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RESUMO 

 
 

ORIENTAÇÃO EM CAMPANHA E A FORMAÇÃO DO 

CADETE 

 

AUTOR: Lucas Alves de Paiva 

ORIENTADOR: Stênio da Silva Ribeiro 

 

A orientação em campanha é um dos primeiros assuntos tratados na vida do futuro 

oficial da linha bélica militar, que deveria ser uma atividade frequente de todos os 

militares, e isso se torna um desafio para todas as Unidades militares e não 

diferentemente, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) também possui 

esta dificuldade. Porém, a AMAN é responsável pela formação dos cadetes que 

levarão o conhecimento adquirido para o corpo de tropa e irão colocar em prática o 

que vinha a ser feito na Unidade modelo em que aprendeu. Logo a responsabilidade 

da AMAN é maior do que em outras Unidades militares e por esta necessidade a 

AMAN já realizou alguns exercícios em que todos os cadetes praticassem uma pista 

de orientação juntos. E a fim de reduzir este problema, assim como os de 

aprendizagem do cadete, a orientação em campanha e a formação do cadete devem 

ser estudadas, e se possível melhoradas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

formação do cadete no assunto de orientação em campanha, e para isso, foi levantado 

informações sobre o aprendizado que o cadete do 4ºano está levando para o corpo de 

tropa. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado uma análise bibliográfica para 

criar uma base teórica para o trabalho e com uma análise descritiva dos dados, foi 

observado o conhecimento teórico dos cadetes do 4ºano de 2019 da AMAN dentro 

das A/Q/S. Foram questionados 111 cadetes, e no mínimo a décima parte dos 143 

cadetes de Infantaria, 65 cadetes de Cavalaria, 64 cadetes de Artilharia, 42 cadetes de 

Engenharia, 51 cadetes de Intendência, 39 cadetes de Comunicações e 20 cadetes de 

Material Bélico. Deste modo foi possível coletar dados sobre a o conhecimento dos 

cadetes em cada A/Q/S, e também a quantidade de vezes que eles foram colocados 

em função de comando. Com esta pesquisa foi possível demonstrar a importância e a 

necessidade da orientação em campanha , para que sejam elaboradas novas 

estratégias e pesquisas com a finalidade de reduzir este problema. 

 

Palavras-chave: Orientação em campanha. Orientação em combate. Cadete. AMAN.   

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 
CAMPAIGN ORIENTATION AND THE FORMATION OF THE 

CADET 

 

AUTHOR: Lucas Alves de Paiva 

ADVISOR: Stênio da Silva Ribeiro 

 

Campaign orientation is one of the first subjects treated in the life of the future officer of the 

military war line, and it should be a frequent activity of all military personnel, and this 

becomes a challenge for all military units, and not unlike the Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) also has this difficulty. However, the AMAN is responsible for training the 

cadets who will bring the acquired knowledge to the troop corps and will put into practice 

what was to be done in the Model Unit in which they learned, so AMAN's responsibility is 

greater than in other military units, and because of this need the AMAN has already 

performed some exercises in which all the cadets held a track together. And in order to reduce 

this problem, as well as those of the cadet's learning, the campaign orientation and the 

formation of the cadet should be studied and, if possible, improved. The objective of this work 

was to evaluate the formation of the cadet in the campaign orientation, and for that,  was lifted 

the information about the learning that the cadet of the 4th year is taking to the troop corps. 

For the development of the study, a bibliographic analysis was used to create a theoretical 

basis for the work, and with a descriptive analysis of the data, it was notice, the theoretical 

knowledge of the cadets of the 4th year of 2019 of the AMAN within the A / Q / S. A total of 

111 cadets were questioned, and at least one tenth of the 143 Infantry cadets, 65 Cavalry 

cadets, 64 Artillery cadets, 42 Engineering cadets, 51 Intendance cadets, 39 cadets of 

Communications and 20 cadets of War Materiel. In this way it was possible to collect data on 

the knowledge of the cadets in each A / Q / S, and also the number of times they were placed 

as a command. With this research it was possible to demonstrate the importance and necessity 

of campaign orientation, so that new strategies and researches are elaborated with the purpose 

of reducing this problem. 

 

Palavras-chave: Campaign orientation. Combat orientation. Cadet. AMAN.   
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os registros de combates e de guerras antigas mostram que o estudo do 

terreno é essencial para as batalhas, por exemplo, a batalha de Thermopylae, marcou 

a história por ser um episódio que uma força de efetivo menor, os gregos, puderam 

derrotar ou retardar com muita eficiência uma tropa de efetivo muito maior, os 

persas, usando o campo de batalha de forma favorável. 

Assim, sempre foi de grande importância militar analisar o campo de batalha 

com enfoque nos acidentes capitais, ou seja, estudando as possibilidades e limitações 

do terreno. Percebe-se hoje, por exemplo, que as tropas blindadas e mecanizadas do 

Exército Brasileiro se localizam mais ao sul do país, devido ao terreno da região ser 

mais apropriado para essa tropa, por ser um terreno menos acidentado que no resto 

do país. 

Seguindo essa lógica, a formação do futuro oficial do Exército Brasileiro 

possui uma grade curricular sobre topografia e orientação em campanha muita 

grande, principalmente nos primeiros anos de formação. A fim de preparar o futuro 

oficial militar da linha bélica, a AMAN desenvolve uma série de atividades a fim de 

capacitar profissionalmente os futuros oficiais. 

Uma das atividades citadas acima é a realização de pistas de orientação na 

EsPCEx,  no Curso Básico e no 2º ano, dependendo do curso do cadete, e outras 

atividades seriam as patrulha ou os exercícios de campo, durante toda a formação na 

AMAN. Os estágios da SIEsp  também são ótimas oportunidades para os cadetes se 

orientarem e colocarem em prática o aprendizado, principalmente o estágio de 

patrulhas de longo alcance com características especiais e o estágio de operações 

contra forças irregulares pois, esses estágios necessitam que o estagiário chegue a em 

um determinado local com a patrulha para cumprir determinada missão. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: o cadete consegue aplicar e 

aprender as técnicas de orientação em campanha na AMAN? 

É possível indagar outras questões para estudo, por exemplo, se os métodos 

teóricos e práticos estão sendo satisfatórios, qual a porcentagem de cadetes que 

exercem uma função que necessita usar a orientação em campanha como ferramenta, 

e também uma proporção dos cadetes dentro das armas/quadro/serviço. 



15  

Com base nesses questionamentos, este trabalho busca analisar a formação do 

cadete, mais especificamente sobre o assunto de orientação em campanha, refletindo 

o que acontece nos Cursos da Academia Militar das Agulhas Negras. 

Essa pesquisa se justifica com o aperfeiçoamento no ensino e aprendizagem 

do cadete da AMAN no assunto de orientação em campanha, visando que o 

aproveitamento do instruendo seja maior nas instruções e que o futuro oficial possa 

empregar todas as técnicas de modo eficiente. É necessário que ocorra uma 

identificação nas falhas para que possa surgir um planejamento mais eficaz em 

relação ao aprendizado, contribuindo para a formação na AMAN, além de 

proporcionar melhorias para o Corpo de Cadetes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos da pesquisa serão divididos em: objetivo geral e objetivos 

específicos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

  
O objetivo geral é estudar a formação do cadete da Academia Militar das 

Agulhas Negras em relação a orientação em campanha, e saber o aproveitamento dos 

cadetes nessa instrução. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Calcular o percentual de cadetes do 4ºano que exerceram uma função que 

necessita usar a orientação em campanha como ferramenta. 

Calcular o percentual de cadetes do 4ºano que sabem aplicar as técnicas e as 

ferramentas de orientação em sua plenitude, que sabem aplicar as técnicas de 

vasculhamento, que sabem locar pontos na carta por diversos métodos e a frequência 

que o cadete exerce uma função na qual necessita da orientação em campanha. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1. CONCEITOS INICIAIS 

 

2.1.1 Problema 

 

A orientação em campanha é fundamental para determinar e manter uma 

direção durante os deslocamentos, tem também a importância de determinar a direção 

correta dos movimentos e fogos, que são fatores preponderantes para o cumprimento 

da missão, de acordo com o manual C 21-74 Instrução Individual para o Combate 

(BRASIL, 1986, p.1, Cap 3). 

Criando uma relação entre o manual C 21-26, Leitura de Cartas e Fotografias 

Aéreas (BRASIL, p.34, Cap. 7) percebemos que a capacidade de orientar-se em 

campanha e saber usar de forma correta e com todas as ferramentas a carta 

topográfica aumenta a possibilidade de escapar de situações difíceis, cuja a direção 

correta é fator preponderante para a sobrevivência de militares, e ou, cumprimento da 

missão. Esses conhecimentos adquiridos de orientação facilitam o comandante a 

conduzir a sua fração em deslocamentos, direção correta de fogos, fugas e 

planejamentos. 

Somando a esses fatores, existe a necessidade de estabelecer pontos de 

referências, e para isso, o adestramento individual e coletivo deverão enfatizar à 

prática da navegação terrestre, segundo o caderno de instruções de patrulhas CI 21-75 

(BRASIL, 2004, p.21,Cap 4). 

Como sabemos, depois de o cadete estar formado na AMAN, ele está 

habilitado para executar pistas de orientações diversas, e a montar pistas de 

orientações, principalmente para os seus subordinados, visto que o oficial pode ser 

responsável por realizar a instrução de orientação para soldados, cabos, sargentos, 

alunos e até outros cadetes, o que torna imprescíndivel o conhecimento das técnicas 

de orientação para tal missão. 

Sendo assim, é oportuno problematizar as questões: Qual é o percentual de 

cadetes do 4ºano que sabem aplicar as técnicas disponíveis de orientação ? Qual a 

porcentagem de cadetes do 4ºano que sabem utilizar as ferramentas de orientação em 

sua plenitude? Qual a porcentagem de cadetes do 4ºano que sabem aplicar as técnicas 

de vasculhamento? Qual a porcentagem de cadetes do 4ºano que sabem locar pontos 
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na carta por diversos métodos ? Qual a frequência que o cadete exerce uma função na 

qual necessita da orientação em campanha? 

Os problemas apresentados estão dentro do alcance do trabalho sendo 

abordados nos antecedentes ao problema, assim como os limites da pesquisa que se 

restrigem as técnicas de orientação. 

 
2.1.2 Hipótese 

 
A pesquisa que desenvolveremos está ligada à premissa de que a orientação é 

um fator que deve ser levado em consideração pelos cadetes, futuros comandantes de 

fração, na execução das atividades que exijam deslocamentos no terreno. Nossa 

intenção é realizar uma verificação do aprendizado e divulgar dados sobre o 

aproveitamento dos cadetes dentro de cada A/Q/S. 

Podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte maneira: 

a) O conhecimento é importante se há a necessidade do uso das técnicas de 

orientação em campanha para se deslocar em instruções, operações no 

terreno, ou operações em áreas edificadas, então esse conhecimento é 

importante. 

b) Se existem instruções de orientação em instituições de ensino militar, 

como na AMAN para os cadetes, bem como em cursos operacionais, então 

é destacado mais uma vez a importância das técnicas de orientação. 

 

2.1.3 Procedimentos metodológicos 

 

Quanto ao procedimento utilizado para coleta de dados, esta pesquisa 

classifica-se como descritiva que serve, segundo Profa. Liane Carly Hermes Zanella 

(2011, 2ª edição atualizada e revisada, p.34, apud TRIVIÑOS, 1897, p.100, grifo do 

autor), “procura conhecer a realidade estudada, suas características e seus problemas. 

Pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. E 

esta pesquisa também se classifica como bibliográfica que serve, segundo Gil  (2008, 

p.50), para procurar a produção do conhecimento a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos/texto. Dessa forma, neste trabalho buscou-se a coleta de 

dados por meio de aplicação de questionários, manuais militares e artigos sobre esse 

tema. 
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O  método utilizado nesta pesquisa foi o quantitativo pois foram utilizados 

métodos da matemática e da estatística para levantar dados sobre o aprendizado dos 

cadetes na instrução de orientação (ZANELLA,  Liane Carly Hermes, Metodologia 

de pesquisa, - 2ª ed. Rev. Atual. – Florianópolis: Departamento da 

Administração/UFSC, 2011. Segundo o Livro-texto Metodologia de pesquisa (2011, 

2ª edição, atualizada e revisada, p. 95), 

O método quantitativo com a representatividade numérica, isto é, com a 

medição objetiva e a quantificação dos resultados. Tem, portanto, o 

objetivo de  generalizar os dados a respeito de uma população, estudando 

somente uma pequena parcela dela. 

Assim, as pesquisas quantitativas utilizam uma amostra representativa da 

população  para mensurar qualidades. A primeira razão para a escolha 

dessse método de pesquisa é descobrir quantas pessoas de uma 

determinada população compartilham uma caracterítica ou um grupo de 

características.  

 

Esse método serviu como instrumento básico e fundamental para a construção 

do pensamento do trabalho. 

Inicialmente, a pesquisa foi bibliográfica, voltada ao levantamento de 

informações presentes no manuais C 21-26: Leitura de cartas e fotografias aéreas, C 

21-74: Instrução Individual para o combate, IP 21-80: Sobrevivência na selva e nos 

Cadernos de logepa, p. 94-99, técnicas de orientação dos militares usadas no Brasil, 

que mais se enquadraram ao nosso estudo. 

A partir do conhecimento dessas fontes de estudo, que originou-se um 

questionário a ser aplicado para a Turma 70 anos de vitória da FEB, para saber se os 

processos de ensino e aprendizagem foram suficientes para a construção efetiva do 

conhecimento. O questionário aplicado aos cadetes do 4ºano possibilitou uma análise 

real do problema. O modelo do questionário se encontra em apêndice a este TCC. 

Terminada esta fase, analisamos os dados obtidos e comparamos as 

informações obtidas nos antecedentes do problema, e com as informações, foi 

possível elaborar conclusões quantitativas de acordo com o objetivo do trabalho. 

O instrumento de pesquisa foi o próprio questionário que colaborou para a 

validação ou não das hipóteses levantadas. 
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2.2 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

2.2.1  Orientação 

 

No manual norte-americano FM 21-26, Map Reading and Land Navigation 

(2005, p. 12-1) o comandante deve estar capacitado a navegar de um ponto a outro 

com ou sem bússola, e, se separado do seu Batalhão, deve estar em condições de 

encontrá-lo para continuar a sua missão. 

E segundo o manual C 21-74, Instrução Individual para o Combate (BRASIL, 

1986) a habilidade para orientar-se em áreas desconhecidas, quaisquer sejam as 

características e sob quaisquer condições, é um tributo de grande valor para o militar. 

Ainda, no manual C 21-26, Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas 

(BRASIL,1980) as armas e serviços utilizam cartas, daí a necessidade de todos os 

militares serem capazes de fazer a leitura de cartas, e fotografias aéreas, com precisão 

e facilidade. 

E na instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999, 

2ªed., p.2, Cap.4) mesmo aqueles que já possuem alguma experiência não confiam 

muito em referências na selva, porque tudo se confunde devido à repetição contínua e 

monótona da floresta fechada; os incontáveis obstáculos constantemente causarão 

desequilíbrio e quedas, tornando difícil a visada permanente sobre determinado 

ponto; a necessidade de saber onde pisar ou colocar as mãos desviará, por certo, a 

direção do raio visual; e finalmente, a própria densidade da vegetação só permitirá 

que se veja entre a distância de 10 a 30 metros à frente, quando muito. 

No manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land Navigation 

(2005, p. 1, Cap.9) os soldados devem estar familiarizado com o seu material de 

orientação e com suas técnicas, o domínio das técnicas de progressão é essencial. 

Também nesse manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land 

Navigation (2005, p. 1, Cap.11) é dito que falhar em usar as grande quantidade de 

informações presentes no mapa e informações disponíveis no terreno diminuem as 

chances de sucesso na navegação. O soldado que praticou por muitas vezes a 

identificação e discriminação dos muitos tipos de terreno e características do mesmo 

sabe como essas características são mapeadas. Através o estudo do mapa o soldado 

pode visualizar o molde do terreno, estimar distâncias e realizar rápidas análises do 

terreno. Enfim, esse será o soldado que estará no lugar certo para ajudar a derrotar o 
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inimigo no campo de batalha. 

Nas seções a seguir serão abordados os aspectos de interesse para esta 

pesquisa e que fundamentam este trabalho. 

 

2.2.2 Importância da orientação em combate 

 

Segundo manual C 21-74 Instrução Individual Básica (BRASIL, 1986, p.1, 

Cap.3): 

a) O soldado é, geralmente empregado  em operações de combate, 

desenvolvidas em regiões que lhe são totalmente estranhas. Por 

esse motivo, a habilidade para orientar-se em àreas 

desconhecidas, quaisquer que sejam suas características e  sob 

quaisquer condições, é um atributo de grande valor para o 

militar; 

b) Determinar e manter uma direção durante os deslocamentos 

torna-se sumamente importante em combate, quando a direção 

correta dos movimentos e dos fogos são fatores preponderantes 

para o cumprimento da missão. 

 

Ainda, podemos ressaltar essa importância relacionando, também, com o 

manual C 21-26 Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas (BRASIL, 1980, p.1, Cap.8) 

que relata que saber como se orientar em campanha e como usar com propriedade 

uma carta topográfica, também diz ser capaz de sair de situações difíceis, em que a 

direção é o fator preponderante no sucesso da missão. 

Podemos citar como exemplo, a IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 

1999, 2ªed., p.1, Cap.4) que diz que o indivíduo ao ver-se isolado na selva e tendo 

dificuldade de sobreviver, tenderá naturalmente a movimentar-se em uma direção 

qualquer, em busca de salvação. Esta seria uma atitude normal, porém errada, pois 

muitos já perderam a vida por terem deixado a ânsia dominar o corpo, tentando se 

salvar, andando a esmo e entrando, fatalmente, em pânico. 

No manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land Navigation 

(2005, p. 1, Cap.11) mostra que falhar em usar as grande quantidade de informações 

presentes no mapa e informações disponíveis no terreno diminuem as chances de 

sucesso na navegação. O soldado que praticou por muitas vezes a identificação e 

discriminação dos muitos tipos de terreno e características do mesmo sabem como 

essas características são mapeadas. Através do estudo do mapa, o soldado pode 

visualizar o molde do terreno, estimar distâncias, e realizar rápidas análises do 

terreno. Enfim, esse será o soldado que estará no lugar certo para ajudar a derrotar o 
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inimigo no campo de batalha. 

 

2.2.3   Processos da orientação em campanha 

 

Segundo o manual C 21-74 Instrução Individual Básica (BRASIL, 1986, p.1, 

Cap.3) existem vários processos de orientação em campanha, dos quais os mais 

seguros e práticos são: pela bússola e pela carta topográfica, porém, também existem 

os métodos expeditos, que também serão material de estudo do trabalho. 

 

2.2.3.1 Orientação pelo Sol 

 

Segundo a instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 

1986, p.2, Cap.4): 

Nascendo o Sol a leste e pondo-se a oeste, a perpendicular mostrará a 

direção norte-sul. Devido à inclinação variável do globo terrestre nas 

várias estações do ano, este processo deverá ser utilizado somente 

para se obter uma “ direção geral ” de deslocamento. 

 

Figura 1: Orientação pelo Sol 

 
Fonte: C21-74 

 

2.2.3.2 Determinação do Norte pelo relógio 

 

Segundo a instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 

1986, p.2, Cap.4): 

Colocando-se a linha 6-12 horas voltada para o sol, a direção norte  
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será obtida com a bissetriz do ângulo formado pela linha 6-12 horas e 

o ponteiro das horas, utilizando o menor ângulo formado com a 

direção 12 horas. Trata-se de um processo que apresenta 

consideráveis alterações nas estações do verão e inverno austrais, 

devido à inclinação do globo terrestre e a direção em que o sol incide 

sobre ele, também nas regiôes próximas ao Equador, que é o caso da 

maior parte da Amazônia Brasileira. Porém, pode ser utilizado, sem 

maiores restrições, nas estações da primavera e outono se o indivíduo 

ou grupo souber em qual hemisfério se encontra. 

 

Figura 2: Orientação pelo relógio 

 

Fonte: IP 21-80 

2.2.3.3 Orientação pelo Cruzeiro do Sul 
 

Usa-se o Cruzeiro do Sul, para quem se encontra na linha abaixo do Equador e 

é utilizada apenas na orientação noturna. A forma utilizada para localizar o ponto 

cardeal Sul é prolongar quatro vezes e meia o braço maior da cruz, a partir da sua 

posição. A direção aproximada do Sul seria abaixar esse ponto imaginário ao solo de 

forma perpendicular à linha do horizonte (BRASIL, 1986, p. 12, Cap. 3).  
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Figura 3: Orientação pelo Cruzeiro do Sul 

 

Fonte: C21-74 

 

2.2.3.4 Orientação pela bússola 
 

De acordo com o manual C 21-74 Instrução Individual Básica (BRASIL, 

1986, p.1, Cap. 3) a bússola é um instrumento destinado à medida de ângulos 

horizontais a partir da direção do norte magnético. Baseia-se na propriedade que 

possui uma agulha imantada, em uma de suas extremidades apontando para o Norte. 

Também  pela instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva 

(BRASIL, 1999, p. 5, Cap 4) esse processo é o mais eficaz, mesmo à noite, e por isso 

é recomendado levar uma bússola no equipamento todas as vezes que for entrar em 

àrea de selva. 

No manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land Navigation 

(2005, p. 3,Cap.9) diz algumas das vantagens de utilizar a bússola, como a 

velocidade e a facilidade de usá-la, a possibilidade de se orientar independentemente 

da visibilidade, poder ser utilizada em qualquer tipo de terreno e poder ser utilizada 

sem perder a operacionalidade (abaixar o fuzil).  

Também, no mesmo manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and 

Land Navigation (2005, p. 17, Cap11), existe o método de orientação através 

azimutes, ela possui dois passos fundamentais. O primeiro é utilizar um escalímetro e 

um transferidor para determinar a distância e azimute que deve ser percorrido para  
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chegar ao outro ponto do mapa. O segundo passo é registrar o azimute correto na 

bússola, e andar nessa direção pela distância que foi determinada. 

Figura 4: Orientação pela bússola 

 

Fonte: C21-74 

 

2.2.3.5 Orientação pela carta topográfica 

 

No  manual militar C 21-74 (BRASIL, 1986, p. 8, Cap. 3): 

Juntamente com a bússola, a carta é o mais valioso instrumento de que o 

combatente pode valer-se para sua orientação. A carta permite a 

determinação de azimutes, lançamentos, posições relativas entre diversos 

pontos, além de possibilitar a determinação da posição do combatente no 

terreno ( ponto de estação). A posse de uma carta permite ainda a 

transmissão segura de informes, por meio de coordenadas e outros 

processos de designação de pontos. 

 

Ainda na instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 

1999, p. 5, Cap 4) existe a informação de que as cartas do interior da selva são 

produzidas a partir de fotografias aéreas, que se baseiam nas copas das árvores, o que 

ocasiona pouca precisão à carta. Para deslocamentos longos é melhor do que utilizar 

o processo da bússola. 

No manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land Navigation 

(2005, p. 16,Cap.11) informa sobre a técnica de se mover através da associação do 

terreno, que tem menos chances de cometer erros e consome menor tempo durante a 

orientação. Técnica que é empregada de melhor forma quando a situação exige 

apenas o movimento de um ponto a outro. O erro cometido durante a navegação são 
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facilmente corrigidos, porque o militar estará comparando com o que ele deveria 

estar vendo, de acordo com a carta topográfica, com o que ele está vendo no terreno. 

Logo, os erros são antecipados e facilmente ajustados. No anexo B está um exemplo 

de carta topográfica. 

 

2.2.4   Processos de vasculhamento 

 

2.2.4.1  Quadrado crescente 

 

O manual IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999) descreve o 

processo de quadrado crescente partindo de um ponto inicial: escolhe-se um azimute 

Â, sendo qual será percorrida uma distância X até o segundo ponto, do segundo 

ponto ao terceiro ponto será percorrido novamente à distância X, porém com o 

azimute Â + 90º, do terceiro ponto para o quarto ponto a distância será 2X e o 

azimute Â + 180º, e assim sucessivamente. Dessa forma, o quadrado imaginário 

nunca fecha e ele cresce de dentro para a fora fazendo com que a busca seja mais 

eficiente. 

Figura 5: Quadrado crescente 

 

Fonte: IP 21-80 
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2.2.4.2 Retangular 

 

O manual IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999) descreve o 

processo retangular partindo de um ponto inicial: escolhe-se um azimute Ê e uma 

distância Y a ser percorrida para chegar ao segundo ponto, então se escolhe o azimute 

Ê + 90º e a mesma distância Y a ser percorrida para atingir o terceiro ponto, em 

seguida escolhe-se o azimute Ê + 180º e a mesma a distância Y para alcançar o 

quarto ponto, logo se escolhe o azimute Ê - 90º e seguir pela mesma distância Y para 

chegar ao quinto ponto, nesse momento escolhe-se o azimute Ê novamente e seguir a 

mesma distância Y, e assim sucessivamente. 

Figura 6: Retangular 

Fonte: IP 21-80 

 

2.2.4.3  Off-Set 

 

O manual IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999) descreve a 

técnica de Off-Set como sendo um acréscimo ou diminuição de alguns graus do 

azimute correto para que o militar saiba qual a direção certa do ponto que ela está 

procurando, em uma determinada distância. Esta técnica é utilizada devido ao fato de 

ser comum tentar se deslocar em  linha reta em terrenos acidentados e acabar 

sofrendo um desvio lateral no percurso.  
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Figura 7: Off-Set 

 

Fonte: IP 21-80 

2.2.4.4   Leque 

 

O manual IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999) descreve a 

técnica de Leque como um processo que deve ser empregado quando se presumir que 

o ponto que se busca está próximo de um ponto já atingido anteriormente, mas que 

não foi possível encontrar o ponto através da técnica comum. O leque tem por 

característica ser empregado em pequenas distâncias e que seu percurso em curva é 

por intuição, então se deve ter cautela para não perder a referência no terreno. 

Figura 8: Leque 

 

Fonte: IP 21-80 
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2.2.5     Locação de ponto pela intersecção à reta 

 

2.2.5.1 À vante 

 

O manual C 21-26 Leitura de cartas e fotografias aéreas descreve e demonstra 

dois tipos de locação de ponto pela intersecção à reta: com a bússola e o transferidor.  

O primeiro é empregado a bússola para obter o (NM) de dois pontos de 

posições conhecidas em relação a localização desejada, e a partir desse momento 

colocar o lançamento, sendo que a intersecção dos lançamentos da carta identifica o 

ponto desejado.  

O segundo é quando se orienta, com a bússola ou por inspeção, a carta no 

terreno em dois pontos de posições conhecidos, e visar ao longo da posição o ponto 

desejado e traçar uma linha coincidente com a visada na carta, a intersecção das 

visadas na carta será a posição desejada. 

 

2.2.5.2    À ré 

 

O manual C 21-26 Leitura de cartas e fotografias aéreas descreve e demonstra 

três tipos de locação de um ponto pela intersecção a ré: com a bússola, pelo processo 

gráfico e pelo processo do papel transparente. 

O primeiro método é quando o militar não consegue indicar a sua posição na 

carta, porém consegue observar no terreno acidentes capitais capazes de ajuda-ló na 

orientação. Então o militar faz uma leitura da bússola para esses acidentes capitais, 

com a intenção de obter os contra-azimutes dessas leituras e subtrair o ângulo QM, a 

fim de que seja obtido os lançamentos desses acidentes capitais para a posição do 

militar, logo a intersecção desses lançamentos na carta será a posição do militar. 

O segundo método consiste em orientar e nivelar a carta na posição que o 

militar se encontra, para que ele possa se localizar na carta. Este método é muito 

facilitado se for traçado na carta as direções ou se realizar esse processo em 

cruzamentos de estrada. 

No último processo utiliza-se um papel transparente que é locado três pontos 

distantes, porém nítidos para o militar e que são representados pela carta, observa-se 

que esses pontos devem estar no intervalo de 30º e 150º com a posição ocupada. 

Fixa-se um alfinete no papel transparente com a suposta posição ocupada e é 

realizado um traço dessa posição para o ponto. Em seguida, coloca-se o papel 
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transparente sobre a carta e gira o papel até que cada direção traçada corresponda 

com a representação do ponto visado, e nessas condições o furo do papel transparente 

indicará a posição ocupada pelo operador (BRASIL, 1986). 

 

2.2.6      GPS(Global Position System) 

 

De acordo com o manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and 

Land Navigation (Apêndice I, 2005) o GPS é um rádio com sistema de navegação 

constituída com uma constelação de 24 satélites ativos. Alguns equipamentos podem 

ser configurados manualmente, para utilizar apenas 3 satélites, se o sinal estiver 

adequado. Isso possibilita que o aparelho funcione com mais facilidade, porém com 

menor precisão. 

 Já em outro capítulo do mesmo manual FM 3-25.26, Map Reading and Land 

Navigation (2005, p. 1,Cap.11) o GPS é altamente preciso em determinadas posições, 

sendo capaz de determinar latitude, longitude, e a altitude do local que se encontra. 

Pode ser acoplado em veículos, aeronaves, embarcações ser utilizado manualmente, 

ou utilizado para localizar uma posição, navegar, locar arma inimiga, realizar a 

coordenação de fogos, locar obstáculos, barreiras, e suporte às comunicações. O GPS 

consegue treinar as unidades de todos os valores, dar o feedback de suas 

performaces, saber a rota que o militar escolheu, saber os erros que os militares 

cometeram durante a escolha de itinerário e também comparar o planejamento com a 

execução da orientação. 

E  na  instrução provisória IP 21-80 Sobrevivência na Selva (BRASIL, 1999, 

p. 5, Cap 4)  logo é dito que a orientação através o GPS depende muito da cobertura 

vegetal. Por isso o GPS, na Amazônia, é utilizado mais para auxiliar a orientação e 

navegação, principalmente em rios, iguarapés e regiões descampadas.  

 

2.2.6.1  Capacidades do GPS 

 

De acordo com o manual norte americano FM 3-25.26, Map Reading and 

Land Navigation (Apêndice I, 2005) a capacidade de determinar com precisão a 

localização de posição sempre foi um grande problema para os soldados. No entanto, 

o sistema de posicionamento global tem resolvido o problema. Com o uso do GPS, os 

soldados serão capaz de determinar a sua posição com precisão.  
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O GPS pode localizar a posição do utilizador com precisão de 21 metros, 95 

por cento das vezes; pode também determinar a distância e a direção a partir do 

usuário para um local programado ou a distância entre dois locais programados 

chamados pontos de passagem; fornecer a data; e hora para todos os fusos horários.  

 

2.2.6.2   Limitações do GPS 

 

Segundo o manual norte-americano FM 3-25.26, Map Reading and Land 

Navigation (Apêndice I, 2005): 

A constelação de 24 satélites transmitem sinais preciosos para uso por 

conjuntos de navegação. Os satélites estão dispostos em seis anéis 

que orbitam a terra duas vezes por dia. Os sinais GPS de navegação 

são semelhantes para os raios de luz, de modo que qualquer coisa que 

bloqueia a luz irá reduzir a eficácia dos sinais. Quanto mais 

desobstruída a visão do céu,  melhor o sistema executa a localização 

do GPS. (Apêndice I, 2005) 

  

2.2.7    Orientação em campanha para os cadetes na AMAN atualmente 

. 

Hoje, o cadete aprende a teoria de orientação toda no primeiro ano de 

formação enquanto nos outros anos é apenas cobrado e executado em diversas 

atividades do terreno. Conforme o PlaDis, conforme Anexo A, está evidenciado o 

tempo em que foi destinado para essa aprendizagem, no caso para aumentar a 

credibilidade do questionário, é apresentado o PlaDis referente ao ano em que os 

cadetes que colaboraram com o questionário se encontravam. 

 

2.3   REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

Neste subcapítulo, inicialmente, serão relacionados os conhecimentos 

apresentados na revisão bibliográfica, buscando assim, atingir em uma vertente 

teórica a proposta do objetivo do trabalho. Posteriormente, será apresentado a 

formulação do questionário (Apêndice A). 

 

2.3.1  Pesquisa - Relatório 

 

O questionário foi aplicado para os cadetes da Turma 70 anos de vitória da 

FEB no período entre novembro de 2018 e abril de 2019, que visa avaliar os  
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conhecimentos de orientação adquiridos ao longo da formação, também visa 

comparar entre as A/Q/S aqueles cursos que melhor preparam os cadetes, e por fim, 

comparar entre as A/Q/S a frequência que os cadetes são colocados em uma função 

de comando que possibilite a utilização de alguma técnica de orientação. 

Para este trabalho utilizou-se o processo da amostragem na aplicação do 

questionário. Assim, o dimensionamento da amostra foi realizado por meio de 

cálculo amostral. 

Para uma população de 419 cadetes, buscando-se um nível de confiança de 

95% e um erro não superior a 8%, temos que nossa amostra deveria ser de 111 

cadetes. Para isso, pegamos um efetivo de no mínimo 10% de cada A/Q/S. Então 

consultamos o mínimo da décima parte dos 143 cadetes de Infantaria, 65 de cadetes 

de Cavalaria, 64 cadetes de Artilharia, 42 cadetes de Engenharia, 51 cadetes de 

Intendência, 39 cadetes de Comunicações, 20 cadetes de Material Bélico, todos 

pertencentes ao quarto de ano do Curso da AMAN de 2019. O modelo do 

questionário encontra-se no  “Apêndice A” deste trabalho e foi realizado por meio de 

questionário online no Google formulário e encaminhado via redes sociais aos 

cadetes dos respectivos cursos. 

O questionário contou com as respostas de 115 cadetes, os quais somados a 

partir de 10% do efetivo total de cada A/Q/S. 

 

3   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Os resultados provenientes das respostas das perguntas do questionário pelos 

cadetes da AMAN foram tabulados e analisados e serão apresentados a seguir. 

 

3.1  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

As três primeiras perguntas do questionário tinham a intenção de identificar se 

os questionados possuem o conhecimento dos processos expeditos presentes no 

manual C 21-74 Instrução Individual Básica (BRASIL, 1986). Os resultados 

apresentaram-se da seguinte maneira: 
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Gráfico 1: Resultado proveniente da análise de dados da 1º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 

Gráfico 2: Resultado proveniente da análise de dados da 2º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2019. 
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Gráfico 3: Resultado proveniente da análise de dados da 3º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 

É possível observar que a maioria dos cadetes possuem a  facilidade de aplicar 

os processos expeditos de orientação, com exceção do processo de determinar o 

Norte pelo relógio.  

Após a observação dos gráficos, podemos destacar alguns pontos positivos e 

negativos dos questionados, por exemplo, os cadetes dos Cursos de Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia e Engenharia apresentaram maior porcentagem de respostas 

positivas, entretanto os cadetes dos Cursos de Comunicações e Intendência 

mostraram maior desconhecimento dos assuntos perguntados. 

Uma observação bem positiva para todos os Cursos da AMAN é o 

conhecimento consolidado com o processo expedito de orientação através o Cruzeiro 

do Sul.  

As duas próximas perguntas do questionário possuem um viés mais prático do 

que teórico, porque não colocamos em prática a orientação processos expeditos na 

AMAN. E somando-se a isso,  na AMAN usamos muito mais os processos de 

orientação pela bússola e pela carta topográfica, devido a maior precisão e emprego.  
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Gráfico 4: Resultado proveniente da análise de dados da 4º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 

Gráfico 5: Resultado proveniente da análise de dados da 5º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 
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Como havíamos dito antes, os cadetes da AMAN estão muito habituados a 

usarem  a bússola nos exercícios de terreno, logo isso facilita o aprendizado da 

bússola e carta topográfica de forma mais eficaz.  

O cadete, independente da A/Q/S , sabe traçar o azimute magnético na bússola 

e indicar o Norte magnético com facilidade. E eles também sabem traçar a declinação 

magnética, ler as curvas de níveis, ler as escalas, identificar a simbologia e  locar 

corretamente os pontos através coordenadas de diversos tipos.  

Ou seja, o cadete se sente mais à vontade e confortável para responder 

perguntas sobre esses processos de orientação devido ao conhecimento técnico-

profissional e aos exercícios realizados ao longo de sua formação. 

Na sexta pergunta, o questionado é interpelado sobre um dos equipamentos de 

orientação disponibilizados em todos os Cursos da AMAN, o GPS (Global Position 

System) . 

Gráfico 6: Resultado proveniente da análise de dados da 6º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 
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grande utilização desse equipamento, inclusive, nem a metade dos questionados, 

dentro dos outros Cursos, sabem locar ponto ou traçar uma rota no GPS. 

Nas próximas quatro perguntas iremos receber o feedback de das intruções 

teóricas da SIEsp do 2ºano, o Estágio de Vida na Selva e Técnicas Especiais, as 

técnicas de vasculhamento que estão presentes no manual IP 21-80: Sobrevivência na 

selva. 

Gráfico 7: Resultado proveniente da análise de dados da 7º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 
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Gráfico 8: Resultado proveniente da análise de dados da 8º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 

Gráfico 9: Resultado proveniente da análise de dados da 9º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 
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Gráfico 10: Resultado proveniente da análise de dados da 10º Questão 

Fonte: o autor, 2019. 
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Gráfico 11: Resultado proveniente da análise de dados da 11º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 

Gráfico 12: Resultado proveniente da análise de dados da 12º Questão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2019. 
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Percebemos que os resultados são muito abaixo dos outros resultados deste 

mesmo questionário, principalmente por alguns Cursos, como Cavalaria, 

Comunicações, Intendência e Material Bélico que atingiram um resultado acima de 

88% de cadetes que não sabem realizar nenhum dos dois tipos de locação de pontos 

utilizando a intersecção de retas. 

Porém o Curso de Artilharia mostra que os seus cadetes são diferenciados 

nesse assunto, sendo que a grande maioria conseguiria locar um ponto utilizando a 

técnica de intersecção de retas de forma efetiva ou parcialmente. 

Por fim, a última pergunta do questionário visa identificar a frequência que os 

cadetes, por Cursos, são colocados em posições de comando, de forma que 

necessitaram utilizar a orientação em campanha para exercer o seu comando perante 

a tropa. Cabe nessa questão, o questionado dizer quantas vezes executou a função de 

homem-carta, homem-bússola, comandante de pelotão, comandante de patrulha, 

comandante de companhia, por exemplo. 

Gráfico 13: Resultado proveniente da análise de dados da 13º Questão 

 

Fonte: o autor, 2019. 
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semelhança entre os resultados dos Cursos. Grande parte dos questionados exerceram  

até 4 vezes alguma função que utilizou a orientação como ferramenta. Porém esses 

resultados similares são devido ao efetivo entre esses Cursos serem muito parecidos. 

Logo, percebe-se que o efetivo total do Curso reflete diretamente na 

frequência que o cadete exerce uma função de comando que necessita a  utilização da 

orientação como ferramenta. 

 Podemos utilizar os extremos para exemplificar esse fato, como nos casos da 

Infantaria e Material Bélico. No caso do Curso de  Infantaria, os cadetes exerceram 

essas funções no máximo 4 vezes cada um, sendo que existem 143 cadetes no 4º ano 

de Infantaria, enquanto no 4º ano de Material Bélico existem apenas 20 cadetes e 

todos os questionados execitaram as mesmas funções mais de 5 vezes cada um. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado do questionário conseguiu responder as perguntas que foram 

inseridas na introdução e no objetivo do trabalho, de forma que podemos analisar o 

aprendizado do cadete utilizando os parâmetros estabelecidos na literatura do 

assunto, com isso podemos tirar informações sobre a qualidade do aprendizado dos 

cadetes e também comparar as A/Q/S de forma a adquirir novos conhecimentos de 

como ensinar as técnicas de orientação em campanha.  

No resultado da pesquisa, ficou claro que os cadetes sabem os processos 

expeditos de orientação, independentemente de seus cursos, provando a eficiência 

com que se foi estudado. Somando-se a isso, a capacidade do cadete de manipular e 

empregar as cartas topográficas e bússolas são o reflexo dos constantes exercícios no 

terreno que possibilitam o uso desse tipo de orientação, visto que a maioria dos 

resultados positivos sobre bússola e carta topográfica foram de cursos em que os 

cadetes vão para o terreno e necessitam da orientação para cumprir as atividades 

propostas pelo exercício. 

Porém, algumas perguntas do questionário levantaram algumas pendências do 

ensino militar com os cadetes, como a utilização do GPS e as técnicas de 

vasculhamento. No caso do GPS, podemos destacar que a utilização do mesmo não é 

incentivada, inclusive é extremamente incomum ver algum cadete manuseando o 

aparelho e em relação as técnicas de vasculhamento, faltou a prática, visto que em 
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nenhum momento foi utilizado ou aplicado a alguma pista de orientação para 

conservar tal conhecimento. 

Outro fator que deixou um aspecto negativo aos conhecimentos do cadete 

foram as perguntas relacionadas a locar pontos pela intersecção de retas. O principal 

motivo disso é a falta de prática do cadete e a falta de oportunidades de utilizar essa 

técnica em exercícios do terreno na AMAN. 

Apesar dessas lacunas vazias no aprendizado de orientação do cadete, 

podemos dizer que a grande maioria dos cadetes entra na vida de oficial tendo 

exercido muitas funções de comando que necessitam da orientação como ferramenta, 

e isto é um ponto muito positivo na formação da AMAN. 

Sugere-se melhorias a respeito de mais quantidade de pistas de orientação 

para Cursos, como, Engenharia, Comunicações, Intendência e Material Bélico, pelo 

fato de terem dificuldade de utilizarem a bússola e carta topográfica, que são métodos 

fundamentais e básicos para a aplicação desse assunto. Assim como uma maior 

abordagem sobre o GPS em todos os Cursos, com exceção da Artilharia, que obteve 

excelente resultado na pesquisa, visto ser um aparelho muito capaz de facilitar a vida 

e de servir como ferramenta para a orientação do militar. Para complementar o cadete 

deveria poder colocar em prática os conhecimentos das técnicas de vasculhamento 

em algum momento do Estágio de Vida na Selva e Técnicas Especias, visto que o 

cadete recebe as instruções teóricas desse assunto nas orientações para o estágio e no 

período que antecede o estágio. Além disso, é necessário aplicar novas instruções e 

exercícios práticos para os cadetes, com exceção dos cadetes de Artilharia, sobre 

locar pontos pela intersecção de retas, porque fica caracterizado pelos resultados dos 

gráficos 11 e 12, que a quantidade de cadetes que sabem aplicar esse método é 

extremamente pequeno. Por fim, o último gráfico representa a quantidade de vezes 

que o cadete é colocado em uma posição de comando que necessita utilizar a 

orientação como ferramenta, e o resultado mostra pequenas diferenças entre os 

Cursos, com exceção dos Cursos com efetivos muito grandes ou  muito pequenos. 

Para finalizar, a orientação em campanha estará acompanhada com a 

formação do futuro oficial da linha bélica militar por muito tempo, devido as próprias 

características da profissão militar e das necessidades que o oficial tem para poder 

empregar as suas funções de modo coerente. Em respeito a formação do cadete,esse 
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estudo é justamente para identificar falhas no aprendizado do mesmo e propor ações 

que possam surgir efeito imediato no atual Corpo de Cadetes, em vista disso, realizar 

um planejamento que se adeque a realidade. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Caro cadete, este questionário tem como objetivo obter informações para o 

Trabalho de Conclusão de Curso. Responda com sinceridade. Ressalto que toda e 

qualquer resposta fornecidas aqui terá como objetivo único o desenvolvimento de um 

trabalho cientifico na referida instituição e a identidade dos respondentes será de 

mantida em total anonimato. 

 

1. Nome de guerra:______________________________________________ 

2. Número:____ 

3. Arma/Quadro/Serviço: 

(   ) Infantaria 

(   ) Cavalaria 

(   ) Artilharia 

(   ) Engenharia 

(   ) Comunicações 

(   ) Intendência 

(   ) Material Bélico 

4. Você sabe aplicar os processos expeditos de orientação em campanha 

que foram ensinados na AMAN?  

a) Orientação pelo Sol 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

b) Determinação do Norte pelo relógio 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

c) Orientação pelo Cruzeiro do Sul 
(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

5. Você sabe utilizar os instrumentos de orientação em campanha 

disponíveis na AMAN? 

a) Bússola 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

b) Carta topográfica 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

c) GPS (Global position system) 
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(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

6. Você sabe empregar as técnicas de vasculhamento aprendidas na 

AMAN?  

a) Quadrado crescente 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

b) Retangular 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

c) Off-set 
(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

d) Leque 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

7. Você sabe localizar um ponto pela intersecção: 

a) À vante 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

b) À ré 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

8. Quantas vezes você já exerceu alguma função, em exercícios militares 

da AMAN, que utilizou a orientação em campanha? (Homem-carta, 

homem-bússola, comandante de pelotão, comandante de patrulha, 

comandante de companhia) 

(   ) Mais que 5 vezes 

(   ) Mais que 2 vezes 

(   ) Apenas 1 vez 

(   ) Nenhuma vez 
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ANEXO A - PLADIS 

 

 
Fonte: PlaDis de técnicas militares II da EsPCEx, 2015. 
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ANEXO B – CARTA TOPOGRÁFICA 

Fonte: < http://trekkingbrasil.com/wp-content/uploads/carta-modelo.jpg>. Acesso em maio de 2019. 

http://trekkingbrasil.com/wp-content/uploads/carta-modelo.jpg%3e.%20Acesso

