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RESUMO 
 
A mobilização nacional prevista na Constituição Federal é o instrumento que o país possui para se manter 
em condições de lidar com eventuais agressões estrangeiras. No Brasil os pilares legais que sustentam as 
atividades de mobilização e desmobilização são a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de 
Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Nesse arcabouço legal cabe ao Ministério da Defesa (MD), 
por intermédio do Exército Brasileiro (EB), a responsabilidade pelas atividades de mobilização militar 
terrestre, as quais exigem o uso de vários sistemas. Entretanto, os sistemas em uso no EB carecem de 
uma base integradora comum para a gestão das informações de mobilização. Por sua vez, os Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) tem apresentado a capacidade de dar suporte ao gerenciamento e análise 
de dados voltados a tomada de decisão. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 
uma análise da possibilidade de emprego de SIG corporativo pelo EB na mobilização militar terrestre. Este 
intento foi atingido mediante a realização de revisão bibliográfica e estudo de viabilidade de uso de um SIG 
destinado a apoiar as atividades de mobilização no EB. O método de análise hipotético-dedutivo 
empregado, tomou por base a estrutura tecnológica existente, as missões impostas pela legislação ao EB 
e as suas condicionantes institucionais. Os resultados obtidos mostram que o emprego de SIG corporativo 
possui grande potencial de emprego dentro da estrutura do Sistema de Mobilização do Exército. 
 
Palavras-chave: Mobilização Nacional, Sistema de Mobilização do Exército, SIMOBE, Sistema de 
Informações Geográficas, SIG. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The national mobilization provided in the Federal Constitution is the instrument that the country has to 
maintain itself in a position to deal with possible foreign aggressions. In Brazil, the legal pillars that support 
the activities of mobilization and demobilization within the scope of Defense are the National Defense Policy, 
the National Defense Strategy and the National Defense White Paper. In this legal framework, the Ministry 
of Defense (MD), through the Brazilian Army (EB), is responsible for land military mobilization activities, 
which require the use of various systems. However, the systems in use in EB lack of a common integrative 
basis for mobilization information management. In this sense, the present work aims to present an analysis 
of the possibility of employing corporate GIS by the Brazilian Army in the land military mobilization. This 
goal was achieved through a literature review and feasibility study of the use of a GIS to support the 
mobilization activities in the EB. The hypothetical-deductive analysis method used was based on the existing 
technological structure, the missions imposed by the legislation to the EB and its institutional constraints. 
The results obtained show that the use of corporate GIS has great employment potential within the structure 
of the Army Mobilization System. 
 
Keywords: National Mobilization, Army Mobilization System, SIMOBE, Geographic Information System, 
GIS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Jim O’Neill, criador da expressão BRICS (acrônimo para Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), a nação brasileira é considerada, em âmbito internacional, 

uma superpotência emergente devido ao tamanho de sua população e potencial de 

crescimento econômico (CAMINOTO, 2009). Como tal não pode, apesar de se projetar 

como uma nação pacífica, abrir mão de possuir os meios necessários para realizar a sua 

segurança interna e externa (ARAUJO NETO, 2017). 

Nesse contexto, a mobilização desempenha um papel importante, pois 

considerada a espinha dorsal na qual repousa grande parte do esforço de uma nação 

para assegurar sua soberania e independência perante as demais nações. A 

mobilização, em seu sentido completo, é um conceito moderno desenvolvido após a 

percepção da Guerra Total, que primeiramente foi abordado por Clawsewitz em sua obra 

Von Kriege de 1832 (COIMBRA, 2014). 

A mobilização subdivide-se em duas fases, Preparo e Execução, as quais 

abrangem o conjunto de atividades relativas à previsão e provisão dos recursos e meios 

necessários à realização das ações de Defesa de um país. Além dessas fases existe 

outra etapa diretamente decorrente da mobilização, a Desmobilização, que tem por 

finalidade conduzir o país a situação de normalidade (COIMBRA, 2014). 

Diversos estudos têm sido feitos pela comunidade internacional para avaliar e ou 

apontar melhorias nos processos de mobilização, tais como os encontrados em Carafano 

(2006), Vinci (2006) e Lakoff (2007), bem como trabalhos nacionais como os elaborados 

por Ramos (2012), Coimbra (2014) e Mendes (2015). Esses trabalhos mostram em um 

sentido amplo a ligação estreita entre a capacidade mobilização e os recursos logísticos 

disponíveis em um país, ressaltando aspectos relevantes que devem ser considerados 

para o estudo desse tema. 

Cabe mencionar aqui que a mobilização dos meios de uma nação para atender 

uma situação de ameaça gera a necessidade de realizar a gestão de consideráveis 

quantitativos de pessoal, viaturas, equipamentos e suprimentos das mais variadas 

espécies (ALVES, 1987). Essa característica faz com que as fases da mobilização sejam 

muito bem planejadas, coordenadas e executadas a fim de causar o menor impacto 

possível nas atividades da sociedade. Este cenário impõe o emprego de ferramentas 
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computacionais eficientes e capazes de apoiar com informações consistentes as 

decisões tomadas em um processo de MN. 

Dentro do panorama apresentado, fica clara, então, a relação direta entre 

Mobilização e a necessidade de uma infraestrutura adequada para lhe dar suporte bem 

como a existência de instrumentos eficazes para apoiar a tomada de decisão. Sendo 

assim, se faz necessária a adoção de instrumentos modernos e eficazes para que se 

possa ter sucesso neste tipo de atividade. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) tem desempenhando nas últimas décadas um papel 

de destaque dentre as ferramentas usadas na solução de problemas envolvendo 

monitoramento e gestão de recursos.  

Dentro deste contexto o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise 

sobre o potencial de emprego de um SIG estruturado e modelado especificamente para 

a realização de análises espaciais corporativas, a fim de verificar se esse tipo de sistema 

tem condições de contribuir na melhoria da capacidade de mobilização e tomada de 

decisão no âmbito do Exército Brasileiro (EB), quando levado em consideração um 

quadro de mobilização militar terrestre. 

Para atingir esse propósito a metodologia de pesquisa adotada, conforme a 

taxionomia apontada por Vergara (2012), foi qualitativa, descritiva, explicativa, 

bibliográfica e documental. Essa metodologia abrangeu, dentre outros, principalmente a 

realização de pesquisas bibliográficas e documentais sobre as atividades de mobilização 

no Brasil. Nesse processo foi dada especial atenção aos aspectos e particularidades que 

envolvem a mobilização da Força Terrestre (F Ter), além de ter sido realizado um 

levantamento sobre a estrutura tecnológica existente no EB, com o intuito de identificar 

as principais unidades que poderiam dar suporte ao desenvolvimento do SIG. 

 

2. MOBILIZAÇÃO NACIONAL 

 

Nos termos da legislação brasileira a Mobilização Nacional (MN) tem sido 

posicionada como algo decorrente da necessidade de o país fazer frente a atividades 

relacionadas diretamente a possibilidades de conflito decorrentes de ameaças internas e 

ou externas. Nesse sentido, o setor de defesa no Brasil procura lançar mão de uma série 
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de instrumentos, diplomáticos, econômicos e militares para garantir sua soberania. No 

país os documentos oficiais empregados para esclarecer e divulgar as atividades de 

defesa nacional são a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de 

Defesa (END) e o Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN).  

Esses três documentos tornam transparentes, tanto para a comunidade 

internacional e para a sociedade brasileira, como é a estruturada de defesa do Brasil e 

como ela pode ser acionada para fazer valer os interesses da nação em caso de emprego 

decorrente de crises externas e internas. Além disso, tais documentos são fundamentais 

para que se possa entender a atuação e emprego das Forças Armadas (FA) brasileiras 

em situações de MN. Sendo assim, torna-se essencial abordar os conceitos e diretrizes 

básicas que estão vinculados a esses normativos para que se possa ter uma imagem 

mais abrangente do setor de defesa e sua importância em situação de mobilização.  

Conforme encontrado em Brasil (2018a), a PND estabelece os objetivos e as 

diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação do poder nacional, com o 

envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder Nacional. Em 

outras palavras, responde ao questionamento “o que fazer”, abordando conceitos e 

objetivos do setor de defesa considerando as análises dos ambientes interno e externo, 

tornando mais claro para a sociedade brasileira quais são os propósitos da estrutura 

defesa existente no país. 

A finalidade da END é basicamente definir como os objetivos traçados pela PND 

serão executados, ou em outras palavras, procura esclarecer o questionamento “como 

fazer?”. Para isso estabelece diretrizes para a adequada preparação e capacitação das 

FA, de modo a garantir a segurança do país tanto em tempo de paz, quanto em situações 

de crise. Além disso, esse documento institui ações estratégicas de médio e longo prazo 

objetivando a modernização da estrutura nacional de defesa, trazendo à tona, nesse 

processo, questões político-institucionais que garantam os meios para fazer com que o 

governo e sociedade se engajem decisivamente na “grande estratégia” de segurança da 

nação (BRASIL, 2017a). 

O terceiro e último documento que compõe o arcabouço legal relacionado ao setor 

de Defesa o LBDN trata unicamente de assuntos de competências do Ministério da 

Defesa (MD) relacionados à defesa nacional e tem por finalidade esclarecer a sociedade 
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brasileira e a comunidade internacional sobre as políticas e ações que norteiam os 

procedimentos de segurança e proteção à soberania brasileira (BRASIL, 2017a). 

A questão da mobilização nacional nos três documentos abordados recebe uma 

posição de destaque, pois esse tema é constantemente lembrado como sendo um dos 

aspectos preponderantes para a defesa nacional. Essa importância é ressaltada ainda 

na Constituição Federal, que considera a MN um instrumento legal, que tem por objetivo 

manter o país preparado para fazer frente a uma eventual agressão estrangeira (BRASIL, 

1988). 

Consoante ao que prevê a legislação citada cabe ressaltar que a MN deve 

considerar todas as capacidades de que dispõe o país tais como, infraestruturas, 

instaladas e potenciais, bem como seus recursos humanos. Sendo ainda que especial 

atenção deve ser dada ao preparo dessas capacidades, para o emprego de forma célere, 

eficiente e eficaz em situações de segurança nacional (Brasil, 2017b). Esses documentos 

preveem ainda que o país deva estar preparado para evoluir, de maneira rápida, da 

situação de paz ou de crise, para uma situação de conflito armado, ou seja, o país deve 

estar habilitado e em condições de aumentar com celeridade os meios humanos e 

materiais das suas FA.  

Sendo assim, a capacidade de mobilização tem por objetivo incrementar a eficácia 

do emprego da expressão militar que está intimamente associada ao grau de 

independência tecnológica e logística do país, da capacidade de MN e do pronto emprego 

dos recursos e serviços colocados à sua disposição (Brasil, 2017b). Tem ainda como 

objetivo, complementar a logística das FA, pelo emprego de meios civis, utilizando o 

conceito de logística, consoante a um sistema de mobilização maior de abrangência 

nacional, o qual será abordado com mais detalhes a seguir. 

 

2.1. SISTEMA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO (SINAMOB) 

 

O SINAMOB foi criado na Lei no 11.631, de 27 de dezembro de 2007, a fim de dar 

ao Chefe do Poder Executivo o instrumento para operacionalizar as atividades de 

Mobilização Nacional, conforme preconiza a Constituição Federal (BRASIL, 2007).  
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Esse sistema é constituído de um conjunto de órgãos que atuam de modo 

ordenado e integrado, a fim de planejar e realizar todas as fases da Mobilização e da 

Desmobilização Nacionais. O sistema, que tem como órgão central o MD, estrutura-se 

sob a forma de direções setoriais que responderão pelas necessidades da MN nas áreas 

política, econômica, social, psicológica, de segurança e inteligência, de defesa civil, 

científico-tecnológica e militar. Para isso fazem parte do SINAMOB, além do MD, diversos 

Ministérios (Justiça; Relações Exteriores; Planejamento, Orçamento e Gestão; Ciência e 

Tecnologia; Fazenda; Integração Nacional), bem como a outros órgãos diretamente 

ligados ao chefe do Poder executivo como a Casa Civil da Presidência da República, o 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e a Secretaria de 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República (BRASIL, 

2007). 

A fim de regulamentar o disposto na lei que criou o SINAMOB foi publicado o 

Decreto no 6.592, de 2 de outubro de 2008, que imputa a esse sistema a responsabilidade 

pela condução das fases Preparo e Execução da mobilização, bem como da 

Desmobilização (BRASIL, 2008). 

Na fase de Preparo o SINAMOB planeja a mobilização dos recursos do país tendo 

como diretriz deixar a nação apta para atuar conforme as possíveis Hipóteses de 

Emprego (HE), as quais são elencadas na END elaborada em período de paz, conforme 

a percepção das ameaças oriundas da geopolítica na qual o país está inserido. Sendo 

assim, esta fase tem como um de seus principais alicerces a formação e manutenção de 

Forças Armadas (FA) que sejam capazes de propiciar ao país a segurança externa e ou 

interna. Para isso, o Estado Brasileiro adota uma postura estratégica baseada na 

existência de uma estrutura militar com credibilidade, capaz de gerar efeito dissuasório, 

a fim de desestimular possíveis ações agressivas provenientes de atores externos e 

internos (BRASIL, 2007). 

A fase de Execução por sua vez consiste em dar início a todo o planejamento, 

anteriormente empreendido para o caso de ter que atuar em situação de conflito conforme 

as HE levantadas. Nesse sentido, um dos pilares no qual residirá o sucesso do esforço 

nacional é a economia, que tem o poder de definir a capacidade de até que ponto o 

Estado pode sustentar o as necessidades de mobilização e consumo de meios, a fim de 
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evitar que este venha a sucumbir durante o desenrolar do conflito pondo em risco a 

existência do país. Dessa forma, tem-se que a economia nesta fase desempenha um 

papel preponderante para que a nação possa vir a ter êxito na atividade de mobilização 

nacional, pois ela condiciona não só a capacidade de reação, mas também a intensidade 

dos esforços que o país pode despender em caso de conflito. 

A Desmobilização tem início após o término do conflito e consiste nas ações que 

conduzem a nação a um retorno gradativo ao estado de normalidade, ou seja, ao estado 

vigente antes da deflagração das hostilidades. Esta fase é de difícil planejamento e tem 

como característica histórica causar distúrbios na economia e até mesmo na vida social, 

conforme já mencionado por Coimbra (2014) e observado em diversas ocasiões na 

história que envolve os conflitos humanos. Portanto, esta atividade é sensível e pode 

trazer consequências irreversíveis para a sociedade, mesmo que o país tenha tido 

sucesso e saído vencedor em um conflito. 

Como o SINAMOB é integrado por diversos órgãos, oriundos de diferentes áreas 

de atuação dentro da estrutura do Poder Executivo, ele foi estruturado de modo a abarcar 

vários subsistemas, os quais foram subordinados a Órgãos de Direção Setorial do 

Sistema de Mobilização, responsáveis pelo planejamento, coordenação e articulação da 

MN em suas respectivas áreas de competência (BRASIL, 2007). 

As definições dos subsistemas que compõe o SINAMOB têm por finalidade facilitar 

a coordenação das ações necessárias para a preparação dos planos, bem como a sua 

execução. No caso do Subsistema Setorial de Mobilização Militar, o objetivo é assegurar 

o emprego contínuo, adequado e oportuno dos meios e das condições necessárias para 

o enfrentamento militar da agressão estrangeira (BRASIL, 2007). 

Um aspecto importante que cabe ser ressaltado quanto à decretação da MN é que 

o Chefe do Poder Executivo tem que especificar o espaço geográfico do território nacional 

em que ela será realizada e as medidas necessárias à sua execução. Essa condição 

enfatiza a importância da localização dos meios mobilizáveis dentro do território nacional, 

o que possibilitará pôr em prática as ações que darão suporte a elaboração dos Planos 

Setoriais de Mobilização Nacional e as decisões tomadas para pelo Poder Executivo. 
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2.2. SISTEMA DE MOBILIZAÇÃO DO EXÉRCITO (SIMOBE) 

 

Para dar sustentabilidade ao SINAMOB, no que diz respeito a sua parcela relativa 

à expressão militar do Poder Nacional, foi criado o Sistema de Mobilização Militar 

(SISMOMIL). Este sistema é gerenciado pela Chefia de Logística (CHELOG) do Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) e tem como composição, além do MD, os 

Comandos das Forças Singulares (Cmdo F Sing), por intermédio dos seus respectivos 

sistemas para operacionalizar a execução da mobilização militar (BRASIL, 2014). 

O SISMOMIL tem por objetivo alcançar a capacidade e a condição permanentes 

para absorver e empregar, oportunamente, os recursos e materiais advindos das demais 

expressões do Poder Nacional, a fim de atender às necessidades das FA, na iminência 

ou em face da concretização de uma HE (BRASIL, 2014). 

A partir da criação do SISMOMIL as FA foram instruídas a estruturar seus 

respectivos sistemas de mobilização, de modo que ficou definido que os Cmdo F Sing 

atuariam sobre cinco temas específicos, a saber, planejamento, recursos humanos, 

material, indústrias e transportes (BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, coube ao EB criar o Sistema de Mobilização do Exército 

(SIMOBE), estabelecido originalmente pela Portaria do Comandante do Exército no 201, 

de 16 de abril de 2007, e que até o ano de 2018 estava sendo reeditada de modo 

contemplar as atualizações necessárias para que se mantenha aderente com os atuais 

sistemas e capacidades da Força Terrestre (F Ter) (BRASIL, 2018b). 

A finalidade do SIMOBE é alcançar a capacidade e a condição permanentes para 

coordenar o planejamento da mobilização e da desmobilização militar terrestre, desde a 

situação de normalidade até a iminência ou efetivação de uma HE ou de uma Capacidade 

Operativa (CO). Tem ainda por objetivo conduzir o EB em retorno à normalidade, de 

modo a absorver e empregar, oportunamente, os recursos e materiais proporcionados 

por meio do SINAMOB, complementando a logística militar terrestre (BRASIL, 2018b). 

A Mobilização Militar do Exército, além dos princípios e dos conceitos doutrinários 

da Mobilização e da Desmobilização Nacional e Militar, fundamenta-se em ligações 

sistêmicas entre seus vários componentes, sob coordenação do Estado-Maior do 

Exército. Nesse sentido, considera para as bases de planejamento não só as HE e CO, 
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mas também a inter-relação dos diversos sistemas e subsistemas da Base de Dados 

Corporativa do Exército Brasileiro (EBCORP) e o apoio de demais sistemas externos à 

Força (BRASIL, 2018b). 

Cabe ressaltar que na estrutura do EB a Logística assume papel fundamental em 

um processo de mobilização militar terrestre, englobando três Áreas Funcionais básicas, 

relacionadas aos Apoios de Material, Pessoal e Saúde. Essas áreas constituem a 

espinha dorsal que orienta o planejamento logístico em todos os níveis de execução, a 

fim de assegurar que as forças operativas da F Ter estejam fisicamente disponíveis e 

apropriadamente equipadas para o emprego (BRASIL, 2018b). 

Tomando por base a breve apresentação das Áreas Funcionais básicas do 

SIMOBE e os temas do SISMOMIL, particularmente aqueles relacionados as atividades 

sob responsabilidade do EB, verifica-se que esses sistemas possuem grande 

complexidade e necessitam de um ferramental capaz de unir as diversas informações 

disponibilizadas. Dada a natureza dessas informações e o seu forte vínculo com as 

atividades de logística, que podem ser caracterizadas pela componente geoespacial, 

abre-se então a possibilidade de adoção de um sistema corporativo que permita a 

visualização e gestão das informações em um único ambiente para melhorar a 

operacionalização e manuseio dos dados voltados a atender as necessidades da 

mobilização militar terrestre. 

 

3. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

 

Conforme visto até aqui, percebe-se que a mobilização militar terrestre envolve a 

integração de vários subsistemas e informações provenientes de diversas fontes das 

expressões do Poder Nacional. Esse ambiente rico, complexo e inter-relacionado se 

apresenta como um desafio para a gestão de recursos e uso de informações que 

permitem o fortalecimento da capacidade de mobilização. Esse fato se deve porque o 

acesso a um grande conjunto de informação não gera necessariamente conhecimento, 

para tornar uma gestão mais eficiente e ou para aprimorar o processo de tomada de 

decisão. Além disso, como lembrado por Kac (2000), muitas vezes o volume de 
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informações inviabiliza não apenas a qualidade da informação, mas, também a união dos 

fatores importantes para uma decisão acertada. 

A fim de sanar esta dificuldade, se faz necessário a construção de uma ideia de 

organização e integração das informações sob uma estratégia e um sistema, e é 

igualmente necessária a aplicação do trabalho humano sobre elas para se chegar ao 

conhecimento. Neste contexto, conforme lembrado por Kac (2000), os sistemas que dão 

sustentação ao Geoprocessamento têm muito a contribuir. 

Geoprocessamento é a disciplina que dá suporte científico, segundo Silva e 

Chaves (2016), ao conjunto de ferramentas que utilizam representações computacionais 

do espaço geográfico para modelar e analisar fenômenos espaços-temporais. Nesse 

sentido, deve-se assumir para esse conceito que: ferramentas remetem a softwares para 

realizar operações sobre os dados e outros elementos; representação computacional do 

espaço geográfico remete aos dados; modelar remete ao modelo usado para representar 

logicamente as informações, ou seja, ao modo de representá-los para armazenamento 

no computador; e analisar remete a decomposição do todo e estudo das partes para se 

obter uma síntese das informações disponíveis. 

Sendo assim, conforme encontrado em Kac (2000), a disciplina 

Geoprocessamento pode ser entendida simplesmente como o uso automatizado de 

informação que de alguma forma está vinculada a um determinado lugar no espaço, seja 

por meio de um simples endereço ou por coordenadas. Dentro desta ótica, pode-se 

assumir que diversos sistemas fazem parte do Geoprocessamento, dentre os quais o SIG 

pode ser considerado o sistema que possui maior capacidade de processamento e poder 

de análise de dados espaciais. O emprego destes sistemas, segundo (KAC, 2000), 

produz informações que permitem dar suporte ao processo de tomada de decisões 

destinadas para colocar em prática as ações julgáveis necessárias. 

Segundo Ferreira (1998), é bastante complicado encontrar um conceito único que 

defina SIG devido à utilização deste por várias áreas científicas ou domínios da atividade 

humana (recursos naturais, planejamento urbano, agricultura, geografia, informática etc.). 

Desta forma, é possível que os conceitos aceitos em cada área ou domínio variem com 

a forma como os SIG são utilizados. 
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A idealização mais comum de SIG está frequentemente associada à produção 

cartográfica e análise de dados geográficos por meio do emprego de recursos 

computacionais (ANTENUCCI et al., 1991). Desta forma, alguns autores apontam que a 

chave da definição se encontra nos componentes de hardware e software que servem de 

plataforma de funcionamento dos SIG. Outros advertem que a definição recai 

principalmente no tratamento da informação e nas suas aplicações. Outros preferem 

ainda a adoção de um sentido mais amplo, tal como Aronoff (1989), que define os SIG 

não só pelas suas potencialidades computacionais, mas também pelo conjunto de 

operações e meios manuais necessários para o armazenamento, o acesso e a 

manipulação da informação georreferenciada. 

Devido a essa dificuldade será adotado no presente trabalho a formulação geral 

de que o SIG é o sistema que materializa os conceitos do geoprocessamento. Adotar-se-

á ainda a abordagem dada por Antenucci et al. (1991), que os SIG são constituídos da 

integração de três aspectos distintos da tecnologia computacional, a saber: Sistemas de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) empregado tanto para dados gráficos como 

não gráficos; Procedimentos para a obtenção, manipulação, exibição e impressão de 

dados com representação gráfica; e algoritmos e técnicas para a análise de dados 

espaciais. 

 

3.1. FUNCIONALIDADES DE UM SIG 

 

Os SIG podem ser empregados sobre qualquer tema que possuam dados 

espaciais ou informações vinculadas a um determinado local posicionado na superfície 

terrestre, de modo que esses elementos possam ser representados na forma de mapas. 

Nesse sentido, os dados espaciais referem-se a objetos geográficos de interesse do 

mundo real, como estradas, construções, rios e limites políticos, e suas respectivas 

localizações. 

Esses objetos são representados graficamente no ambiente computacional do SIG 

pelo traçado de suas geometrias e correspondem às feições naturais e artificiais 

existentes no terreno capturadas durante o processo de aquisição de dados geográficos. 
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Tais objetos além da localização e geometria também possuem informações, que dentro 

do sistema são armazenados na forma de atributos.  

O que o SIG realiza na verdade é o gerenciamento dos dados espaciais e seus 

atributos, permitindo nesse processo unir os dois tipos de dados para criar as informações 

procuradas e facilitar a análise dos fenômenos espaciais. Um modo conveniente de 

pensar em um SIG é imaginá-lo como um conjunto de dados empilhados em camadas. 

Cada camada representa um tema geográfico distinto, como por exemplo, uso da terra, 

elevação, limites de propriedades, ruas e proprietários, conforme pode ser ilustrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Conceito de camadas em um SIG. 

 
Fonte: ESRI (2004). 

 

Como os SIG permitem realizar análises complexas, devido à capacidade de 

permitir a criação bancos de dados georreferenciados e integração de dados de diversas 

fontes, pode se assumir de forma generalista, que quando o “onde” aparecerem questões 

e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma 
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oportunidade para considerar a adoção de um SIG (CÂMARA e DAVIS, 2018). Isso e 

deve porque a razão de existir de tais sistemas é justamente dar solução e apoio a análise 

de assuntos onde a componente geográfica é preponderante. 

Dentro deste contexto, conforme encontrado em Schmandt (2011) existe 

basicamente cinco tipos de questões geográficas que podem ser facilmente respondidas 

com os SIG e outras geotecnologias. Estas questões estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Questões respondidas por um SIG. 

Questão Fundamento Questões tipo 

O que existe em ...? Interesse em 
examinar/identificar o 
que existe em um 
determinado local. 

O que existe no cruzamento da rodovia A com a 
estrada rural B? 

Onde está? Necessidade de obter a 
localização direta de 
algo específico ou a 
localização derivada a 
partir de condições 
específicas. 

Onde está localizado o posto de gasolina ou a 
oficina mecânica mais próxima? 

Onde estão localizados os hospitais no raio de um 
quilometro de distância, a partir de um 
determinado ponto em uma rodovia, que possuam 
mais de 25 leitos, com capacidade de atender 
vítimas de arma de fogo, possua UTI e tenha 
condições de realizar o translado de pacientes 
para outras unidades? 

O que mudou desde? Necessidade de 
identificar alterações 
sobre uma porção da 
superfície da Terra ao 
longo de um período. 

O que mudou na rede viária do Estado A desde o 
ano X? 

E se ...? Necessidade de 
verificar o que ocorre 
em um cenário quando 
algum parâmetro altera 
o modelo estabelecido. 

O que acontece com o tráfego de uma área 
quando uma via expressa é obstruída e ou algum 
acesso alternativo é construído. 

Quais são os padrões 
espaciais existentes? 

Necessidade de 
encontrar/identificar 
padrões espaciais 
característicos 
relacionados a algum 
fenômeno conhecido 
ou, em alguns casos, 
relacionados a uma 
combinação de 
fenômenos 
(fundamento da análise 
espacial). 

- Sobre os relacionamentos existentes entre dois 
ou mais conjuntos de dados que ocupam o mesmo 
local. Como por exemplo: Qual é a relação direta 
entre a variação de altitude em uma região e o 
consumo de combustível nos meios de transporte 
disponíveis? 

- Sobre as variações geográficas existentes no 
espaço? Como por exemplo: Como explicar a 
variação das taxas de consumo de combustível 
em diferentes áreas? 

Fonte: adaptado de Schmandt (2011). 

 



 

13 
 

Cabe ressaltar que a análise espacial, considerada uma das principais funções 

desempenhadas por um SIG, consiste basicamente no processo de descoberta, exibição 

e explicação de padrões geográficos, o que permite que ela seja basicamente definida 

como a manipulação de dados espaciais para extrair um significado adicional. 

Esta característica indica que tais sistemas possuem grande potencial de uso no 

apoio das atividades de mobilização militar terrestre, pois todos os recursos os 

mobilizáveis se encontram locados em algum lugar. Além disso, aspectos relacionados 

ao contexto dos locais onde os meios se encontram também podem influenciar de alguma 

forma nas tarefas decorrentes daquelas atividades. 

Os SIG apresentam como vantagens, dentro do cenário envolvendo processo de 

mobilização, a versatilidade na manipulação de dados georreferenciados, a possibilidade 

de serem empregados em plataformas de baixo custo, tais como computadores pessoais, 

e uma relativa simplicidade de operação. Esses fatores associados à possibilidade de 

emprego do SIG em ambiente web, integrando e consumindo dados de diversas 

instituições públicas tornam esses sistemas ideais para serem empregados no processo 

de mobilização militar terrestre e gestão dos recursos mobilizáveis da F Ter. 

 

3.2. ESTADO ATUAL DE DESENVOLVIMENTO E EMPREGO 

 

Os mapas formam a unidade básica de saída de informações de um SIG, 

fornecendo a visualização necessária para que os dados geográficos modelados e 

armazenados no sistema sejam exibidos e interpretados. Esta capacidade tem feito com 

que os avanços técnicos e novos recursos desenvolvidos para os SIG se beneficiassem 

da maneira como os usuários criam e usam os mapas, bem como os empregam na 

solução de problemas (SZUKALSKI e BALL, 2018). 

Atualmente os SIG se encontram em um estado avançado de desenvolvimento, o 

qual foi impulsionado não só pela grande demanda por geoinformação, mas também pelo 

avanço contínuo na área de informática ocorrido nas últimas décadas. Nesse sentido, 

conforme ressaltado por Szukalski e Ball (2018), as tecnologias que sustentam o SIG 

deram significativos saltos à frente, levando a melhorias drásticas na capacidade de 
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como modelar o mundo real em ambiente computacional, com repercussão direta na 

velocidade de fornecimento de geoinformações. 

Os principais avanços nas áreas da tecnologia e seu emprego para dar solução 

aos problemas humanos, que têm proporcionado atualmente um aumento no uso dos 

SIG pela sociedade e organizações, tornando-o uma ferramenta fundamental para a 

melhoria da compreensão dos fenômenos passíveis de espacialização, podem ser 

resumidas em: 

- Melhoria da capacidade de gerenciamento de dados: que tem permitido, na era 

atual de big data, um aumento significativo na aptidão de mapear volumes crescentes de 

dados, revelando padrões, tendências e relacionamentos, que muitas vezes os relatórios 

tradicionais não têm condições suprir; 

- Aprimoramento das ferramentas analíticas: que tem se apresentado como um 

instrumental sofisticado para a realização de análises espaciais, onde o denominador 

comum é a localização, fortalecendo dessa forma a existência de uma “ciência de dados” 

dentro de diversas organizações; 

- Aumento das informações provenientes de sensores: que tem propiciado, 

dentro do contexto da “internet das coisas” e da expansão exponencial do uso de 

sensores, juntamente com a onipresença de drones e satélites de Sensoriamento 

Remoto (SR), uma disponibilidade elevada de dados geográficos, com impactos diretos 

na maneira como os usuários tem aplicado essas informações no aprimoramento do 

processo de tomada de decisão; 

- Melhora crescente de poder computacional: que tem fornecido, dentro do 

cenário atual de computação distribuída e de nuvem, que possibilita escalar 

respectivamente a capacidade de processamento e de armazenamento de dados, meios 

cada vez mais flexíveis para a obtenção de respostas que anteriormente eram 

impensáveis de serem obtidas; 

- Ampliação da capacidade de coleta de dados: que tem melhorado o processo 

de obtenção e disponibilização de dados, proporcionada pelo uso de smartphones e 

tablets, por meio dos quais as equipes de campo podem facilmente coletar e visualizar 

dados, criando um quadro operacional comum que pode ser facilmente compartilhado 

por todos os membros da organização, tanto em campo como no escritório; 
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- Melhoria na automação de processos: que tem trazido à tona avanços, oriundos 

do aprendizado de máquinas, reconhecimento de padrões e inteligência artificiais, 

amplamente empregados na análise de dados e na extração de feições a partir de 

imagens digitais. 

Tendo por base a estrutura de avanços tecnológicos apresentados e sua influência 

nas atividades das organizações, verifica-se que as capacidades dos SIG atuais 

permitem a análise de maiores quantidades de dados, o emprego de informações de 

diversos sensores e a obtenção de uma melhor compreensão de como um determinado 

fenômeno se comporta. Nesse sentido, conforme constatado por Szukalski e Ball (2018), 

não seria um exagero assumir que atualmente os GIS podem suprir o fornecimento de 

um novo nível de entendimento sobre os grandes centros urbanos, empresas, 

organizações e até mesmo sistemas complexos existentes na superfície da Terra. 

Cabe aqui ressaltar que as aplicações de SIG hoje em dia vêm conquistando 

espaço em diversos setores, proporcionando melhoras significativas em processos de 

monitoramento de recursos naturais, gestão de meios de transporte, análise de potencial 

econômico de regiões urbanas, cadastramento de imóveis e planejamento de cidades, 

dentre outros. 

No setor da economia, por exemplo, o agronegócio, considerado a principal fonte 

de riquezas do país, tem se beneficiado da agricultura de precisão, que depende de um 

SIG, para melhorar os índices de produtividade no campo (BRASIL, 2009). Outro setor 

que merece ser mencionado é o de segurança pública, que tem usado o SIG para obter 

o mapeamento de áreas de crimes e ilícitos, a fim de melhorar a operacionalização da 

atuação dos meios disponíveis para o combate a violência (MEDEIROS, 2016; BORDIN 

et al., 2013; MÁXIMO, 2003). 

No que diz respeito ao setor de transporte, tema fundamental para as atividades 

de logística e sensível para as questões de MN, os SIG também têm sido empregados 

como ferramentas para a obtenção de uma melhor gestão e otimização dos recursos 

existentes (LEITE, 2012; BORBA e SILVA, 2010; OLIVEIRA e LIMA, 2010). 

Como os SIG têm se apresentado como uma ferramenta versátil, com 

possibilidade de emprego em diversas áreas, e atual, capaz de incorporar as informações 

e inovações oriundas da evolução de várias tecnologias, esses sistemas tem se 
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aproximado cada vez mais do ideal de se tornar uma ferramenta para modelagem 

dinâmica de processos espaços-temporais. Em outras palavras, isso significa que tais 

sistemas possuem potencial para apoiar o planejamento, o comando e o controle de 

atividades humanas complexas tais como as exigidas pelas atividades de mobilização 

militar terrestre. 

 

4. COMPLEXIDADE DO SIMOBE 

 

Para que seja possível a existência de uma capacidade de mobilização rápida da 

F Ter, competência indispensável nos exércitos modernos para atuar de forma eficiente 

nos atuais conflitos e emergências em âmbito nacional, é essencial que a instituição 

militar possua aptidão para administrar de forma eficiente seus recursos e as respectivas 

informações relacionadas aos meios que possui. No entanto, as informações sozinhas 

não são suficientes para sustentar de forma satisfatória o apoio a tomada de decisão pelo 

fato de não possibilitar uma visão ampla e abrangente das condicionantes existentes em 

um quadro complexo de mobilização militar. 

A mobilização militar no âmbito da F Ter, no que pese a inter-relação existente na 

Base de Dados Corporativa do Exército Brasileiro (EBCORP) dos diversos sistemas e 

subsistemas empregados para esta atividade (Sistema Eletrônico de Recrutamento 

Militar e Mobilização - SERMILMOB, Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército - 

SCTEx, Sumário de Informações Doutrinárias de Ciência e Tecnologia - SIDCT, Sistema 

Integrado de Gestão Logística - SIGELOG, Sistema de Controle Físico web - SISCOFIS 

web, Sistema de Informações Gerenciais de Logística e Mobilização de Defesa - 

SIGLMD/APOLO, Sistema de Cadastramento de Produtos e Empresas de Defesa - 

SISCAPED), não dá a devida importância a componente geoespacial. Esta componente 

por definição permite não só a possibilidade de espacialização dos dados sobre uma 

base cartográfica única, com consequente possibilidade de realização de análises 

espaciais, mas também a integração em um único sistema das diversas fontes de 

informações. 

Cabe salientar, que tal possibilidade amplia o horizonte de análise das informações 

disponíveis e melhora substancialmente o entendimento dos relacionamentos entre os 
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dados disponibilizados e as restrições que porventura possam existir relacionadas ao 

terreno e aos elementos encontrados sobre este. Tais possibilidades dentro de um 

panorama de crise, com perspectiva de desencadeamento de conflito, podem 

desempenhar um importante papel nas fases que envolvem a Mobilização e nas 

atividades de Desmobilização. 

Dentro deste contexto, tem-se a percepção de que o emprego de diversos 

sistemas destinados a gerenciar informações dos meios disponíveis na F Ter, bem como, 

dados oriundos de organizações externas, que atualmente tem sobrecarregado os 

elementos que apoiam os tomadores de decisão do alto escalão do EB, necessita de 

uma base em comum sobre a qual todas as informações possam ser acessadas e 

gerenciadas. Como este cenário favorece, conforme já visto anteriormente, o emprego 

de SIG, a perspectiva de uso desse tipo de sistema se apresenta como uma alternativa 

a ser explorada para melhorar não só o manuseio e análise dos dados, mas também para 

aperfeiçoar e modernizar todo o processo de gestão das atividades de mobilização militar 

terrestre. 

 

4.1. ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DE SIG 

 

A necessidade desenvolvimento de um SIG corporativo que seja capaz de suprir 

as demandas de informações que possam ser geograficamente localizáveis para a 

gestão das atividades militares e civis da F Ter não é uma novidade. No que diz respeito 

à área de Logística, por exemplo, foi previsto para o SIGELOG a disponibilidade um 

módulo denominado Sistema Gerenciador de Transporte do Exército Brasileiro (SGTEB), 

ainda em desenvolvimento, que tem por finalidade monitorar e rastrear cargas e viaturas 

(DEFESANET, 2017). Este módulo prevê o uso de base de dados geoespaciais 

proprietária como pano de fundo para possibilitar a localização e acompanhamento das 

cargas, mais especificamente dados disponibilizados via serviço web pelas empresas 

Google Maps® ou OpenStreetMap®. 

Essas bases de informações geográficas, apesar de estarem disponíveis na web 

para uso ostensivo e serem amplamente empregadas pelos sistemas adotados pelas 

empresas de logística civil, não estão estruturadas e modeladas logicamente de forma a 
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possuírem relacionamentos com bases de dados adicionais, como por exemplo, a 

situação das pontes e estradas existentes na malha viária do país ou das características 

do relevo por onde as vias de comunicação e modais de transporte passam. A primeira 

informação é considerada vital para o planejamento de rotas adequadas e passíveis de 

serem percorridas no transporte das cargas. Já a segunda tem grande relevância para o 

planejamento de consumo de combustível e segurança do transporte de cargas, pois 

permite identificar de inclinações acentuadas nos trechos da malha viária que serão 

percorridos, pelo fato de possibilitar não só a visualização tridimensional do terreno, mas 

também análises que levam em consideração a terceira dimensão do terreno. 

Estas deficiências poderiam ser facilmente supridas caso o SGTEB viesse a adotar 

uma plataforma de SIG para o desenvolvimento daquele sistema. A situação do SGTEB 

é emblemática, pois permite constatar o grande desconhecimento do potencial do uso 

dos SIG em atividades sensíveis de transporte realizadas pela F Ter. Entretanto, também 

abre uma grande oportunidade que permite vislumbrar desenvolvimentos futuros de 

sistemas que explorem com mais eficiência as capacidades disponibilizadas pelas 

tecnologias atuais empregadas pelos SIG. 

Nesse sentido, é possível vislumbrar que o uso de um SIG corporativo integrando 

as informações fornecidas pelos diversos sistemas da F Ter, a fim de possibilitar uma 

visão mais abrangente e contextualizada no espaço geográfico no qual os recursos estão 

disponíveis ou por onde podem transitar, teria condições de se tornar uma ferramenta 

importante para gestão da mobilização. 

Como o desenvolvimento de um sistema desse porte envolve a análise de 

particularidades específicas de uso e condicionantes institucionais, caberia a estrutura 

tecnológica existente no EB providenciar os meios para que este tipo de empreendimento 

possa vir a ter sucesso. Isso se deve porque as ações relacionadas a um processo de 

mobilização, por envolver o emprego de informações oriundas não só da F Ter, mas 

também de outras fontes, tende a criar dificuldades adicionais ao desenvolvimento do 

ambiente de um SIG corporativo. Além disso, uma preocupação adicional deve ser dada 

a componente espacial que será empregada na arquitetura do sistema, as quais devem 

ser confiáveis e possuírem padrões bem definidos para emprego em SIG. 
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Nesse contexto, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), Organização Militar 

(OM) subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), encarregada de 

suprir o EB com geoinformação básica, constituída basicamente por dados geográficos 

em formato analógico e digital, provenientes de mapeamentos topográficos, vem 

trabalhando já há algumas décadas na produção de dados digitais para emprego em SIG. 

Estes dados têm sido empregados pelo EB em sistemas de Comando e Controle, Jogos 

de Guerra, simuladores e alguns sistemas de armas, além de serem amplamente usados 

pela sociedade em diversas aplicações civis.  

Como nas últimas décadas a demanda por geoinformação, em momento oportuno, 

tem apresentado uma taxa de crescimento significativa, a DSG vem aprimorando 

constantemente o seu serviço de disseminação de dados geográficos, tarefa realizada 

via web por meio do Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEX). Esse sistema 

armazena todas as informações geográficas já produzidas pelo Serviço Geográfico, as 

quais podem ser visualizadas e baixadas pelos usuários militares e civis. Além disso, os 

dados do sistema também podem ser acessados na web por meio de serviços WMS 

(Web Map Service) e WFS (Web Feature Service), formatos criados pelo Consórcio 

Geoespacial Aberto (Open Geospatial Consortium - OGC), opção que permite que os 

usuários tenham contato com os dados em seus ambientes computacionais de trabalho 

sem ter a necessidade de baixá-los. Essa experiência tem possibilitado a DSG adquirir 

conhecimentos nas áreas de modelagens de dados geográficos, desenvolvimento de SIG 

e ferramentas computacionais destinadas ao tratamento de geoinformação, capacitando 

dessa forma seu quadro de engenheiros militares e graduados, os quais têm dado apoio 

às demais Organizações Militares no que diz respeito ao treinamento e assessoramento 

técnico nesta área. 

Outra OM, também subordinada ao DCT, que possui tradição na área de 

desenvolvimento de sistemas que empregam dados geoespaciais é o Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas (CDS). Essa unidade é responsável, dentro da estrutura 

militar terrestre, pela elaboração e execução dos sistemas Corporativos de Tecnologia 

da Informação e Comunicações Estratégicas, além de pesquisar e desenvolver 

ferramentas de segurança da informação para a proteção e a defesa dos sistemas da F 

Ter. Essa tradição vem sendo adquirida já a pelo menos uma década quando o EB 
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decidiu desenvolver seu próprio sistema de comando e controle operacional, batizado de 

C2 em Combate (C2 Cmb). Esse sistema incorpora o conceito de Guerra Centrada em 

Rede (Network Centric Warfare - NCW), que é definido como a habilidade de forças 

geograficamente dispersas criarem um alto nível de “consciência situacional”, com vistas 

a atingir os objetivos da guerra (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2007). 

A capacitação dos recursos humanos adquirida durante o desenvolvimento do C2 

Cmb, que envolveu o emprego de tecnologias para integração de grande volume de 

informações sobre o espaço de batalha, englobando conhecimento sobre a situação 

amiga, a situação inimiga e o cenário operacional, tem permitido ao CDS atualmente 

dominar todas as fases para a criação e desenvolvimento de um sistema baseado em 

tecnologia de SIG. Adicionalmente, o conhecimento profundo dos demais sistemas 

corporativos do EB permite que o desenvolvimento de tal tipo de sistema seja feito sobre 

condições favoráveis para que se obtenha uma ferramenta computacional eficiente. 

Face ao exposto, supõe-se que a combinação das experiências da DSG e o 

conhecimento na realização de sistemas do CDS, propiciam uma estrutura tecnológica 

sólida para que o EB tenha condições de desenvolver um SIG corporativo para sustentar 

o SIMOBE. Adicionalmente, pode-se supor que essa capacidade teria os requisitos 

necessários para manter uma evolução constante de um sistema deste porte mantendo-

o atualizado em relação às mudanças tecnológicas, de forma a ampliar sua vida útil e 

justificar economicamente sua existência. 

 

4.2. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SIG 

 

Para o desenvolvimento de um SIG corporativo destinado a atender as 

necessidades da F Ter na área de mobilização militar, alguns pré-requisitos básicos 

devem ser atendidos. Dentre estes, destaca-se a necessidade de atendimento das 

missões estabelecidas por lei elencadas no SISMOMIL e no próprio SIMOBE. 

Conforme já mencionado anteriormente, compete aos integrantes do SISMOMIL, 

mais especificamente dos Comandos das Forças singulares, atuar sobre cinco temas 

específicos, a saber, planejamento, recursos humanos, material, indústrias e transportes. 
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Dessa forma, cabe aqui verificar de que forma um SIG poderia atender as possíveis 

necessidades do EB relacionadas a esses temas.  

A fim de abordar essa questão, sem a pretensão de esgotar todas as 

possibilidades, dado que os cenários de uso de tal sistema nas atividades de mobilização 

podem apresentar diversas soluções para se resolver um mesmo problema, procurou-se 

consolidar no Quadro 2, apresentado no Anexo I, algumas sugestões de como os SIG 

poderiam auxiliar na resolução de entraves relacionados à mobilização militar terrestre. 

Por sua vez, no que diz respeito ao SIMOBE e de acordo com o que já foi 

apresentado anteriormente sobre esse sistema, há três Áreas Funcionais básicas de 

apoio, Material, Pessoal e Saúde. Adotando a mesma abordagem, usada para tratar dos 

temas que abrangem o SISMOMIL, foi consolidado no Quadro 3, do Anexo I, algumas 

sugestões de como os SIG podem ajudar a solucionar problemas de mobilização 

relacionados a essas áreas funcionais. 

As análises feitas sobre os temas e as áreas fundamentais de apoio relativos aos 

sistemas SISMOMIL e SIMOBE, permitem vislumbrar o potencial de emprego do SIG no 

âmbito do EB e mostram que um SIG corporativo dedicado a dar suporte às atividades 

de mobilização pode apoiar a solução de problemas complexos envolvendo variáveis que 

os sistemas convencionais não têm condições de lidar. Nesse sentido, cabe ser 

ressaltado que a definição dos requisitos mínimos também deve se levar em conta a 

experiência adquirida com o emprego de outros sistemas que não utilizam 

geotecnologias. Isso se deve porque o conhecimento adquirido na operação destes 

sistemas pode ajudar na elaboração de soluções mais robustas focadas nas 

necessidades dos usuários finais do sistema. Adicionalmente este tipo de abordagem 

também tem por vantagem proporcionar uma maior participação dos operadores no 

desenvolvimento de um novo sistema. 

Além disso, não se pode perder de vista o potencial integrador dos SIG, o qual 

também deve ser levado em consideração na concepção de um sistema de apoio a 

mobilização. Embora esta característica não tenha sido apresentada no estudo de 

possibilidade de emprego do SIG nos sistemas apresentados, ela não deve ser 

esquecida. Isso se deve porque a integração de dados provenientes de outras fontes 
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enriquece o ambiente de análise proporcionando enxergar fatores externos que podem 

estar mascarados quando se estuda uma determinada situação. 

Como exemplo, pode-se imaginar o cenário onde se deseja realizar o transporte 

de material e suprimentos em uma determinada área de interesse, na qual parte das 

estradas que serão percorridas não é pavimentada. Nessa situação todo planejamento 

realizado em uma operação desse porte pode ruir caso não se considere as condições 

de clima e previsão de tempo para o período em que se pretende realizar os transportes. 

Nesse exemplo hipotético, os SIG podem ser usados para integrar as informações 

de tempo, oriundas da instituição pública responsável por este tipo de dado, que 

associadas às informações de tipo de solo, também oriundas de outra fonte, e variações 

de relevo, podem permitir a realização de uma simulação a fim de analisar quais trechos 

de estrada estariam em condição de serem usados. Os resultados dessas análises, após 

visualizados no espaço geográfico considerado, permitiria tomas as decisões 

necessárias para que outras vias alternativas fossem eleitas para realizar o transporte 

até a localização desejada, bem como computar os atrasos e os custos adicionais 

relacionados aos deslocamentos. 

 

4.3. SISTEMA DE APOIO A MOBILIZAÇÃO TERRESTRE 

 

Como as necessidades oriundas das atividades de mobilização têm apresentado 

demandas específicas dentro do EB que podem ser atendidas por um SIG, já vem 

ocorrendo algumas iniciativas de desenvolvimento desse tipo de sistema dentro da F Ter. 

A fim de exemplificar uma dessas iniciativas, convém apresentar aqui o trabalho realizado 

em parceria entre o Comando da 3ª Região Militar (3ª RM) e o Laboratório de Geomática 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que resultou no Sistema 

Georreferenciado de Cadastro de Meios Civis Mobilizáveis (GEOMOB). 

Esse sistema foi desenvolvido adotando-se na sua concepção, estrutura e 

funcionalidade, a premissa de ser uma ferramenta computacional capaz de disponibilizar 

informações confiáveis e oportunas para a Mobilização Militar de recursos logísticos em 

uma determinada área. Sua finalidade é basicamente criar um Banco de Dados (BD) que 

contenha o cadastro de empresas e órgãos, públicos ou privados, de interesse do EB, 
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necessários a uma mobilização de recursos logísticos. Para isso foram adotados como 

base de informação as 10 Classes de Suprimentos Militares acrescidas as Classes de 

Saúde, Transporte, Assistência Social e Meio Ambiente. Essas Classes por sua vez 

enquadram como subclasse: materiais de emprego militar; materiais equivalentes 

(material civil de uso militar); serviços (Trnp, Mnt, Sau, Cnst, Telecom e Teleinfor); 

Instalações (hospitais, depósitos, oficinas, hospedagem); indústrias/fábricas/linhas de 

montagem; e ciência e tecnologia. 

O GEOMOB, cuja interface gráfica é apresentada na Figura 2, foi implementado 

em linguagem de programação Visual Basic e utiliza um BD Relacional para armazenar 

os dados cadastrados das empresas órgãos, o que permite a geração de relatórios com 

as informações demandadas usando filtros que podem ser selecionados conforme a 

necessidade do usuário. Além de gerar os relatórios o sistema permite a localização das 

empresas cadastradas sobre bases cartográficas disponibilizadas na web, como o 

Google Earth©, ou em carta digitalizada, por meio de ferramenta de georreferenciamento. 

Essa capacidade permite ao usuário a visualização de onde se encontram os 

fornecedores o que auxilia o planejamento logístico. 

 

Figura 2 – Interface gráfica do Sistema Georreferenciado de Cadastro de Meios Civis 
Mobilizáveis (GEOMOB). 
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Na Figura 2, pode-se verificar que na parte superior existem acessos às quatro 

opções principais do sistema: Cadastros, Relatórios, Espacialização e WEB. A opção de 

Cadastros dá acesso à interface gráfica (Figura 3) contendo o formulário de entrada de 

dados que permite realizar o armazenamento das informações das empresas e órgãos 

de interesse do EB no BD, incluindo a sua localização por meio do armazenamento das 

suas coordenadas geográficas (latitude e longitude). 

 

Figura 03 – Interface gráfica da opção de Cadastros do sistema GEOMOB. 

 

 

Na opção de Relatórios o sistema dá acesso ao usuário a base de dados 

cadastrados, disponibilizando uma interface que permite ao usuário selecionar quais as 

informações desejam consultar. A Figura 4 exemplifica a geração de relatório em uma 

consulta onde o usuário quer saber quais são os depósitos de Material Classe I existentes 

na cidade de Bagé - RS. Este relatório possui informações adicionais relativas as 

características físicas dos depósitos de cadastrados, as quais podem ou não atender as 

necessidades da consulta que está sendo realizada. 
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Figura 4 – Interface gráfica da opção de Relatórios do sistema 
GEOMOB, com exemplo de (a) consulta para depósito de Material 

Classe I e (b) resultado do relatório gerado. 

 

(a) 

 

(b) 

 

A opção web, que difere o sistema de um BD comum, permite ao usuário realizar 

consultas tomando por base não só os dados cadastrados, mas também parâmetros 

geográficos tais como a distância a partir de um ponto usado como referência. Um 
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exemplo de uso desta opção é ilustrado na Figura 5, onde é apresentada a necessidade 

de saber onde estão situadas as empresas que fornecem Material Classe IV dentro de 

em um raio de dois quilômetros a partir do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada (7º R 

C Mec), situado na cidade de Bagé-RS. 

Cabe ressaltar aqui que embora o GEOMOB possua ferramentas importantes na 

área de geoinformação, para apoiar à análise e planejamento na área de logística voltada 

a mobilização, o sistema não permite à realização de consultas espaciais mais complexas 

que podem permitir maior detalhamento das situações e melhor suporte a tomada de 

decisão. Entretanto, esse fato não deve ser visto como um fator de desmotivação para 

que seja usado pelo EB, pois apesar disso, algumas das funcionalidades pensadas para 

o desenvolvimento de um SIG corporativo para o EB são plenamente atendidas pelo 

sistema. 

 

Figura 5 – Interface gráfica da opção de Relatórios do sistema 
GEOMOB, com exemplo de (a) consulta para identificar as 

empresas de Material Classe IV considerando aspectos geográficos, 
(b) a localização espacial das empresas no Google Earth© e (c) o 

resultado do relatório de pesquisa gerado. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

Nesse sentido o GEOMOB pode servir de inspiração e ponto de partida para a 

concepção de um SIG corporativo mais abrangente voltado exclusivamente para atender 

as demandas da mobilização militar terrestre. O desenvolvimento de um sistema 

incorporando as funcionalidades do GEOMOB e as flexibilidades dos SIG atuais trariam 

vantagens exclusivas a F Ter e ampliaria o potencial de planejamento com 

consequências diretas na eficiência das atividades realizadas pelo EB. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A seguir são apresentadas as conclusões parciais relativas a cada item abordado 

neste trabalho, a conclusão final e as sugestões para trabalhos futuros . 
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5.1. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar uma análise sobre o potencial de 

emprego de SIG destinado a ser empregado em análises espaciais corporativas, a fim 

de verificar se esse tipo de sistema pode contribuir na melhoria da capacidade de gestão 

de recursos e tomada de decisão no âmbito do EB, quando levado em consideração um 

quadro de mobilização militar terrestre. Para isso, esse documento foi compartimentado 

de modo a permitir a introdução gradual dos temas e assuntos considerados relevantes, 

a fim de possibilitar uma visão abrangente sobre os diversos aspectos que envolveram a 

realização da análise proposta.  

Sendo assim, o trabalho foi estruturado de maneira a apresentar inicialmente os 

principais aspectos jurídicos de alto nível relacionados à MN, o qual abrangeu as 

principais estruturas existentes no país relacionadas à mobilização, dando o enfoque 

particular a estrutura de responsabilidade do EB. Em um segundo momento foi abordado 

os conceitos relacionados aos SIG, fornecendo na medida do possível uma explanação 

ampla do que esses sistemas são capazes de realizar. Posteriormente foi realizada a 

análise propriamente dita envolvendo os aspectos operacionais de possibilidade de 

emprego de um SIG no apoio as atividades de mobilização da F Ter.  

A seguir são apresentadas as considerações finais, bem como as conclusões 

parciais, relativas aos itens abordados no trabalho e suas respectivas contribuições para 

atingir o objetivo proposto:  

 a breve análise dos dispositivos legais que regulamentam a defesa do Brasil, 

constituídos pela PND, END e LBDN, mostrou que o estado brasileiro adota 

como premissa básica para a sua defesa a estratégia da dissuasão, que 

depende de forças armadas modernas, treinadas, equipadas e aprestadas. 

Mostrou ainda que a possibilidade de aumentar seu poderio de defesa só pode 

ser alcançada com uma capacidade de mobilização eficiente e segura. Este 

vínculo mostra que há uma a grande interdependência da manutenção dessa 

capacidade para que o efeito dissuasório possa realmente surtir o efeito 

desejado sobre e a defesa nacional;  
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 por sua vez, a análise do SINAMOB permitiu uma visão mais abrangente de 

como está estruturada a MN e os relacionamentos da área de Defesa com os 

demais órgãos civis, que compõe esse sistema. Mostrando dessa forma, que 

a capacidade de mobilização envolve a participação de toda a sociedade e 

que portando a defesa do país não depende somente de suas FA. Possibilitou 

também explorar as fases da mobilização e as problemáticas evolvidas em 

cada uma delas, o que auxiliou no entendimento dos macros cenários 

existentes nas atividades de mobilização, seus relacionamentos com a 

mobilização militar e a importância do aspecto geográfico para a delimitação 

das ações envolvendo a mobilização dos meios; 

 no que diz respeito ao breve estudo feito sobre o SISMOMIL e SIMOBE foi 

possível levantar os vínculos existentes e entender a dependência existente 

entre os dois sistemas que respondem pela área da defesa nacional. Permitiu 

ainda a exploração detalhada dos temas de responsabilidade dos Cmdo F 

Sing definidos pelo SISMOMIL e as Áreas Funcionais básicas elencadas no 

SIMOBE. Esse estudo permitiu verificar que os dois sistemas possuem forte 

relacionamento com a componente geográfica, o que possibilitou a adoção das 

atividades executadas em cada um para serem exploradas mais 

detalhadamente na análise realizada no decorrer do trabalho; 

 a abordagem dos conceitos relacionados aos SIG e de suas funcionalidades 

permitiu vislumbrar a possibilidade de emprego, bem como o potencial de uso 

nas desses sistemas nas atividades de mobilização militar terrestre. A 

apresentação da essência destes sistemas e sua capacidade de dar respostas 

a questões complexas envolvendo o cruzamento de informações passíveis de 

espacialização foram fundamentais para a análise exploratória de potencial de 

emprego do sistema. Ainda dentro desse contexto, o breve estudo 

apresentando o estado atual de desenvolvimento e emprego mostrou que as 

tendências dos atuais SIG vão muito além das suas funcionalidades originais, 

envolvendo a integração do que há de mais avançado em termos de 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC); 
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 no que diz respeito ao desenvolvimento de SIG corporativo de mobilização do 

EB, a apresentação da iniciativa da Logística com o SIGEOLOG e das 

capacidades de desenvolvimento envolvendo a participação dos principais 

atores no âmbito do DCT indicam que existem os meios necessários dentro 

da F Ter para suprir o ferramental tecnológico em TIC necessário para 

aperfeiçoar SIMOBE. Em complemento a esse assunto, a abordagem dos 

requisitos mínimos para o desenvolvimento do SIG permitiu, com base nos 

temas do SIMOMIL e Áreas Funcionais básicas do SIMOBE, analisar o 

potencial de emprego de um SIG corporativo para atender as demandas da 

mobilização militar terrestre; 

 por fim, a apresentação do sistema de apoio a mobilização terrestre GEOMOB, 

mostrou a viabilidade e as vantagens de se ter em mãos um sistema que 

possibilite o georreferenciamento das informações em uma aplicação 

dedicada ao assunto de mobilização. A abordagem deste sistema, que já vem 

sendo operado por algumas RM, abre a oportunidade de melhorias visando a 

suprir o EB com uma ferramenta computacional moderna para atender as mais 

variadas necessidades na área de planejamento de mobilização militar 

terrestre. 

Concluindo, pode-se perceber que a capacidade de mobilização militar terrestre 

de um país é um fator que influencia a dissuasão nas relações internacionais, pois 

aumenta o poder de combate da F Ter, por meio do aumento dos recursos humanos, 

materiais e de serviços, complementando a Logística Militar. Esta capacidade para ser 

aprimorada deve considerar a eficácia de emprego dos meios disponíveis o que exige 

emprego de sistemas modernos de gestão de recursos.  

Sendo assim, face ao exposto, pode-se concluir finalmente, que o emprego de um 

SIG corporativo desenvolvido especificamente para a integração de dados e análise 

espaciais de recursos mobilizáveis tem condições de desempenhar um papel 

fundamental nos processos relacionados à atividade de mobilização militar terrestre, 

contribuindo na melhoria da gestão dos recursos e possibilitando apoio consistente a 

tomada de decisão no âmbito do EB. 
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5.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Para um entendimento mais abrangente do emprego do SIG nas atividades de 

mobilização, tomando por base o tema abordado no presente trabalho, sugere-se que 

sejam realizados os estudos a seguir relacionados: 

 Investigação voltada para a modelagem e integração de dados de mobilização, 

no ambiente de SIG; 

 Desenvolvimento de ferramentas para acessar, consultar e empregar dados 

de outras instituições no SIG; 

  Estudo sobre os benefícios de emprego de um SIG para atender as demandas 

do SINAMOB; 

 Levantamento das necessidades de infraestrutura de rede e hardware para 

empregar o SIG no SIMOBE. 
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ANEXO I - Como um SIG pode apoiar na solução de possíveis problemas de mobilização militar terrestre no contexto do SISMOMIL. 

 

Tema Possíveis problemas  Como o SIG pode ajudar 

Planejamento: 

1) expedir as diretrizes para os Órgãos 
Subordinados relativas ao Preparo e à 
Execução da Mobilização e da 
Desmobilização Militares. 

Desconsiderar os condicionantes do espaço 
geográfico durante a elaboração das diretrizes. 

Fornecendo informações sobre as características do 
espaço geográfico a fim de subsidiar com informações 
a respeito deste tema a elaboração das diretrizes. 

2) elaborar e remeter para o ODSEM 
seus Planos de Mobilização e de 
Desmobilização Militares, por HE, 
mantendo-os atualizados. 

Realizar a elaboração de Planos de Mobilização e de 
Desmobilização Militares, por HE, tomando por base 
informações que não considerem um perfeito 
conhecimento dos aspectos humanos e geográficos. 

Fornecendo dados de geografia humana e do terreno 
para avaliar a viabilidade de atendimento as HE. 

Possibilitando uma visão abrangente e melhor 
entendimento dos ambientes nos quais as hipóteses 
devem ser testadas. 

3) planejar e realizar exercícios de 
mobilização. 

Falta de informações sobre os meios a serem 
mobilizados e ou existência de informações 
conflitantes para uso no planejamento.  

Dificuldade de acompanhar a realização dos 
exercícios, bem como realizar uma avaliação de sua 
efetividade. 

Fornecendo a base comum para a integração das 
informações, possibilitando desta forma a identificação 
de possíveis informações conflitantes. 

Suprindo o ferramental adequado para o 
acompanhamento dos exercícios, os quais podem ser 
espacializados para fim análise e avaliação.  

Recursos humanos: 

1) planejar a convocação do pessoal 
necessário ao esforço militar. 

Convocação de recursos humanos de regiões onde 
há influência de organizações criminosas. 

Identificando os locais de origem dos recursos 
humanos que pertencem ao universo de convocação. 

2) executar a seleção e a incorporação do 
efetivo convocado. 

Falta de suprimentos para fornecer aos recursos 
humanos mobilizados. 

Apresentando a localização espacial das OMs com 
deficiência e das OMs com excesso de suprimentos, 
para planejamento dos meios de transporte 
necessários visando a redistribuição. 

3) planejar e executar a instrução e o 
adestramento dos incorporados. 

Ausência de informações para realizar os 
planejamentos de deslocamento e suprimento de 
gêneros, bem como de apoio para definição de áreas 

Fornecendo de ferramental para apoio a definição de 
rotas seguras de deslocamento e suprimento, assim 
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de acampamentos e instruções destinados ao 
adestramento dos incorporados.  

como para a escolha de áreas adequadas para os 
acampamentos e montagem de oficinas de instrução. 

4) manter atualizado o banco de dados 
relativo à reserva em disponibilidade, com 
suas respectivas qualificações. 

Ausência da percepção de onde estão situados os 
meios disponíveis à reserva. 

Fornecendo a localização espacial dos recursos 
humanos disponíveis com as suas respectivas 
qualificações. 

5) planejar o emprego dos contingentes de 
mão de obra civil. 

Saber onde estão os contingentes de mão de obra 
civil e como estes contingentes estão distribuídos 
geograficamente.  

Fornecendo a localização espacial dos contingentes, 
bem como a distribuição geográfica desse 
contingente, os quais podem também ser 
categorizados por algum atributo disponível 
previamente cadastrado. 

Material: 

1) catalogar os materiais estratégicos, 
críticos e essenciais de interesse da 
Força. 

Desconhecer a localização e distribuição espacial de 
onde estão os materiais estratégicos, críticos e 
essenciais de interesse da Força. 

Fornecendo o ferramental para catalogar os materiais 
e sua localização espacial; 

Fornecendo o ambiente computacional para 
apresentar a distribuição geográfica, conforme a 
classificação dada a cada material (estratégico, crítico, 
essencial) ou combinações dessas classes. 

2) planejar a obtenção, tanto no âmbito 
nacional quanto no internacional e, 
preferencialmente, em mais de uma fonte 
fornecedora, de materiais que atendam 
às carências. 

Falta de um sistema capaz de apresentar em que 
locais se situam os fornecedores e os aspectos 
logísticos de transporte, envolvidos para que se 
possa realizar a obtenção dos materiais. 

Suprindo o sistema capaz de apresentar as 
localizações dos fornecedores e os modais de 
transporte existentes para que se possa realizar a 
obtenção dos materiais. 

3) levantar as carências de materiais 
estratégicos de interesse militar que 
necessitem de nacionalização. 

Necessidade de mapear em que locais se encontram 
os materiais estratégicos de interesse militar que 
necessitam ser nacionalizados. 

Fornecendo os meios para que se possa realizar o 
cadastro geográfico de onde se encontram os 
materiais que precisam ser nacionalizados, bem como 
os modais de transporte existentes para que se possa 
ter acesso a eles. 

4) cooperar com a consolidação e 
credibilidade do SISMOMIL, mantendo 
dados atualizados relativos à mobilização 
de material de interesse específico da 
Força. 

Dificuldade de manter atualizados os dados 
relacionados a materiais de interesse específico da 
Força. 

Fornecendo as ferramentas computacionais para que 
os usuários responsáveis por alimentar a base de 
dados possam atualizar as informações sobre os 
materiais. 
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Indústrias: 

1) estabelecer e manter atualizado o 
cadastro das empresas industriais de 
interesse da Força. 

Dificuldade de obter a localização e distribuição 
espacial de onde se situam as empresas industriais 
de interesse da Força. 

Fornecendo o ferramental para cadastrar as empresas 
com suas respectivas localizações espaciais; 

Fornecendo o ambiente computacional adequado para 
apresentar a distribuição geográfica, que poderá ser 
visualizado conforme a classificação adotada no 
cadastro. 

2) propor ao ODSEM encomendas 
educativas de materiais estratégicos às 
indústrias cadastradas, a fim de testar a 
eficiência do planejamento do Preparo da 
mobilização industrial e a qualidade do 
material. 

Dificuldade em manter um histórico comparativo do 
desempenho das indústrias ao longo do tempo, de 
modo a permitir uma visualização da evolução do 
preparo da mobilização industrial e a qualidade do 
material. 

Fornecendo os meios para que se possam armazenar 
os dados históricos dos desempenhos das indústrias 
de forma espacial, para permitir a análise da evolução 
e de possíveis fatores que possam ter interferido na 
sua performance. 

Transportes: 

1) selecionar e cadastrar os meios e 
recursos de transportes existentes no 
território nacional, julgados de seu 
interesse, para fins de mobilização de 
transportes. 

Cadastrar os meios e recursos de transportes não 
levando em consideração o aspecto relacionado à 
localização espacial no território nacional. 

Ausência de informação sobre a infraestrutura dos 
modais aos quais os meios e recursos de transportes 
estão sujeitos.  

Fornecendo o ambiente computacional adequado para 
a realização do cadastro dos meios e recursos de 
transportes existentes, considerando as suas 
localizações. 

Armazenando ou tendo acesso a informações sobre a 
infra- estrutura dos modais de transporte existentes no 
território nacional. 

2) levantar as carências em transportes. Dificuldade de obter a localização e distribuição 
espacial de onde se encontram as carências, para 
que estas possam ser suprimidas. 

Fornecendo a localização espacial de onde se 
encontram as carências e a situação dos modais de 
transporte para permitir acesso a elas. 

3) sugerir ao ODSEM, com oportunidade, 
a adequação do sistema de transportes, 
existente e previsto para ser implantado, 
aos requisitos operacionais militares. 

Desconsiderar os condicionantes geográficos sob os 
quais o sistema de transporte deve atuar, no 
momento da sugestão da adequação desse sistema.  

Fornecendo informações sobre as características 
geográficas dos ambientes onde o sistema de 
transporte atuará a fim de subsidiar com informações 
detalhadas as sugestões ao ODSEM.  

4) planejar e executar exercícios de 
mobilização e de desmobilização de 
transportes de interesse da Força. 

Ausência de informações para realizar os 
planejamentos de exercícios de mobilização e 

Fornecendo informações geográficas e ferramental 
para apoio ao planejamento dos exercícios de 
mobilização e desmobilização de transportes. 
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desmobilização de transportes de interesse da 
Força.  

5) cooperar com a consolidação e 
credibilidade do SISMOMIL, mantendo 
dados atualizados relativos à mobilização 
de transportes de interesse específico da 
Força. 

Dificuldade de manter atualizados os dados 
relacionados a transportes de interesse específico da 
Força. 

Fornecendo as ferramentas computacionais para que 
os usuários responsáveis por alimentar a base de 
dados possam atualizar as informações sobre 
transportes. 

Telecomunicações: 

1) levantar as carências em serviços e 
equipamentos de telecomunicações. 

Dificuldade de obter a localização e distribuição 
espacial de onde se encontram as carências, para 
que estas possam ser suprimidas. 

Fornecendo a localização espacial de onde se 
encontram as carências e a situação da infraestrutura 
de comunicações para permitir acesso a elas. 

2) planejar e executar exercícios de 
mobilização de serviços e equipamentos 
de telecomunicações de interesse da 
Força. 

Ausência de informações para realizar os 
planejamentos de exercícios de mobilização e 
desmobilização de serviços e equipamentos de 
telecomunicações de interesse da Força.  

Fornecendo informações geográficas e ferramental 
para apoio ao planejamento dos exercícios de 
mobilização e desmobilização de serviços e 
equipamentos de telecomunicações. 

3) selecionar e cadastrar serviços e 
equipamentos de telecomunicações 
existentes no território nacional, julgados 
de seu interesse, para fins de 
mobilização. 

Cadastrar os serviços e equipamentos de 
telecomunicações não levando em consideração o 
aspecto relacionado à localização espacial no 
território nacional. 

Fornecendo o ambiente computacional para a 
realização do cadastro dos serviços e equipamentos 
de telecomunicações existentes, considerando as 
suas localizações. 

4) sugerir ao ODSEM, com oportunidade, 
a adequação do sistema nacional de 
telecomunicações, existente e previsto 
para ser implantado, às necessidades 
operacionais das Forças. 

Desconsiderar os condicionantes geográficos sob os 
quais o sistema nacional de telecomunicações deve 
atuar, no momento da sugestão da adequação desse 
sistema.  

Fornecendo informações sobre as características 
geográficas dos ambientes onde o sistema nacional de 
telecomunicações atuará a fim de subsidiar com 
informações detalhadas as sugestões ao ODSEM.  

5) cooperar com a consolidação e 
credibilidade do SISMOMIL, mantendo 
dados atualizados relativos à mobilização 
de serviços e equipamentos de 
telecomunicações de interesse específico 
da Força. 

Dificuldade de manter atualizados os dados 
relacionados a serviços e equipamentos de 
telecomunicações de interesse específico da Força. 

Fornecendo as ferramentas computacionais para que 
os usuários responsáveis por alimentar a base de 
dados possam atualizar as informações sobre as 
comunicações. 
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ANEXO II – Como um SIG pode apoiar na solução de possíveis problemas de mobilização militar terrestre no contexto do SIMOBE. 

 

Áreas fundamentais de apoio Possíveis problemas Como o SIG pode ajudar 

Apoio de Material 

Suprimento - atividades de previsão e 
provisão de todas as classes de material 
e peças de reparação usada nos 
equipamentos empregados no apoio 
logístico da F Ter. 

Dificuldade em planejar a provisão das classes de 
material e peças de reparo em uma determinada 
região, pelo fato de não saber onde se situam os 
fornecedores.   

Fornecendo as informações de localização dos 
fornecedores, bem como as informações das vias de 
acesso aos locais com possibilidade de realizar a 
definição automática de rotas. 

Manutenção - atividade de manter o 
material em condição de utilização 
durante todo o seu ciclo de vida e, 
quando houver avarias, restabelecer 
essa condição 

Dificuldade de obter a localização e distribuição 
espacial em uma região de onde se encontram os 
materiais que precisam passar por manutenção. 

Fornecendo as a localização dos pontos onde se 
encontram os materiais, assim como as informações 
do estado desses materiais. 

Transporte - deslocamento de recursos 
humanos, materiais e animais por 
diversos meios, no momento oportuno e 
para locais predeterminados, a fim de 
atender às necessidades da F Ter 

Desconhecimento sobre a malha viária existente 
(conservação das estradas, postos de pedágio, 
fiscalização, trechos perigosos, etc.) dificultando o 
planejamento e execução das operações de 
transporte. 

Fornecendo informações detalhadas da malha viária 
incluindo sentido de vias e algoritmos inteligentes de 
roteamento. 

Engenharia - atividades referentes à 
logística de material de engenharia, ao 
tratamento de água, à gestão ambiental e 
à execução de obras e serviços de 
engenharia com o objetivo de obter, 
adequar, manter e reparar a infraestrutura 
física 

Desconhecimento da geografia e particularidades de 
uma região, para aperfeiçoar os serviços de 
engenharia.  

Fornecendo detalhamento do relevo e dos recursos 
naturais existentes na região, tais como, cursos 
d’água, jazidas rochosas, áreas de floresta, 
reflorestamento, etc. 

Salvamento - atividades de controle de 
avarias, remoção, reboque, resgate, e 
desencalhe ou reflutuação de meios, as 
quais são executadas por organizações 
logísticas de manutenção 

Desconhecimento do espaço geográfico para 
planejar e executar o salvamento. 

Disponibilizando base cartográfica para a localização 
dos meios que necessitem de salvamento. 
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Apoio ao Pessoal 

Recursos Humanos - conjunto de 
atividades relacionadas à execução de 
serviços voltados à sustentação do 
pessoal e de sua família, bem como o 
gerenciamento do capital humano. 

Ausência de informações sobre onde vivem os 
recursos humanos.  

Disponibilizando informações socioeconômicas e de 
geografia humana dos locais onde vivem os recursos 
humanos. 

Apoio de Saúde 

Saúde – atividades relacionadas a todos 
os recursos e serviços destinados a 
promover, aumentar, conservar ou 
restabelecer a saúde física e mental dos 
recursos humanos da F Ter 

Falta de uma visão integrada sobre a localização dos 
recursos destinados ao apoio de saúde. 

Fornecendo o ambiente para a integração de 
informações relacionadas ao apoio de saúde, bem 
como da localização dos recursos disponíveis para a 
sua gestão. 



 
 
 


