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CONSCIÊNCIA SITUACIONAL NAS OPERAÇÕES DA 1ª BDA INF SL. 

 

Victor Kron Marques Zapani¹ 

Robson Köhler Damião² 

Resumo 

 A 1ª Bda Inf Sl realiza Operações Convencionais Ofensivas e de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO) em todo o Estado de Roraima, e a atividade de Comando e 

Controle se torna fundamental para o êxito dessas operações militares. Dentro das 

características de emprego da tropas da 1ª Bda Inf Sl, cresce de importância o 

emprego de um meio de comunicações que seja eficaz em um ambiente operacional 

de selva e que  auxilie no processo de tomada de decisão. O presente artigo aborda 

a respeito do emprego do equipamento satelital  SPOT Gen 3 como ferramenta de 

apoio à consciência situacional do Comandante da  1ª Bda Inf Sl, uma vez que este 

equipamento tem a capacidade de transmitir em tempo real o georreferenciamento 

das tropas, através de uma plataforma do google maps.  

 

Palavras chaves: SPOT, consciência situacional, georreferenciamento, satelital e 

operações em ambiente de selva. 

 

Abstract 

The first Bda Inf Sl performs Conventional Offensive Operations and of 

ensuring law and order (GLO) throughout the State of Roraima, and Command and 

Control activity becomes critical to the success of these military operations. Within 

the employment characteristics of the troops of the 1st Bda Inf Sl, the need to have  

an effective system communication in an operating environment of jungle and that 

assist in the decision-making process. The present article deals with the use of the 

SPOT Gen 3 satellite equipment as a support tool to the situational awareness of the 

1st Bda Inf Sl Commander, since this equipment has the capacity to transmit the 

georeferencing of the troops in real time. google maps platform. 

 

Keywords: SPOT, situational awareness, georeferencing, and satellite operations in 

jungle environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) está sediada na cidade de 

Boa Vista - RR, capital do Estado, e tem as seguintes Organizações Militares 

subordinadas: Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva 

(CFronRR/7º BIS), 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS),  10º Grupo de Artilharia 

de Selva (10º GAC Sl), 1º Batalhão Logístico de Selva (1º B Log Sl), 12º Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado (12º Esqd C Mec), Companhia de Comando / 1ª Bda Inf Sl 

(Cia Cmdo / 1ª Bda Inf Sl) , 1º Pelotão de Comunicações de Selva (1º Pel Com Sl) e 

32ª Pelotão de Polícia do Exército (32ª Pel PE). 

 

FIGURA 1: Organograma da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. 

Fonte: http://www.1bdainfsl.eb.mil.br/home/organograma.html 

 

Essa Grande Unidade tem como missão institucional defender a Defesa da 

Pátria, a Garantia dos Poderes Constitucionais e por iniciativa destes, da Lei e da 

Ordem, conforme descrito na Constituição Federal de 1988. Para isso, além do 

combate convencional, também realizada Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO), com a finalidade de realizar reconhecimentos de fronteira, de combater a 

exploração ilegal de madeiras, de coibir os crimes transfronteiriços e os garimpos 

ilegais.  

O empego das tropas da 1ª Bda Inf Sl nas Operações Convencionais 

Ofensivas e de GLO ocorrem normalmente de forma descentralizada no nível tático 

Pelotão, Grupo de Combate e Seção, em um ambiente operacional de Selva.  

Diante das dificuldades impostas pelo ambiente operacional, da necessidade 

de se manter o sigilo das ações e do risco iminente de um confronto com agentes 

perturbadores da ordem pública, evidencia-se a importância, nestas Operações, dos 

princípios de guerra surpresa e segurança. Para isso, faz necessário a existência de 

um sistema de Comando e Controle (C²) que seja eficaz. 

http://www.1bdainfsl.eb.mil.br/home/organograma.html
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De acordo com o MD31-M-03, o conceito de Comando e Controle  se  define  

como  uma  ciência  e  arte  que  trata  do  funcionamento  de  uma    cadeia  de  

comando,  envolvendo  três  componentes  imprescindíveis  e  interdependentes, 

conforme a tabela seguinte: 

Componente Definição 

Autoridade 

Entidade   legitimamente   investida,    

da qual emanam as decisões que 

materializam o exercício  do  comando  

e  para  a  qual  fluem  as  informações  

necessárias ao exercício do controle. 

Processo decisório 

Processo baseado no arcabouço 

doutrinário, que  permite  a  formulação  

de ordens e estabelece o fluxo de 

informações necessário ao seu 

cumprimento. 

Estrutura 

Pessoal, instalações, equipamentos e  

tecnologias  necessárias  ao  Exercício  

da atividade de comando e controle. 

 TABELA 1 – Componentes do Comando e Controle 
 Fonte: MD31-M-03, 2015 

 

Segundo o EB20-MC-10.205 (2015), um sistema de Comando e Controle tem 

por definição  o  exercício  da  autoridade  que  um  comandante  tem sobre as forças 

à ele subordinadas, para o cumprimento  da  missão  designada.  Ele  possibilita  a  

coordenação  entre  a  emissão  de  ordens  e  diretrizes  e  a  obtenção  de  

informações  sobre  a  evolução  da  situação  e  das  ações  desencadeadas.  “Assim,  

pode  se  dizer que o Sistema visa otimizar o ciclo continuado do ‘raciocínio-ação’, 

de tal modo a que sejam de uso corrente as informações processadas em tempo 

real” (C11-1, 1997, p. 3-4). 

Ainda  segundo  a  Doutrina  para  o  Sistema  Militar de Comando e Controle 
(2015,p. 15): 

 

O processo de tomada de decisão envolve a obtenção de  dados,  
a  conjugação  de  fatores  intervenientes,  a  obtenção e a manutenção da 
consciência situacional, até a decisão propriamente dita. Nesse sentido, a 
atividade de Comando e Controle (C²) é fundamental para o êxito das 
operações militares. Enquanto atividade especializada, a sua execução se  
baseia em uma concepção sistêmica, com métodos, procedimentos, 
características  e  vocabulário  que  lhe  são  peculiares  (MD31-M-03, 2015, 
p. 15) 
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A eficácia de um meio de comunicações em proporcionar o C² aos 

Comandantes, está diretamente relacionada ao ambiente operacional em que se 

emprega este meio.  

A utilização do satélite de comunicações, de órbita geoestacionária, 
atenuará em muito as restrições e dificuldades que as condições da selva 
apresentam ao uso do rádio, obtendo-se um grau satisfatório de 
confiabilidade nas comunicações (BRASIL, 1997, p. 8-5).  

 

 Desta forma,  em decorrência das dificuldades existentes no estabelecimento 

do enlace rádio, no Estado de Roraima, o meio satelital se torna o mais adequados 

a oferecer o C² ao Cmt da 1ª Bda Inf Sl. Dentre os equipamentos e sistemas satelitais 

existentes no âmbito 1ª Bda Inf Sl, destacam-se: BGAN, telefone satelital IRIDIUM, 

SPOT, Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) e o Sistema de 

Proteção da Amazônia (SIPAM).  

 Entretanto, nas Operações da 1ª Bda Inf Sl diversas frações são empregadas 

forma simultânea e descentralizada em todo o Estado de Roraima, fazendo-se 

necessário o emprego de um equipamento satelital que seja flexível, de baixo custa 

para aquisição e manutenção e que ofereça o serviço de georreferenciamento, com 

a finalidade de proporcionar segurança às tropas e a consciência situacional ao Cmt 

da 1ª Bda Inf Sl. 

 

1.1 PROBLEMA 

  O ambiente de selva impõe certas dificuldades para o funcionamento do 

sistema de comunicações rádio. Desta forma, faz-se necessário o emprego de um 

meio de comunicações que seja eficaz e que atenda a versatilidade do emprego das 

tropas da 1ª Bda Inf Sl. 

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as 

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Como equipamento SPOT Gen 3 pode oferecer seguranças as tropas da 1ª 

Bda Inf Sl e consciência situacional ao seu Comandante? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 Este trabalho buscará responder à pergunta do artigo por meio da análise das 

funcionalidades existentes no equipamento SPOT Gen 3 que podem oferecer 

segurança às tropas da 1ª Bda Inf Sl e consciência situacional ao Comandante da 1ª 

Bda Inf Sl, quando empregado no ambiente operacional de selva. 
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Como forma de atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos 

específicos abaixo, como forma de forma a viabilizar uma sequência lógica de 

raciocínio: 

a) Descrever o funcionamento do equipamento SPOT  Gen 3 e sua 

plataforma de georreferenciamento, como ferramenta de apoio a consciência 

situacional;  

b) Apresentar a integração entre a plataforma de georreferenciamento do 

SPOT Gen 3 e o Google Earth, como alternativa de análise do terreno para a 

consciência situacional; e 

c) Conhecer as ferramentas existentes no SPOT Gen 3 que podem 

proporcionar segurança às tropas. 
 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A rotina de coleta de lições aprendidas e seu eventual aproveitamento pela 

Doutrina Militar Terrestre ainda carecem de meios e processos que os tornem 

eficientes; uma organização profissional tem que poder aprender com seus erros e 

sucessos e permanecer aberta à crítica e à sua melhoria (JANSEN, 2013). 

Vicente (2008, p. 51) afirma que “a capacidade de combater com uma 

consciência situacional eficiente causa impactos na estrutura da força”. No entanto, 

como todas as promessas, são acompanhadas por desafios e vulnerabilidades.  

Dentro desse contexto, surge a necessidade de melhorar as capacidades do 

combatente brasileiro, entre elas a consciência situacional, empregando 

equipamentos eficazes que permitam uma capacidade de decisão melhor e mais 

rápida que a reação do adversário. Esse ciclo de decisão, que em outros tempos 

demorava dias, pode hoje ser encurtado para minutos. “Essa superioridade está 

dependente, em todos os estágios das operações, da obtenção do domínio de 

informação e da partilha de consciência situacional” (VICENTE, 2006, p. 19). 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito do emprego de um equipamento de georreferenciamento que oferece 

consciência situacional ao Comandante da 1ª Bda Inf Sl a cerca de suas tropas, as 

quais atuam de forma descentralizada e em ambiente operacional de selva, 

permitindo assim, um aceleramento no processo de clico decisório em um Teatro de 

Operações de com ampla dimensão, atendendo os princípios das comunicações 

rapidez, amplitude de desdobramento e continuidade.  
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2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois os resultados numéricos obtidos por meio 

das análises dos documentos e a questionário, foram fundamentais para a 

compreensão do emprego do equipamento SPOT como ferramenta de consciência 

situacional. 

Para este trabalho foi empregado a modalidade exploratória, tendo em vista o 

pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que exigiu 

uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e seguida de 

questionário para uma amostra de militares que participaram, recentemente, de 

operações da 1ª Bda Inf Sl. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com os estudos de conceitos, a fim de 

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

literatura no período de 1997 a 2018.  

Foram utilizadas as palavras-chave SPOT, consciência situacional, satelital, 

georreferenciamento e operações em ambiente de selva, em sítios eletrônicos de 

procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO). O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de 

relatórios de exercícios militares, manuais de campanha e instruções provisórias do 

Exército Brasileiro e em resultados obtidos em plataformas online brasileiras e 

internacionais. 

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

operações de não-guerra, com enfoque majoritário em operações convencionais 

ofensivas e de GLO. 

a. Critério de inclusão: 

    - Publicações sobre o emprego de equipamentos satelitais em operações 

de ambiente de selva; 

    - Publicações sobre o emprego e funcionalidades do equipamento SPOT;  
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    - Publicações que abordam sobre as operações da 1ª Bda Inf Sl. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de equipamentos satelitais em 

operações convencionais defensivas; e 

- Estudos que abordam o emprego do sistema físico em operações de 

ambiente de selva. 

2.2 COLETA DE DADOS 

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Questionário  

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que exerceram a função de Comandante de Pelotão, Comandante de Grupo, 

Comandante de Seção, Chefe da Seção de Operações e de Logística, em 

Operações da 1ª Bda Inf Sl, nos anos de 2017 e 2018.  

A pesquisa destinada a esses militares tem por objetivo obter informações a 

respeito de como o emprego do equipamento SPOT agrega como ferramenta de 

consciência situacional e segurança da tropa empregada. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 32 militares que 

atendiam os requisitos.  

2.2.2 Entrevista 

 Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes militares, em 

ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativas 

Gustavo Henrique 

Rodrigues Moleiro 

1) Adj da Seção de Operações do 10º GAC Sl, no 

ano de 2017. 

2) Cmt da 1º Bia do 10º GAC Sl, no ano de 2018. 

Gabriel de Almeida 

Bandeira de Araújo 

Oficial de Logística do Cmdo Fron RR / 7º BIS, nos 

anos de 2017 e 2018. 

TABELA 2 – Relação de entrevistados. 
Fonte: o autor. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Consciência situacional é  definido  como  “(...)  percepção precisa e atualizada 

do ambiente operacional no qual se atuará e no reconhecimento da importância de 

cada elemento percebido em relação à missão atribuída” (MD31-M-03, 2015, p.16). 

Pode ser definido também  como  “a  perfeita  sintonia  entre  a  situação  percebida 

e a situação real” (EB20-MC-10.205, 2015, p. 1- 3) 

Sendo assim, pode-se caracterizar Consciência  Situacional  como  a  capacidade  

de  mapeamento  do  ambiente,  em  busca  da  tomada  de  decisão  ideal.  Nesse 

sentido, a quantidade, qualidade e velocidade de  informações  recebidas  do  

ambiente  operacional  são vitais para o exercício da decisão. 

Para o Cmt 1ª Bda Inf Sl a consciência situacional de suas tropas torna-se 

imprescindível, uma vez que elas são empregadas de forma descentralizada e 

simultânea em todo o Estado de Roraima, realizando operações com finalidade 

distintas: 

1)  Reconhecimentos de fronteira: realizado pelos Pelotões de Fronteira do 

CFronRR/7º BIS, nas Áreas de Responsabilidades (AR) dos Pelotões de Fronteira. 

2) Combate a exploração ilegal de madeiras: realizado pelo 10º GAC Sl, a sul do 

Estado.  

3) Coibir crimes trasfronteiriços: realizado pelo 1º BIS, 7º BIS, 10º GAC e 12º 

Esqd C Mec, nas fronteiras com a Venezuela e Guiana, bem como no entorno da 

cidade de Boa Vista – RR. 

4) Combate aos garimpos ilegais: realizado pelo  1º BIS e 7º BIS, a noroeste do 

Estado. 

Por ocasião destas Operações, o 1º Blog Sl tem a responsabilidade de prover 

o apoio logístico e o 1º Pel Com Sl de prover o sistema de comunicações,  em toda 

área de operações.  
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 FIGURA 3 – Principais locais de emprego das tropas da 1ª Bda Inf Sl. 
                Fonte: o Autor. 

 

 

Por atuar em uma região de ambiente operacional de selva e por empregar 

suas frações de forma descentralizada, o emprego do equipamento satelital SPOT 

é uma ferramenta importante para prover a consciência situacional nas Operações 

da 1ª Bda Inf Sl.  

Como resultado do questionário, foi observado que 100% dos militares que 

exerceram função de comando em operações da 1ª Bda Inf Sl nos anos de 2017 ou 

2018 utilizaram equipamentos SPOT, e que 100% destes militares se sentiram mais 

seguros com a utilização deste equipamento, em virtude a transmissão de 

georreferenciamento.  

O equipamento SPOT Gen 3 possui a especificação de 8,7 cm de altura, 6,5 

cm de largura e 114g de peso, desenvolvido pela  empresa americana  SPOT  LLC,  

e pode ser utilizado como um equipamento de Comando e Controle, por ter a 

principal funcionalidade de ser um Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

 

FIGURA 3 – Aparelho SPOT Gen3 
                                      Autor: https://br.findmespot.com/pg/ 

 

Tráfico de drogas e 

contrabando 

Exploração illegal de 

madeira 

Garimpo illegal  

https://br.findmespot.com/pg/
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O sistema de georreferenciamento do SPOT Gen3 é integrado a uma 

plataforma do Google Maps que projeta o trajeto percorrido pelo usuário, permitindo 

ao Comando o acompanhamento atualizado a cada 2, 5, 10, 30 ou 60 minutos de 

suas tropas dentro de um Teatro de Operações, uma vez que equipamento possui 

cobertura de satélite em todo território brasileiro e a plataforma do Google Maps 

pode ser acessada por notebooks, tabletes ou smartphones. 
 

 

 
                       FIGURA 4 – Mapa de cobertura do SPOT 
                       Autor: https://br.findmespot.com/pg/ 

 

Nesta plataforma é possível acompanhar as posições de georreferenciamento 

de todos os SPOT Gen3 desdobrados no Teatro de Operações, sendo possível 

acompanhar de forma detalhada o usuário, as coordenadas geográficas e o grupo 

data-hora (GDH) de cada nova posição emitida. 

 

         FIGURA 5 – Plataforma de rastreamento do equipamento SPOT 
          Fonte: o Autor. 

 

https://br.findmespot.com/pg/
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Além da análise de georreferenciamento na própria plataforma do SPOT, faz-

se possível a exportação dos dados de georreferenciamento desta plataforma para 

o Google Earth, o que favorece na visão tridimensional do terreno, bem como 

possibilita a utilização de outras ferramentas que este software oferece. Esta 

alternativa  permite que o Cmt faça uma melhor análise do terreno durante o seu 

exame de situação, dentro de seu processo de decisão.   

 

        FIGURA 6 – Integração do serviço de rastreamento SPOT no Google Earth. 
        Fonte: o Autor. 

      

        

                  FIGURA 7 – Mapa de cobertura do SPOT no Google Earth com carta do BGDEx. 
                  Fonte: o Autor. 
 

 

O resultado do questionário apresentou que 100% dos militares que 

exerceram as funções de Oficial de Operações e Logística da 1ª Bda Inf Sl, nos anos 

de 2017 e 2018, responderam que o acompanhamento de georreferenciamento do 

SPOT na plataforma do Google Earth, contribui para uma melhor avaliação do 

terreno no processo decisório do exame de situação 
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Além do sistema de GPS, o SPOT Gen3 possuiu dois recursos de envio de 

mensagem que proporcionam maior segurança as tropas que o utilizam. Um deles é 

o sistema de envio de mensagens pré-estabelecidas, que podem ser configuradas e 

enviadas a qualquer momento para 10 contatos cadastrados através de e-mail ou 

mensagens de celular. O outro, é o envio de mensagem de emergência (S.O.S), o 

qual é restrito a situações de emergência que envolva risco de vida, devendo a 

mesma ser acionado mediante cumprimento das Normas Gerais de Ações (NGA), 

definidas em cada Operação a ser executada.  Ao selecionar esta opção, o usuário 

estará enviando uma mensagens de alerta ao Centro Internacional de Emergência e 

Resgate, o qual entra em contato com os contatos de emergência estabelecidos 

previamente com o militar administrador dos serviços do SPOT, e coordena o 

processo de busca e resgate junto às autoridades locais, até terem a confirmação de 

que o usuário portador do equipamento foi encontrado. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre da utilização do equipamento SPOT como ferramenta de 

consciência situacional em operações na área de responsabilidade da 1ª Bda Inf Sl. 

A revisão de literatura possibilitou um melhor entendimento face a importância da 

consciência situacional das tropas da 1ª Bda Inf Sl, que estão empregadas de 

maneira descentralizada, em todo o Estado de Roraima. 

A compilação de dados recebidos através de questionário e entrevistas permitiu 

identificar que o equipamento SPOT é um meio eficaz na transmissão de 

georreferenciamento, transmitindo maior sensação de segurança aos Comandantes 

das tropas da 1ª Bda Inf Sl, e sendo utilizado como ferramenta situacional no 

processo decisório dos Oficiais Operações e Logística, o qual precisa ser 

desenvolvido com rapidez.  

Desta forma, conclui-se que a difusão do emprego do equipamento SPOT como 

ferramenta de apoio a decisão contribui de maneira eficaz para a otimização do 

processo decisório em todos os níveis do comando, um vez que este meio de 

comunicações satelital transmite informações de georreferenciamento em tempo 

real, permitindo assim o acompanhamento, de forma simultânea, de todas as tropas, 

por meio de uma plataforma do google maps.  
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ANEXO  A  

 FUNCIONALIDADES DO SPOT GEN3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO B  

IMPORTAÇÃO DOS DADOS DA PLATAFORMA SPOT PARA O GOOGLE MAPS. 
 

 

1) Acessar a conta do spot através do sítio: https://login.findmespot.com/spot-

mainweb/auth/login.html. Inserir username e password fornecidos pela 

empresa provedora do serviço do Spot. 

 
 

2) Após efetuado o login, navegue até a aba minhas localizações, role a página 

até o botão baixar, clique e selecione advanced download. 
 

 
 

3) Na janela pop-up que irá abrir, selecione entre os dispositivos existentes o 

spot que deseja baixar os dados. No tipo de download, selecione kml. Clique 

em exportar, sem alterar os dados de data e hora. 

 



 

 

4) Navegue até a pasta onde foi baixado o arquivo kml do passo anterior, clique 

sobre o arquivo com o botão direito do mouse, selecione abrir com e escolha 

bloco de notas. 

 

 

 

5) Com o arquivo aberto no bloco de notas, selecione o menu 

>editar>>substituir. No campo localizar digite <name> e no campo substituir 

por digite <teste> e clique em substituir tudo. Repita as ações deste passo 

substituindo <name> por </name> e <teste> por </teste>. Salve o arquivo. 

 

 

 

6) Abra o software google earth. Selecione arquivo>>abrir e escolha o arquivo 

kml alterado no passo anterior 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico da EsAO do 

Cap Com VICTOR KRON MARQUES ZAPANI, cujo tema é Emprego do 

equipamento SPOT como ferramenta de consciência situacional, nas 

Operações da 1ª Bda Inf Sl .  

O senhor foi selecionado, dentro de um universo restrito, para responder este 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o em cima das experiências que 

o Sr viveu nas Operações da 1ª Bda Inf Sl. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao emprego do equipamento SPOT 

como ferramenta de consciência situacional. 

Desde já agradeço a colaboração. 

 

1. Quais das funções o Sr exerceu em alguma das Operação da 1ª Bda Inf Sl. 

(   ) Comandante de Grupo de Combate 

(   ) Comandante de Seção 

(   ) Comandante de Pelotão 

(   ) Oficial de Operações 

(   ) Oficial de Logística 

 

2. Que tipo de Operação o Sr já participou, pela 1ª Bda Inf Sl ? 

(   ) Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

(   ) Operação Convencianal 

(   ) Operação de GLO e Convencional 

3. Na situação de Cmt Pel / GC / Seç, a fração do Sr. já utilizou o equipamento 

SPOT em alguma Operação da 1ª Bda Inf Sl, no ano de 2017 ou 2018? 



 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4. O Sr. acha que o emprego do equipamento SPOT é uma importante 

ferramenta de consciência situacional? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Se sim, qual o grau de importância o Sr. considera: 
 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante 

(   ) Pouco Importante 

 

5. O Sr. acha que a utilização do equipamento SPOT nas Operações, aumenta 

a segurança da tropa ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6. O Sr. já operou o equipamento SPOT ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

      Se sim, qual o grau de dificuldade o Sr teve no manuseio do equipamento: 

        (   ) Nenhuma dificuldade 

(   ) Alguma dificuldade 

(   ) Muita dificuldade 

 

7. Como Oficial de Operações ou Logística, o Sr. acha que o emprego de 

georeferenciamento do equipamento SPOT, no Google Earth, contribui para uma 

melhor avaliação do terreno no processo decisório do exame de situação? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

 

 

 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA 

 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico da EsAO do 
Cap Com Victor Kron Marques Zapani, cujo tema é O emprego do equipamento 
SPOT como ferramenta de apoio à consciência situacional nas Operações da 
1ª Bda Inf Sl.  

Por ter participado de Operações no âmbito da 1ª Bda Inf Sl, nos anos de 

2016 e 2017, o senhor foi selecionado, dentro de um universo restrito, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo 
o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes à utilização do equipamento SPOT 
como ferramenta de apoio à consciência situacional. 

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

Victor Kron Marques Zapani (Capitão de Comunicações – AMAN 2009) 

Celular: (41) 997975868 

E-mail: kzapani@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, OM que serviu nos anos de 2016 e 2017, 

Operações que participou no âmbito da 1ª Bda Inf Sl e funções que exerceu 

nessas Operações. 

    Cap Gustavo Henrique Rodrigues Moleiro, 10º GAC Sl. 

   Operações Curare e Curaretinga, Adj do Oficial de Operações e Operações 

Acolhida, Tucuxi e Controle, Cmt 1ª Bia. 

 

QUESTIONAMENTOS 

2. O equipamento SPOT era utilizado pelas tropas do 10º GAC Sl nas Operações da 

1ª Bda Inf Sl? 

Sim. 

3. Como o emprego equipamento SPOT, auxiliava o Senhor na função de Adj à 

Seção de Operações do 10º GAC Sl? 



 

 

O acompanhamento das tropas do 10º GAC Sl pela plataforma do google maps 

contribuía para que a Seção de Operações pudesse acompanhar o seu 

planejamento quanto a localização de suas frações, distâncias percorridas e horários 

de início e término de deslocamentos. Caso a execução estivesse ocorrendo de 

forma contrária ao previsto, poderíamos assim assessorar o Cmt do 10º GAC Sl e 

retificar o planejamento inicial. 

 

4. O Sr chegou a utilizar o sistema de georreferenciamento do SPOT no google earth 

? Caso não, o Sr acha que ganharia mais recursos com essa ferramenta?  

Não era utilizado. Acredito que a utilização do google earth traria mais 

detalhamentos no acompanhamento das frações e no planejamento de novas ações, 

uma vez que a plataforma do google maps oferecia recursos básicos quanto a 

visualização do terreno. 

 

5. Como Cmt de Bateria o Sr determinava que suas frações utilizassem o 

equipamento SPOT em suas operações? Quais vantagens o Sr verifica neste 

equipamento? 

Em todas operações em que a minha Bataria estava envolvida, era obrigatório 

a utilização do equipamento SPOT, pois este equipamento proporcionava maior 

segurança a suas tropas, uma vez que além do georreferenciamento que 

proporcionava a consciência situacional, ele também permitia o envio de mensagens 

que garantiam o contato das tropas em caso de emergência. 

 

6. Como o Senhor define o emprego deste equipamento nas Operações da 1ª Bda 

Inf Sl ? 

Indispensável. 

 

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES MOLEIRO – Cap 
Entrevistado 

 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA 

 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico da EsAO do 
Cap Com Victor Kron Marques Zapani, cujo tema é O emprego do equipamento 
SPOT como ferramenta de apoio à consciência situacional nas Operações da 
1ª Bda Inf Sl.  

Por ter participado de Operações no âmbito da 1ª Bda Inf Sl, nos anos de 

2016 e 2017, o senhor foi selecionado, dentro de um universo restrito, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo 
o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes à utilização do equipamento SPOT 
como ferramenta de apoio à consciência situacional. 

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

Victor Kron Marques Zapani (Capitão de Comunicações – AMAN 2009) 

Celular: (41) 997975868 

E-mail: kzapani@hotmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, OM que serviu nos anos de 2016 e 2017, 

Operações que participou no âmbito da 1ª Bda Inf Sl e funções que exerceu nessas 

Operações. 

    Cap Gabriel de Almeida Bandeira de Araújo, Cmdo Fron RR / 7º BIS. 

       Operações Curare e Curaretinga, Acolhida, Tucuxi e Controle, Oficial de 

Logística. 

 

QUESTIONAMENTOS 

2. O equipamento SPOT era utilizado pelas tropas do Cmdo Fron RR / 7º BIS nas 

Operações da 1ª Bda Inf Sl? 

Sim. 

 

 



 

 

3. Como o emprego equipamento SPOT, auxiliava o Senhor na função Oficial de 

Logísticas do Cmdo Fron RR / 7º BIS? 

 O equipamento SPOT permitia com que eu tivesse a consciência situacional 

das tropas que estavam desdobradas no terreno, permitindo para que eu pudesse 

acompanhar o deslocamento de tropas do  7º BIS e avaliar dados como o consumo 

de combustível de viaturas e embarcações. 

 

4. O Sr chegou a utilizar o sistema de georreferenciamento do SPOT no google earth 

? Caso não, o Sr acha que ganharia mais recursos com essa ferramenta?  

Sim. Além do planejamento através da carta militar, também fazíamos o 

planejamento do emprego das tropas no google earth. Desta forma, era possível, ao 

exportamos os dados da plataforma do SPOT, verificarmos se o 

georreferenciamento das tropas estava de acordo com o planejamento inicial. 

 

5. Como o Senhor define o emprego deste equipamento nas Operações da 1ª Bda 

Inf Sl ? 

De extrema importância.  O ambiente de selva impõe algumas limitações para 

o emprego do rádio, e a utilização de um equipamento satelital de 

georreferenciamento proporciona maior segurança às tropas e o acompanhamento 

do planejamento logístico realizado inicialmente.  

 

 

GABRIEL DE ALMEIDA BANDEIRA DE ARAÚJO – Cap 
Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 


