
Todos os subsistemas que integram o centro possuem receptores 
GPS/IRIG-B para datação de eventos, sendo possível a geração de 
sinais de contagem regressiva e a correta determinação do instante 
do lançamento e eventos subsequentes.

SOLUÇÕES
PARA CENTROS DE
ENSAIOS E
LANÇAMENTOS.
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Radar de Trajetografia em Banda C
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SOBRE A OMNISYS
A Omnisys é uma empresa brasileira de alta tecnologia 
com larga experiência nos mercados civil, espacial, defesa 
e segurança. Sediada em São Bernardo do Campo, a 
empresa possui mais de 200 funcionários e forte atuação 
nos segmentos de controle de tráfego aéreo, defesa 
aérea, eletrônica de mísseis, guerra eletrônica, sonares, 
cargas úteis para satélites, entretenimento em voo, além 
de serviços. Em 2006, a Omnisys tornou-se subsidiária 
do Grupo Thales e é referência no grupo com seu Centro 
de Excelência de Radares de Gerenciamento de Tráfego 
Aéreo, com produção para o mercado nacional e 
internacional. Desde 2015 a Omnisys recebeu também 
investimentos para a inauguração da linha de radares 
secundários e implantação do Centro de Sonares. Em 
conjunto com Thales Alenia Space, a Omnisys também 
inaugurou seu Centro de Tecnológico Espacial
em São José dos Campos. A Omnisys é a principal
fornecedora do programa espacial CBERS.
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RADAR DE TRAJETOGRAFIA EM BANDA C
Os radares de Trajetografia em Banda C são equipamentos 
de alta precisão que fornecem a posição e realizam o 
rastreio, indicando a trajetória realizada, de foguetes, 
mísseis, aeronaves (tanto tripuladas quanto não tripuladas) 
e outros engenhos a grandes distâncias.

ESTAÇÃO DE TELEMEDIDAS BANDA S  
Sistema de rastreio em banda S empregado no 
acompanhamento da trajetória, aquisição e gravação 
dos dados enviados pelo alvo durante seu lançamento. O 
sistema é equipado com baliza para emissão de sinais de 
referência para sua calibração.

SISTEMA DE RASTREIO ÓPTICO
Capaz de rastrear foguetes e mísseis nos primeiros instantes 
do lançamento e registrar eventos críticos tais como 
abertura de aletas e separação de estágios, este sistema 
também produz imagens dos lançamentos e fornece, em 
tempo real, informações de posição do alvo para o STDL. 
O SISROT é dotado de câmeras zoom, panorâmica e 
infravermelha, assim como um telêmetro laser.

SISTEMA DE MONITORAMENTO DO 
ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 
Este sistema provê capacidade de detecção e 
identificação de emissões eletromagnéticas, garantindo a 
proteção dos meios de comunicação, veículos e cargas 
úteis durante uma campanha de lançamento.

CENTRO DE COMANDO E CONTROLE   
O Centro de Comando e Controle é responsável pela gestão 
da missão, transmitindo e recebendo informações entre os 
demais subsistemas que integram a instrumentação do centro. 
É também através do Centro de Comando e Controle a gestão 
de toda a comunicação de dados, voz, vídeo assim como a 
gravação dos dados das missões realizadas para análises 
posteriores. Por fim, este Centro também é responsável por 
fornecer as informações necessárias à equipe de segurança da 
missão assim como do sistema associado à terminação de voo.

DESCRIÇÃO DE 
SUBSISTEMAS
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