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A FORÇA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS COMO SENSOR DE INTELIGÊNCIA NAS 
OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO ESPECIAL 

 
Demétrius Alberto Azedo de Melo* 

Arthur Nunes e Silva** 
 

As Forças de Operações Especiais (F Op Esp) são as frações no âmbito do Exército Brasileiro que têm 
como um dos objetivos: realizar Operações de Reconhecimento Especial (Rec Esp). O Destacamento 
Operacional de Forças Especiais (DOFEsp) é a fração mais apta, para realizar o Rec Esp, atuando 
como sensor de inteligência em área hostil ou negada pelo inimigo. Neste contexto, o DOFEsp contribui 
com o Sistema de Inteligência na obtenção de dados negados sobre o campo de batalha, para que a 
Função de Combate Inteligência possa produzir o conhecimento necessário para integrar as demais 
Funções de Combate no planejamento da campanha militar terrestre. Para que isso ocorra, o DOFEsp 
necessita de comunicações confiáveis, que possibilitem o envio dos dados e ou informações sobre a 
Área de Operações (A Op). A principal vulnerabilidade crítica desse tipo de missão é o enlace com o 

Escalão Superior (Esc Sup), a fim de transmitir os dados da área de operações. O lançamento do 
Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), demostrou a capacidade do Brasil 
produzir esse tipo de sistema, com a finalidade de aumentar a capacidade de comunicações satelitais. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a demanda no nível tático de comunicação satelital militar, 
para que o DOFEsp em missão de Rec Esp, possa transmitir com oportunidade, flexibilidade e 
eficiência os dados obtidos pelos os Operadores de Foças Especiais neste tipo de operação. 
 
Palavras-chave: Função de Combate Inteligência. Reconhecimento Especial. DOFEsp. 
Comunicações Satelitais. 
 
RESUME  
The Special Operations Forces are the fractions within the scope of the Brazilian Army that has as one 
of the objectives: to perform Special Reconnaissance Operations. The Special Forces Operational 
Detachment Alpha (SFOD A) is the fraction most likely to perform the Rec Esp, acting as an intelligence 
sensor in a hostile area or denied by the enemy. In this context, SFOD A contributes with the Intelligence 
System in obtaining data denied on the battlefield, so that the Intelligence Combat Function can produce 
the necessary knowledge to integrate the other Combat Functions in the planning of the military ground 
campaign. For this to occur, the SFOD A requires reliable communications, which allow the sending of 
data and or information about the Operations Area. The main critical vulnerability of this type of mission 
is the liaison with the Upper Level in order to transmit the data of the area of operations. With the launch 
of the Geostationary Defense and Communications Satellite, it demonstrated the capacity of Brazil to 
produce this type of system, with the purpose of increasing the capacity of satellite communications. 
This work aims to present the demand on the tactical level of military satellite communication, so that 
the SFOD A in Special Reconnaissance mission can transmit with an opportunity, flexibility and 
efficiency the data obtained by the Special Operations Operators in this type of operation. 
 

Keywords: Intelligence Combat Function. Special Reconnaissance. Special Forces Operational 
Detachment Alpha (SFOD A). Satellite Communications. 
___________________________  
* Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN), em 2010.  
** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN), em 2005. Pós-Graduado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO), em 2014. 
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1  INTRODUÇÃO 

Na história dos conflitos armados, a necessidade de informações precisas 

sobre o inimigo é de fundamental importância, para que os meios de combate possam 

ser dispostos no terreno, com a finalidade de realizar ações táticas contra a ameaça. 

Além disso, permite maior detalhamento no planejamento em todos os níveis 

envolvidos na solução desse problema militar.  

Durante a 1ª Guerra do Golfo, na década de 90, onde pequenos efetivos do 

Special Air Service (SAS) inglês e do 1º Special Forces Detachment - Delta (Força 

Delta) dos Estados Unidos da América se infiltraram em território iraquiano com a 

finalidade, levantar Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) trabalhando como 

sensor na obtenção de dados negados sobre o inimigo e possibilitar uma maior 

velocidade na construção do conhecimento para apoiar a decisão do Esc Sup. 

Isso demonstra que a Função de Combate Inteligência é uma ferramenta 

essencial para a integração das demais Funções de Combate como consta no Manual 

EB20-MC-10.207 (Inteligência). 

 
A Função de Combate Inteligência é capaz de extrair informações de cenários 
rarefeitos e, com a devida integração com outros dados disponíveis, produzir 
conhecimentos de significativo valor para o decisor, com oportunidade de 
utilização em prol da operação. Por esse motivo, faz-se necessário a 
interlocução da função de combate inteligência com as demais integrantes do 
poder de combate. (BRASIL, 2015, p.2-6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as Guerras da Malvinas, 1ª e 2ª Guerra do Golfo e no Afeganistão os 

comandantes do Teatro de Operações (TO)/Área de Operações (A Op) empregaram, 

Figura 1- Integração da Função de Combate Inteligência  
Fonte: Manual EB20-MC-10. 207, p. 2-6 
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além dos outros sensores de inteligência, as Forças de Operações Especiais (F Op 

Esp) para realizar missões de Reconhecimento Especial, a fim de aumentar obtenção 

de dados negados sobre inimigo na retaguarda profunda, em áreas hostis, 

politicamente sensíveis e controlada pela ameaça. 

Neste contexto de guerra declarada, o trabalho realizado pelas F Op Esp 

colabora no esforço de obtenção de dados, contribuindo na integração da Função de 

Combate Inteligência nas outras funções de combate.  

A F Op Esp tem a finalidade, no âmbito do Exército Brasileiro (EB), realizar as 

Operações Especiais, conforme o Manual EB70-MC-10.212 (Op Esp). 

 
As frações de Forças Especiais, Comandos e os seus apoios possuem 
habilitações e especializações para operar em ambientes hostis, negados ou 
politicamente sensíveis. As F Op Esp, em termos gerais, podem ser 
caracterizadas por serem tropas de altíssimo desempenho que realizam 
missões especiais baseadas em suas capacidades específicas. Também são 
consideradas F Op Esp as tropas especiais análogas das demais Forças 
Singulares (BRASIL, 2017, 3.ed., p.1-2). 

 
 

A fração mais apta para realizar a Operação de Reconhecimento Especial é o 

Destacamento Operacional de Forças Especiais (DOFEsp), pois possui a capacidade 

de permanecer infiltrado por longos períodos em áreas hostis ou negadas pelo 

inimigo, realizando missões específicas para a obtenção de dados. 

Esse tipo de operação tem a finalidade de cooperar com o Sistema de 

Inteligência Militar, onde o DOFEsp é um sensor, com a finalidade de obter dados.  

Essa operação é dividida em 06 (seis) fases:  

- 1ª Fase: Pré-isolamento 

- 2ª Fase: Isolamento 

- 3ª Fase: Infiltração 

- 4ª Fase: Execução da missão 

- 5ª Fase: Exfiltração 

- 6ª Fase: Debriefing 
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 Com a finalidade de ilustrar como é desenvolvido esse tipo de missão, segue 

a figura abaixo que aborda as fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegando à Área de Operações Especiais (A Op Esp), o DOFEsp inicia seu 

trabalho como sensor de inteligência realizando missões de reconhecimento, 

vigilância e aquisição de alvos, com a finalidade de contribuir para a atualização e 

ampliação dos conhecimentos necessários para o planejamento no nível estratégico 

e operacional. 

Devido à sensibilidade da missão, o trabalho deve ser integrado com a Função 

de Combate Inteligência, pois permite que os Forças Especiais realizem a Op Rec 

Esp com melhor aproveitamento desde o planejamento e execução, fazendo com que 

o DOFEsp contribua com o Sistema de Inteligência na busca de dados em território 

inimigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Inserção e extração de F Op Esp de ambientes hostis, negados ou 
politicamente sensíveis 
Fonte: EB70-MC-10.212 (Op Esp), p.5-2 

Figura 3- Relação do Sistema Inteligência e a F Op Esp 
Fonte: EB70-MC-10.212 (Op Esp), p.5-17 
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1.1 PROBLEMA  

É no cenário acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa. 

Como os dados coletados pelo DOFEsp na A Op Esp ou na Área Operacional de 

Guerra Irregular (AOGI) podem ser transmitidas para o Escalão Superior (Esc Sp) com 

oportunidade e eficiência? 

Sob esse contexto, a importância da pesquisa será decorrente no Emprego da 

F Op Esp na Op Rec Esp, com a finalidade de contribuir na obtenção de dados para 

o Sistema de Inteligência.   

Para que isso ocorra com oportunidade e eficiência o DOFEsp possui a 

necessidade de ter um terminal satelital militar, a fim de permitir velocidade na 

transmissão dos dados em situações que a o enlace rádio não pode ser realizado, 

devido às condições meteorológicas e da ionosfera. 

Esses dados são transmitidos, utilizando o rádio Falcon II e o computador 

Toughbook com sistema operacional Tactical Chat, esse é o principal meio para o 

enlace com o Esc Sup durante a missão. Essas transmissões são realizadas em 

“janelas de tempo”, as quais são planejadas pelo o especialista de Comunicações do 

DOFEsp e permitem o enlace em melhores condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sargento (Sgt) Especialista de Comunicações do DOFEsp realizando 
transmissão de relatório em Missão de Reconhecimento e Avaliação de Área 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Fora desses intervalos, a possibilidade de realizar o enlace fica reduzida e com 

isso, caso haja a necessidade de estabelecer o contato com o Esc Sp, utiliza-se a 

BIGAN, que é um meio de comunicações satelital civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, para uso civil 

e militar, que chegou ao espaço em maio de 2017 e está em operação desde de julho 

de 2018, as comunicações estratégicas estão sendo realizadas com este meio, a 

proposta deste artigo é apresentar a necessidade do desenvolvimento um terminal 

satelital militar portátil de caraterísticas semelhantes à BIGAN ou um rádio satelital, 

isso proporcionará independência, segurança e contra inteligência nas transmissões 

dos relatórios dos dados obtidos em território hostil e diminuindo a dependência de 

meios internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - BIGAN sendo utilizada por militares na comunicação satelital 
Fonte: http://www.groundcontrol.com/BGAN-Explorer-300.htm e  
http://dutapersada.co.id/satellite-phone/190-inmarsat-explorer-500-bgan-terminal.html   

Figura 6- Militar realizando comunicação com enlace satelital 
Fonte: US Air Force 

http://www.groundcontrol.com/BGAN-Explorer-300.htm
http://dutapersada.co.id/satellite-phone/190-inmarsat-explorer-500-bgan-terminal.html
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Foram realizadas consultas nos manuais do Exército Brasileiro e dos Estados 

Unidos da América. A rede mundial de computadores foi amplamente utilizada como 

ferramenta de busca de dados.  

Dessa maneira, o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e questionário, o emprego do DOFEsp como 

sensor de inteligência nas Op Rec Esp e apresentar a necessidade de comunicações 

dessa fração, para que possa realizar com oportunidade e eficiência a transmissão 

dos dados e informações obtidas no campo de batalha.  

Ressalta-se que este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas 

sim de servir como ferramenta para apresentar o problema de comunicações que as 

F Op Esp do Comando de Operações Especiais (C Op Esp) enfrentam em suas 

missões. 

 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de determinar as necessidades operacionais de comunicações do 

DOFEsp, o presente estudo pretende analisar as soluções tecnológicas disponíveis 

ou em fase de pesquisa, que podem favorecer na transmissão dos dados levantados, 

a fim de contribuir para o Sistema de Inteligência em operações de Rec Esp. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Apresentar como o DOFEsp contribui com o Sistema de Inteligência como 

integradora com as demais Funções de Combate. 

b. Apresentar a necessidade de comunicações satelitais no nível tático para 

ser empregada em missões de Rec Esp, com a finalidade de transmitir os dados 

obtidos com oportunidade e flexibilidade.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar a demanda no nível tático de 

comunicação satelital militar, para que o DOFEsp em missão de Rec Esp, possa 

transmitir com oportunidade e eficiência os dados e as informações obtidas neste tipo 

de operação. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

A presente pesquisa se justifica em virtude ao emprego do DOFEsp como 

sensor de inteligência na Operação de Reconhecimento Especial, com a finalidade de 

contribuir com o Sistema de Inteligência. 

Tendo em vista aumentar a capacidade da transmissão dos dados coletados 

pelo o DOFESp, foi levantada a necessidade de possuir um terminal ou rádio satelital 

que proporcione velocidade na transmissão o Esc Sp. Foi observado, fruto dos 

intercâmbios com 7 th Special Forces Group dos Estados Unidos, onde ODA 

(Operational Detachment Alfa) utilizava equipamento de comunicações satelital 

militar. 

O lançamento do satélite geoestacionário brasileiro, permite que a dependência 

da utilização de meios civis na comunicação satelital portátil diminua, através de 

pesquisa e desenvolvimento de terminais e rádios para este tipo de enlace, 

possibilitando a independência e segurança na utilização desse meio. 

Desse modo, enfatiza-se que existe a necessidade do desenvolvimento dos 

meios de comunicações satelital portátil, pois possibilitará maior flexibilidade e 

oportunidade no envio dos dados para o escalão superior o qual será processado pela 

Função de Combate Inteligência e contribuirá na integração com as demais Funções 

de Combate nas operações convencionais e especiais.   

 

2  METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada através da revisão teórica sobre o assunto, utilizando 

a consulta bibliográfica de manuais doutrinários e trabalhos científicos. O estudo será 

desenvolvido com base em pesquisa documental e bibliográfica sobre o tema 

proposto. 

O estudo exploratório será realizado no C Op Esp ,1º Batalhão de Forças 

Especiais (1º B F Esp), 1º Batalhão de Ações de Comandos (1º BAC), Centro de 

Instrução de Operações Especiais (CI Op Esp) e a 3ª Companhia de Forças Especiais 

(3ª Cia F Esp), com a finalidade de apresentar à Op Rec Esp e o problema levantado 

na parte de comunicações.  

A coleta de dados será realizada por meio de consultas aos Manuais 

Doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e de outras Forças 
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Armadas de Nações Amigas. Serão também consultados dados e relatórios do 1º B F 

Esp, 3ª Cia F Esp, artigos científicos e a rede mundial de computadores. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a fim de 

viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de 

literatura. 

Essa delimitação baseou-se na apresentação da necessidade do meio de 

comunicações satelital militar portátil para que o DOFEsp ou outras tropas que atuam 

de forma isolada, possam utilizar, a fim de proporcionar maior flexibilidade e 

oportunidade no envio dos dados coletados, visto que as tecnologias de 

comunicações satelitais se encontram em constante evolução e o Brasil já possui um 

satélite geoestacionário de uso civil e militar em operação. 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (2012), o Sistema de comunicações 

satelitais estão previstos na utilização do espaço exterior como meio de suporte às 

atividades de defesa. Os satélites para comunicações, controle de tráfego aéreo, 

meteorologia e sensoriamento remoto desempenharão papel fundamental na 

viabilização de diversas funções em Sistemas de Comando e Controle. 

O Sistema de Inteligência desenvolve suas atividades tanto no período de paz 

como em crise com objetivo de permitir a supremacia das informações e com isso 

apoiar o decisor. Conforme a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

 
Serão desenvolvidas atividades permanentes de inteligência, para 
acompanhamento da situação e dos atores que possam vir a representar 
potenciais ameaças ao Estado e para proporcionar o alerta antecipado ante 
a possibilidade de concretização de tais ameaças. As atividades de 
inteligência devem obedecer a salvaguardas e controles que resguardem os 
direitos e garantias constitucionais (BRASIL 2012, p-28). 

 

Dessa maneira, a fim de contribuir com o Sistema de Inteligência, o DOFEsp 

atua como sensor nas Op Rec Esp, realizado as atividades de reconhecimento, 

vigilância e aquisição de alvos em áreas hostis, negadas pelo o inimigo ou 

politicamente sensíveis. Conforme o Manual EB70-MC-10.212 (Op Esp). 

 
As operações de reconhecimento especial possibilitam a busca de dados e 
informações necessários para a produção do conhecimento sobre o qual se 
fundamenta o planejamento militar, nos níveis estratégico e operacional, 
desde o tempo de paz ou, quando iminente ou caracterizado o conflito, 
mesmo antes da ativação de um TO/A Op  (BRASIL, 2017, 3. ed., p.3-7). 
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Apesar de existir meios sofisticados para a coleta de dados, como o emprego 

do Sistema Aéreo Remotamente Pilotado (SARP), existe a necessidade de ser 

empregado elementos infiltrados para realizar o reconhecimento, vigilância e 

aquisição de alvos. Conforme o Manual EB70-MC-10.212 (Op Esp). 

 
As operações de reconhecimento especial são normalmente definidas pela 
execução das seguintes ações táticas, dentre outras: localizar, reconhecer, 
avaliar, monitorar e realizar vigilância e levantamento estratégico de área 
(LEA) do mais alto escalão em presença. A despeito da possível existência 
de sofisticados sensores de longo alcance e de plataformas aéreas não 
tripuladas no teatro de operações, algumas informações só podem ser 
obtidas por meio da observação visual direta ou pelo uso de outros métodos 
de busca na área do alvo (BRASIL, 2017, 3. ed., p.3-7). 
 

Foram utilizadas as palavras-chave Sistema de Inteligência, reconhecimento 

especial, vigilância, aquisição de alvos, comunicações satelitais, consciência 

situacional e tecnologia, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, em 

sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME). 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de guerra, com enfoque majoritário nas participações das F Op Esp nas 

missões de Reconhecimento Especial. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao Rec 

Esp e a Função Combate Inteligência.  

               - Estudos, matérias jornalísticas de empresas que retratam inovações 

tecnológicas com reflexos nas comunicações militares utilizando o meio satelital. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de operações especiais em 

missões de Rec Esp; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à parte de 

comunicações satelitais, com finalidade de aumentar a flexibilidade de oportunidade 

de transmissão das informações para o escalão superior. 
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3  RESULTADO E DISCUSSÕES  

O estudo foi limitado particularmente aos oficiais e sargentos que mobiliaram 

os DOFEsp do 1º B F Esp e 3ª Cia F Esp, o DAC do 1º BAC e CI Op Esp. A amplitude 

do universo foi estimada a partir do efetivo especializado no curso de Comandos e 

Forças Especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra selecionada para responder os questionários também foi restrita a 

militares que participaram em missões de Reconhecimento Especial como sensor de 

inteligência no Brasil, além disso, estes tiveram acesso à comunicação satelital para 

a transmissão dos dados coletados na área de operações. 

Os operadores de Forças Especiais que fizeram a pesquisa vivenciaram 

diferentes Organizações Militares do C Op Esp, de maneira a não haver interferência 

de respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. 
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Figura 8- Locais onde os entrevistados serviram nas OM do C OP Esp  
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 7- Militares Comandos e Forças Especiais  
Fonte: Arquivo pessoal 
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A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 40 militares que 

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 33 respostas 

foram obtidas (82,5% dos questionários enviados), não havendo necessidade de 

invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

Apesar do tamanho amostral obtido (n=33) ser pequeno, a quantidade de 

operadores de Forças Especiais do Exército Brasileiro é reduzida devido às 

características específicas dessa tropa, no entanto, não inviabiliza, tampouco reduz a 

relevância desta pesquisa, haja vista a especialização da amostra e que todos os 

militares previstos já utilizaram o meio de comunicação satelital. 

As Forças de Operações Especiais em missão de Reconhecimento Especial 

necessitam de comunicações confiáveis, que possibilitem oportunidade e flexibilidade 

no envio de dados e ou informações do campo de batalha. Com o desenvolvimento 

tecnológico no campo militar, os meios de comunicação evoluíram com objetivo de 

aumentar a consciência situacional da área de operações, devido à necessidade de 

obter essas informações sobre a ameaça. 

O DOFEsp contribui com o Sistema de Inteligência em obter esses dados 

negados, fruto dessa demanda, houve a necessidade recorrente de emprego de 

elementos Forças Especiais em todo o mundo com esse objetivo. 

Para que essa missão se cumpra em toda sua plenitude, a principal 

vulnerabilidade crítica desse tipo de missão é o enlace como o escalão superior a fim 

de transmitir os dados da área de operações, para que possibilite a construção do 

conhecimento, que é realizado pelo Sistema de Inteligência, possibilitando a 

integração da Função Combate Inteligência com as demais Funções de Combate. 

Para que esse tipo de operação seja realizado com sucesso, será abordado o 

principal requisito crítico dessa missão: meios de comunicações flexíveis e oportunos.  
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A pesquisa realizada no público-alvo teve como resultado: que as 

comunicações satelitais são essenciais para que se possa transmitir em tempo real o 

que ocorre A Op Esp e com isso possibilitar a produção do conhecimento específico 

sobre o inimigo e a A Op.  

 

O lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 

(SGDC), demostrou que o Brasil detém tecnologia para produzir esse tipo de sistema, 

com a finalidade de aumentar a capacidade de comunicações satelitais. 

Este desenvolvimento está previsto no Programa Estratégico de Sistemas 

Espaciais (PESE) a cargo da Força Aérea Brasileira, o qual estabelece a estratégia 

de longo prazo dos subprogramas e projetos de sistemas espaciais de defesa. Um 

dos seus projetos é a aquisição de capacidades de comunicações táticas e 

operacionais (BRASIL, 2012). 

Cabe ressaltar, que este meio será um back up em situações em que o enlace 

com o rádio Falcon II não for estabelecido, o que possibilitará a duplicidade nas 

comunicações, permitindo a transmissão dos dados ou informações para o Sistema 

de Inteligência, contribuir no esforço da busca de dados ,possibilitando a integração 

desta Função de Combate com as demais. 

  

Figura 10 - Gráfico da importância das COM satelitais  
Fonte: Arquivo pessoal 
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As informações que foram levantadas por este trabalho vêm ao encontro as 

necessidades do PESE, que é obter a capacidade de comunicações no nível tático 

como prevê o PP (Produtos do PESE) em seu ciclo de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo proposto, sobre à F Op Esp como sensor de Inteligência na Op Rec 

Esp, apresentou de forma pontual os objetivos sinalizados no início deste trabalho.  

A presente investigação atendeu os objetivos, ampliando a compreensão sobre 

a capacidade da F Op Esp, a qual contribui com o Sistema de Inteligência Militar na 

aquisição dos dados negados na A Op.  

A revisão da literatura permitiu visualizar a crescente demanda pelas F Op Esp, 

como sensor de inteligência, sendo empregada em conflitos armados da África ao 

Oriente Médio pelos países que integram North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

e pelo EB em operações dentro do território nacional. 

O principal problema levantado por este instrumento foi a necessidade de o 

DOFEsp possuir um sistema de comunicações militar satelital no nível tático. O Brasil 

já desenvolveu essa capacidade, materializada pelo o lançamento do SGDC que 

contribui para as comunicações satelitais no nível estratégico. 

  

Figura 7- Ciclo do PESE 
Fonte: MD20-S-01- PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SISTEMAS ESPACIAIS- PESE 
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Este trabalho contribui em apresentar a necessidade no nível tático das 

comunicações satelitais, indo ao encontro dos PP, os quais irão proporcionar a 

independência em relação aos meios civis, que são contratos pelo EB, para realizar 

este tipo comunicação. 

O desenvolvimento dessa capacidade, para o nível tático, resolverá o problema 

exposto por este trabalho. O DOFEsp necessita da comunicação satelital militar, 

principalmente, pelas características de emprego em Op Rec Esp, a fim de permitir a 

transmissão com oportunidade e flexibilidade, o que possibilitará uma maior agilidade 

na construção do conhecimento, realizada pela Função de Combate Inteligência, 

aumentando a velocidade no ciclo de observar, orientar, decidir e agir (OODA) do Esc 

Sup. 

  

Figura 8 - Ciclo OODA  
Fonte: EB20-MC-10.205, Comando e Controle, p 2-7. 
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Conclui-se, portanto, que o trabalho realizado pelo DOFEsp na Op Rec Esp 

contribui com o Sistema de Inteligência Militar na obtenção do dado negado em 

território hostil e controlado pela ameaça, sendo necessárias as comunicações  

satelitais para haver uma maior flexibilidade no enlace com o Esc Sup a fim de 

transmitir os dados ou informações para Função de Combate Inteligência.  

  

Comunicações: 

enlace satelital 

militar 

Comunicações:   

enlace High 

Frequency (HF) 
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            LEGENDA DOFEsp 

Infiltrado 
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Figura 9- Fluxo das informações ou dados em situação de Guerra 
Fonte: Arquivo pessoal 
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A presente pesquisa concluiu que a comunicação satelital militar desenvolvida 

pelo Brasil, caracterizada pelo SGDC de uso civil e militar, permitiu a independência 

em relação aos meios satelitais estrangeiros, possibilitando que as comunicações 

estratégicas sejam realizadas com a finalidade de contribuir com a Função de 

Combate Inteligência no recebimento de dados e informações para a construção do 

conhecimento em relação às ameaças. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar a demanda no 

nível tático de comunicação satelital militar, para que o DOFEsp em missão de Rec 

Esp possa transmitir com oportunidade e eficiência os dados e as informações obtidas 

em território hostil, negado pelo o inimigo e politicamente sensível agindo como sensor 

de inteligência. 

O desenvolvimento dessa capacidade, para o nível tático, resolverá o problema 

exposto por este trabalho, indo ao encontro dos produtos PESE. Como sugestão, o C 

Op Esp possui em seus quadros operadores de forças especiais que podem 

assessorar o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército 

(CCOMGEX) sobre as comunicações satelitais para o nível tático, realizando palestras 

sobre: 

- O emprego do DOFEsp em Op Rec Esp; 

- O Comando e Controle na Op Rec Esp;  

- Demandas na parte de comunicação satelital; e 

- Requisito básico operacional para o desenvolvimento do terminal satelital. 

 Isso possibilitará que o EB repasse essa demanda quando o programa PESE 

iniciar o desenvolvimento de outro satélite. Além disso, os dados coletados sobre os 

requisitos operacionais possibilitarão o desenvolvimento do terminal satelital tipo 

manpack a fim de realizar o enlace com o satélite que será desenvolvido. 

ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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ANEXO B – ENTREVISTA DISTRIBUÍDA AOS ESPECIALISTAS SOBRE AS 

COMUNICAÇÕES SATELITAIS  

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Demétrius Alberto Azedo de Melo. A pesquisa tem por objetivo: 
apresentar como o DOFEsp na Operação de Reconhecimento Especial realiza a 
transmissão de dados sobre o inimigo em território hostil e negado pela a ameaça. 

Esta pesquisa está se desenvolvendo na área de comunicações, que o 
presente trabalho tem como objetivo apresentar a necessidade de que seja 
desenvolvido um terminal satelital portátil de uso militar, o qual realizará ligações com 
o satélite geoestacionário brasileiro que já se encontra em operação.   

A intenção do questionário é levantar dados sobre a necessidade da 
comunicação satelital para que se tenha oportunidade e flexibilidade na transmissão 
dos dados coletados. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, desde já agradeço a colaboração. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Demétrius Alberto Azedo de Melo (Capitão de Infantaria – AMAN 2010) 

Celular: (62) 98341-0006 

E-mail: demetrius.melo@eb.mil.br   

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, 

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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QUESTIONAMENTOS 

 

2. Serviu em quais OM no C Op Esp? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Quais foram suas funções no DOFEsp e DAC? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. O senhor já utilizou meios de comunicações satelitais? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Em sua opinião qual seria a importância do meio satelital nas comunicações do 

DOFEsp e DAC com o escalão superior? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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6. Com o lançamento do satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar e 

a necessidade de ter oportunidade nas transmissões de dados, em sua opinião, seria 

necessário o desenvolvimento de um terminal satelital militar portátil? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Fruto de sua experiência profissional, gostaria de acrescentar algo a mais 

para contribuir com este trabalho de pesquisa? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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