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RESUMO 

 

 

 

O emprego das ferramentas da tecnologia da informação nos processos de ensino é 
um mecanismo amplamente usado na atualidade. Nessa perspectiva, o Exército 
Brasileiro (EB) vem empenhando esforços a fim de incrementar a modernização da 
educação, agregando novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem nas 
escolas de formação da linha combatente. Paralelamente, a representação digital de 
aspectos do terreno em ambientes operacionais tornou-se de extrema importância 
para a Força Terrestre. Nesse sentido, a ESAO tem buscado o emprego de modernas 
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento de 
capacidades essenciais aos oficiais no exercício do comando ou como assessores de 
Estado-Maior. Coerente com os aspectos apresentados, este estudo teve por objetivo 
analisar a viabilidade do emprego de sistemas e ferramentas digitais na ESAO, 
delineando alternativas inovadoras para construir uma visualização virtual do 
planejamento de operações, de forma a proporcionar um aperfeiçoamento no 
processo de ensino-aprendizagem dessa Escola. A dissertação foi desenvolvida por 
meio de pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário com ex-alunos da ESAO, 
entrevista com especialistas e execução de estudo de caso. Os resultados obtidos 
permitiram, no tocante ao Estudo do Terreno, confirmar a importância da aplicação da 
Geoinformação no ensino da ESAO. Constatou-se que existem sistemas e 
ferramentas digitais empregados pelo EB, que podem ser utilizados no processo de 
ensino aprendizagem da ESAO, e que permitem realizar uma representação 
digitalizada do espaço de batalha, adequada às evoluções tecnológicas do combate 
moderno. 
 
 
 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Geoinformação. Estudo do Terreno. 
Representação digitalizada do espaço de batalha. Calco digitalizado.   



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The use of information technology tools in teaching processes is a mechanism widely 
used nowadays. In this perspective, The Brazilian Army (BA) has been making efforts 
to increase the modernization of education, adding new technologies to the teaching-
learning process in the military schools of the combatant line. At the same time, 
formulating knowledge about the digital representation of terrain aspects in operating 
environments has become of great importance to the Land Force. In this sense, ESAO 
has been accompanying the transformation process of the BA, using modern 
technologies in the teaching-learning process to develop essential skills for officers in 
the exercise of command or as Staff advisors. Accordingly, this study aims at analyzing 
the feasibility of using digital systems and tools and outlining innovative alternatives to 
construct a virtual visualization of the maneuvers planning, in order improve the 
teaching-learning process of the ESAO. This essay was developed through 
bibliographic research, survey with former students of ESAO, interview with specialists 
and a case study. The results obtained allowed to confirm the importance of the use 
of Geoinformation in the ESAO teaching, regarding the Study of the Terrain. It was 
found that there are digital systems and tools employed by BA, which can be used in 
the ESAO teaching-learning process, and that allow for a digitalized representation of 
the battle space, appropriate to the technological evolution of modern combat.  
 
 
 
 
Keywords: Information Technology. Geoinformation. Terrain Study. The Digital 
Representation of the Battle Space. Digital Layer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes transformações da Era Digital1 impõem a busca constante pela 

atualização e capacitação. Essa procura pelo conhecimento surge como estratégia, 

para que as instituições consigam acompanhar os processos de globalização e de 

desenvolvimento tecnológico, que conduzem a sociedade do século XXI.  

Nessa perspectiva, nota-se que o Exército Brasileiro (EB) está buscando sua 

transformação, almejando alcançar a configuração estratégica de Força Armada 

compatível com a estatura do Brasil no cenário mundial. Todavia, para atingir esse 

objetivo, o Exército deverá mover-se do estágio em que se encontra, para um patamar 

mais elevado, por intermédio de um processo de transformação (BRASIL, 2012, p. 3). 

Para tal, vislumbrou-se um processo de modernização do EB, delineado pelo 

estabelecimento de competências e capacidades a serem obtidas pela Força para 

2031, com marcos temporais em 2015 e 2022, permeando toda capilaridade do EB 

com resiliência às incertezas a serem impostas pelos conflitos do futuro (BRASIL, 

2012, p. 3).  

Dessa forma, o Exército concluiu o primeiro “ciclo do seu Projeto de 

Transformação, que teve como enfoque o preparo estratégico da Força para 

desenvolver, a partir de 2016, o seu segundo ciclo visando à FORÇA TERRESTRE 

2022 (FT 2022)” (BRASIL, 2015b, p. 75). 

Com efeito, em sintonia com os novos rumos almejados pelo EB, torna-se 

imperioso um alinhamento com as orientações estabelecidas na Diretriz Estratégica 

de Ensino do Exército (DEEEx), que tem por finalidade, “orientar o planejamento das 

atividades inerentes ao Sistema de Ensino do Exército (SEEx), amparados pela 

Política de Ensino do Exército (PEE)” (BRASIL, 2002, p. 3).  

A PEE, dentre as orientações gerais, define como metas: “ampliar a utilização 

dos recursos de informática nos cursos e nos estágios realizados pelo EB, utilizando-

se de modernas tecnologias educacionais” (BRASIL, 2002, p. 1-2). Além disso, define-

se que sua condução deve ser pautada na utilização de tecnologia da informação, 

como dispositivo de transmissão de conhecimento, servindo de apoio no processo de 

ensino-aprendizagem (BRASIL, 2002, p. 1-2). 

 
1 Período inaugurado no final do século XX referente à dinamização dos fluxos informacionais pelo 
mundo. 
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Nessa perspectiva, a Força vem empenhando esforços a fim de desenvolver o 

processo de modernização no ensino: 

a modernização do ensino no Exército Brasileiro incorporou novas 
metodologias ao processo ensino-aprendizagem nas escolas militares, com 
destaque para a contextualização dos conteúdos e uma dinâmica de sala de 
aula focada no aluno, possibilitando mais iniciativa, mais trabalhos em grupo 
e uma valorização das experiências individuais. Esse processo rompeu com 
as arcaicas práticas de memorização de conteúdo, muitas provas formais e 
ensino centrado no professor/instrutor (BRASIL, 2016a). 

Essa busca pela modernização do ensino é evidenciada, por exemplo, pela 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), que vem desenvolvendo um profícuo 

trabalho que resultou na reestruturação de suas instalações físicas, com aquisição de 

equipamentos de informática de última geração com nova rede lógica de 

computadores, empregando o Portal de Educação do Exército como plataforma e 

ambiente virtual de aprendizagem (BRASIL, 2017a).  

Coerente com esse empenho, o EB vem empregando parcerias com outras 

instituições com a finalidade de obter cursos de alta qualidade, gerar a troca de 

informações e promover um ensino moderno: 

após consolidar a experiência com o ensino de idiomas, percebeu-se que, em 
parceria com universidades, poderia se oferecer cursos de ótima qualidade 
para todo o território brasileiro. Iniciaram-se, então, as parcerias com as 
universidades: o Exército cuida da gestão logística e a universidade, da 
gestão do conhecimento. Nessa parceria, o Exército desenvolveu o portal de 
ensino para fazer a gestão acadêmica e o ambiente virtual de aprendizagem 
para fazer a gestão do conhecimento (TEPERINO ET AL, 2006, p. 156). 

Cabe destacar que o Exército estabeleceu seus objetivos estratégicos na 

publicação do Plano Estratégico do Exército (PEEx). Tal documento aponta como 

Objetivo Estratégico do Exército 12 (OEE 12): implementar um novo e efetivo Sistema 

de Educação e Cultura do Exército (SECEx); e, como estratégia, desenvolver a 

utilização da Tecnologia da Informação e Comunicações (TICs) no processo de 

ensino-aprendizagem, elencando como ação, o desenvolvimento da inovação e 

transformação nos estabelecimentos de ensino, bem como a utilização da tecnologia 

da informação nos processos de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2017b). 

O SECEx orienta, por intermédio da Diretriz de Educação e Cultura do Exército 

Brasileiro 2016-2022, a busca pela inovação no Sistema de Ensino, promovendo um 

processo evolutivo de aprendizagem com o objetivo de manter-se na vanguarda 

dentre as Instituições componentes do Sistema Educacional do País (BRASIL, 2015b, 

p. 75). 
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Integrante do Processo de Transformação do EB, esse impulso inovador do 

Sistema de Educação visa aumentar a qualidade no preparo do material humano para 

atuar na Força Terrestre, em operações militares “de guerra e não-guerra” nas quais 

o EB venha a ser empregado. A inovação aplicada na área de Educação e Cultura 

(Figura 1) será atendida em eixos essenciais do processo ensino-aprendizagem, 

dentre os quais podem ser destacados: a introdução de novas e modernas 

metodologias; a exploração das TICs; e a readequação da infraestrutura atual de 

apoio ao ensino (BRASIL, 2015b, p. 76). 

 

Figura 1 – Diagrama de Inovação na Educação e Cultura do EB 
Fonte: o Autor 
 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A tendência da Educação é o profícuo e ascendente emprego das TICs nas 

mais variadas atividades. Essa tendência, conjugada com a capacitação continuada 

dos docentes e instrutores, se tornará um dos principais elementos impulsionadores 

da inovação das metodologias do ensino (BRASIL, 2015b). Para tal, será 

imprescindível:  

a preparação das escolas para a introdução de práticas educacionais 
inovadoras, com o emprego de modernas metodologias pedagógicas para o 
desenvolvimento de competências essenciais ao profissional militar. Essa 
nova perspectiva implicará em mudanças nas matrizes curriculares e na 
adequada capacitação e constante atualização dos docentes para atuar em 
um ambiente educacional dinâmico, estimulante, desafiador e sincronizado 
com o Processo de Transformação (BRASIL, 2015b, p. 75). 
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A despeito da ESAO já ter iniciado esse processo de transformação, alinhada 

ao SECEx, buscando a inovação no sistema de ensino, verifica-se que ainda é 

possível aprimorar o emprego das TICs no processo de ensino-aprendizagem 

utilizando ferramentas digitais.  

Nota-se que são utilizados recursos tecnológicos em apoio ao ensino, como 

projetores de imagens, lousa interativa, ambiente virtual de aprendizagem; outrossim, 

para o planejamento de manobras, os alunos ainda utilizam apenas recursos manuais, 

conforme é possível constatar na lista de materiais utilizados nas instruções e para 

realização das provas: normógrafo de símbolos militares, régua, esquadros e 

transferidor de graus, material para colagem, acetato ou plástico transparente, lápis 

preto, borracha, curvímetro, escalímetro, canetas para retroprojetor (BRASIL, 2018a, 

p. 2). 

Dito de outro modo, a ESAO, assim como o EB, está se adaptando ao novo 

contexto mundial, desenvolvendo novas capacidades e competências, buscando se 

reinventar e promover a capacitação de seus quadros para o emprego de 

equipamentos e sistemas de tecnologia sustentados pela nova doutrina (BRASIL, 

2016a). 

Simultaneamente, tem-se o exemplo do Exército dos Estados Unidos da 

América (EUA), que modernizou o curso de aperfeiçoamento de capitães 

recentemente. Para os norte-americanos:  

a aprendizagem vivenciada no posto de capitão deve agregar conhecimentos 
importantes à carreira desse oficial, uma vez que esse período representa a 
maior possibilidade de crescimento profissional e demanda capacitações que 
o habilitem ao exercício do comando, ao planejamento de operações e ao 
assessoramento de EM (BRASIL, 2018b, p. 21). 

Dessa maneira, os EUA inovaram suas estruturas de apoio ao ensino no curso 

de aperfeiçoamento de oficiais, criando um novo centro de simulação, com emprego 

de sistemas digitais e ambiente virtual. Essas mudanças permitiram aos alunos a 

visualização de manobras planejadas, acompanhando os avanços tecnológicos e sua 

repercussão no combate moderno, vislumbrando a digitalização no espaço de batalha 

(BRASIL, 2018b). 

Vale a pena destacar que a digitalização do espaço de batalha é uma tendência 

na atualidade e consiste na representação digital de aspectos obtidos pela integração 

de sensores, material bélico e postos de comando, apoiada em uma infraestrutura de 

informações e comunicações (IIC) integrada, implicando o uso de sistemas e TICs 
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para receber, trocar, empregar as informações, rapidamente, no contexto operativo 

(BRASIL, 2015c). 

Dentro desse contexto, acompanhando as evoluções tecnológicas, a presente 

pesquisa dará enfoque ao levantamento de alternativas inovadoras quanto ao 

emprego do acetato no processo de planejamento de manobras pelos alunos da 

ESAO durante a confecção de calcos apoiados sobre as cartas topográficas 

impressas.    

Além disso, pretende-se realizar um estudo focado no emprego da 

representação gráfica digital, delineando formas de construir uma versão virtual do 

planejamento de operações, de modo a proporcionar um aperfeiçoamento no 

processo de ensino-aprendizagem da ESAO. 

Portanto, coerente com os aspectos levantados, propõe-se o seguinte 

problema de pesquisa: diante da necessidade de construção de mecanismos 

alternativos para o processo de planejamento de operações pelos alunos da ESAO, 

buscando acompanhar as evoluções tecnológicas advindas das transformações no 

século XXI, é viável o emprego de sistemas ou ferramentas que possibilitem a 

representação digitalizada do espaço de batalha? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral de uma pesquisa constitui uma síntese do que se almeja obter 

com a sua conclusão. Simultaneamente, os objetivos intermediários retratam as 

particularidades do desenvolvimento visando atingir o objetivo final. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a viabilidade do emprego de sistemas e ferramentas digitais, 

delineando alternativas inovadoras para construir uma visualização virtual do 

planejamento de operações como forma de proporcionar um aperfeiçoamento no 

processo de ensino-aprendizagem da ESAO. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a. Apresentar conceitos da Educação, analisando a influência do emprego de 

Tecnologia da Informação e Comunicações nos ambientes de ensino-aprendizagem. 

b. Levantar os elementos componentes da digitalização do Espaço de Batalha, 

apresentando os mecanismos de Comando e Controle, de Planejamento de 

Operações, de Consciência Situacional, de Geoinformação e de adestramento virtual 

e os processos de simulação. 

c. Identificar práticas empregadas atualmente nas instruções da ESAO que 

podem ser executadas utilizando ferramentas digitais. 

d. Propor uma diretriz para o planejamento digital de manobras no processo de 

ensino da ESAO. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

Diante do problema de pesquisa proposto, foram formuladas as seguintes 

questões de estudo: 

a) Quais os principais reflexos do emprego de recursos tecnológicos nos 

sistemas de ensino militar? 

b) Existem sistemas de TIC com ferramentas de Geoinformação que permitam 

realizar o planejamento de operações militares empregando calcos e cartas 

topográficas digitais? 

c) Quais desses sistemas são empregados pelo EB, nos Centros de 

Adestramentos, nas Agencias de Inteligências, nas Unidades de Comunicações e nos 

Centros de Geoinformações na atualidade? 

d) Os sistemas de TIC com ferramentas de Geoinformação já empregadas pelo 

EB podem ser utilizados no processo de ensino aprendizagem da ESAO, permitindo 

realizar uma representação digitalizada do espaço de batalha, adequada às evoluções 

tecnológicas inseridas no combate moderno? 

 

 

 



21 
 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

O notável destaque obtido pelo Brasil na nova ordem mundial implica na 

reformulação de suas instituições, visando o desenvolvimento científico e tecnológico 

almejado pelo país. Ao mesmo tempo, a Era Digital impõe uma nova realidade aos 

conflitos, que enseja a busca de uma reformulação estratégica para as Forças 

Armadas, a fim de incluí-las no processo de transformação da sociedade:  

a imprevisibilidade e a incerteza do ambiente internacional, as indicações dos 
cenários prospectivos, as novas tecnologias presentes no mundo atual, as 
mudanças no ambiente operacional e as profundas mudanças nos processos 
de atuação das forças armadas são indutores para transformação dos atuais 
meios militares e a construção de um novo instrumento de defesa terrestre, 
mais efetivo e adequado a essa nova realidade e à estatura geopolítica que 
o País crescentemente adquire (BRASIL, 2016a, p.1). 

Há que se considerar novas tendências e características presentes nas forças 

armadas mais desenvolvidas: a ambiência no espaço de batalha, com elevado 

emprego de sensores e transmissores de dados digitalizados; a superioridade das 

informações de Inteligência de Combate e Guerra Eletrônica; a capacidade de 

atuação no espaço cibernético; e o desenvolvimento de sistemas de Comando e 

Controle (C²). Nesse contexto, o emprego das TICs cresce de relevância para o estudo 

do terreno e a construção da Consciência Situacional (BRASIL, 2012). 

O estudo digital do terreno está inserido dentre as fases do Processo de 

Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis 

(PITCIC): a Análise do Terreno.  

O PITCIC constitui um processo cíclico mediante análise integrada, que 

permite, dentre outros dados, a visualização de como o terreno condiciona as 

operações militares. O processamento digital dos dados obtidos nessa fase permite a 

rapidez no fluxo de informações preponderantes para a tomada de decisão (BRASIL, 

2016). 

Considerando o Terreno como uma relevante Necessidade de Inteligência (NI), 

os comandantes, nos mais diversos níveis, devem ponderar seus efeitos nas missões, 

durante o planejamento e a execução de uma operação:  

o terreno, normalmente, é estudado para determinar seus efeitos nas 
operações. O Comandante analisa o terreno considerando os cinco aspectos 
militares do terreno expressos na sigla OCOAV: a) observação e campos de 
tiro; b) cobertas e abrigos; c) obstáculos; d) acidentes capitais; e e) vias de 
acesso (BRASIL, 2016, p. 2-12). 
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Cabe destacar que o terreno é um aspecto tão importante para a formulação 

da Consciência Situacional que alcançou status de Fator de Decisão, o qual se integra 

com os Fatores Operacionais “Infraestrutura” e “Ambiente Físico”. Uma análise 

disciplinada dos Fatores Operacionais e Decisão gera um considerável diferencial 

sobre o inimigo, no que diz respeito ao estabelecimento de alternativas para atingir os 

objetivos e o Estado Final Desejado (BRASIL, 2014a). 

Assim, a sinergia entre os aspectos do terreno e o emprego da tecnologia 

formula capacidades que permitem ao decisor: a supremacia de informações, a 

antecipação de fatos, o fortalecimento da rede de comando e controle, e o 

desenvolvimento de aptidões que garantem superioridade de uma força sobre o 

inimigo.  

Buscando desenvolver essas aptidões, o EB tem estimulado a inovação e 

desenvolvido suas capacidades, seja pelo emprego de tecnologias, ou mesmo, pela 

reformulação de sua doutrina.  Esse processo de transformação impacta diretamente 

a gestão estratégica da Força, conduzindo o Alto Comando a planejar o Exército do 

futuro (BRASIL, 2015b).    

O PEEx passou a priorizar a aquisição da Capacidade Militar Terrestre C², por 

intermédio da Capacidade Operativa 19, com objetivo de iniciar, no curto prazo, a 

digitalização do Espaço de Batalha, visando a obtenção da consciência situacional. O 

PEEx propõe, ainda, em seu OEE 7, a reorganização do Sistema de Informação do 

Exército, visando o aperfeiçoamento da produção e disponibilização da 

Geoinformação, conforme Quadro 1 (BRASIL, 2017b). 

 

 

Quadro 1 – OEE 7 
Fonte: Brasil, 2017b. 
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O tema tem aderência aos objetivos citados, em decorrência da necessidade 

de integrar as demandas de ensino na ESAO com o uso de TICs, considerando a 

complexidade do combate moderno e a rede estruturada que compõe o Espaço de 

Batalha, a fim de produzir sistemas capazes de otimizar o planejamento operativo e 

obter máxima precisão na atividade de C². 

Vale a pena destacar que já existe uma série de sistemas complexos utilizados 

por OM especializadas em Geoinformação, C², Inteligência e Simulação Virtual. A 

despeito de terem sido desenvolvidos para cada área de atuação, também têm 

potencial para aplicação ao ensino para gerir digitalmente o complexo Espaço de 

Batalha.  

Neste sentido, o presente estudo se apresenta como inédito pois promove uma 

pesquisa a respeito de sistemas que ainda não constam no plano de ensino da ESAO. 

Pretende-se contribuir para que a ESAO – estabelecimento de ensino de referência e 

vetor da propagação da nova doutrina no âmbito da força – adquira capacidades 

inovadoras de ensino-aprendizagem para montagem dos calcos digitalizados.  

Vislumbra-se que este procedimento possa ser transportado para um ambiente 

virtual, mesclando visualizações cartográficas com imagens reais do terreno, 

permitindo que os alunos busquem soluções criativas no contexto das Operações.    
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

O emprego das ferramentas da tecnologia da informação na educação é um 

mecanismo amplamente usado na atualidade. Como consequência, as instituições 

buscam atualizar-se com o objetivo de acompanhar as constantes evoluções 

tecnológicas. Essas mudanças, quando associadas à educação, proporcionam 

mecanismos de capacitação com emprego de sistemas interativos. 

Na atualidade, o ensino é efetivado com o intenso emprego de tecnologias de 

informação e comunicação, o que permite a otimização dos processos de ensino 

aprendizagem. O número de instituições e empresas que desenvolvem programas de 

capacitação de recursos humanos através da educação e da tecnologia está em 

crescimento. As universidades têm incorporado, ao longo de sua história, as novas 

tecnologias de informática e novos mecanismos de telecomunicação. (ALVES, 2011)  

O desenvolvimento e os avanços tecnológicos no final do século XX 

transformaram e estão impulsionando a reformulação da maneira de aprender e de 

ensinar. Com efeito, o resultado desse processo de transformação, aliado ao intenso 

ritmo do atual mundo globalizado e à complexidade de tarefas que envolvem emprego 

de tecnologia e informação fazem com que o sistema de ensino não possa ser 

considerado uma simples atividade trivial (PEREIRA ET AL, 2007).  

Neste contexto, as demandas da educação deixaram de ser exclusividade das 

escolas e universidades, passando a incorporar necessidades de treinamento e 

capacitação de indivíduos que necessitam estar continuamente atualizados para 

enfrentar o competitivo mercado de trabalho e as exigências da sociedade moderna 

(PEREIRA ET AL, 2007).  

 

2.1.1 Tecnologias e Aprendizagem 

 

O uso de novas e modernas tecnologias propicia trabalhar a aprendizagem 

aliada à investigação e à experimentação, pois permite ao aluno pesquisar, interferir, 

estimular e construir um conhecimento próprio. O aprendiz torna-se participante da 
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ação educativa com mecanismos dinâmicos de interação aos métodos e ferramentas 

para o estabelecimento de uma nova realidade. O professor interage como facilitador 

do processo ensino-aprendizagem e impulsiona o aluno a desenvolver técnicas e 

capacidades para inferir significados importantes para sua articulação dentro do 

ambiente de aprendizagem (AGUIAR, 2008).  

Segundo D’Ambrósio (1996), adentramos na era chamada a “sociedade do 

conhecimento”. A velocidade das informações impede que a escola apresente 

conhecimento obsoleto e ultrapassado no que se refere a ciência e a tecnologia. A 

modernização é essencial para que as instituições de ensino estimulem a captação, a 

organização, a construção e a difusão do conhecimento ativo conectado com as 

expectativas da sociedade. Para tal, é imprescindível ampliar utilização de recursos 

tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem.  

No Brasil, a implementação dos meios de comunicação como ferramentas de 

ensino teve início na década de 1970, encabeçada pelos primeiros projetos de 

educação a distância. Inicialmente, o objetivo era disseminar conhecimentos atingindo 

um público maior através das mídias televisionadas e da radio difusão. 

Posteriormente, a educação a distância ganhou forças e foi incrementada com os 

ambientes virtuais de aprendizagem, acompanhando as inovações tecnológicas da 

Era Digital (TORI, 2010). 

As ferramentas tecnológicas se apresentam diversificadas em nosso cotidiano, 

cabendo ao gestor de ensino2 delinear estratégias para captá-las, selecionando 

aquelas que se qualificam como interativas e possuem potencial para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem, conforme nos leciona (TORI, 

2010, p.20): 

As tecnologias interativas, como multimídia, hipermídia, jogos e realidade 
virtual, possuem grande potencial para aplicações na área educacional, que 
vão da apresentação de conteúdos multimídia interativos à intermediação 
entre aluno e professor – ou entre aluno e aluno, ou entre aluno e conteúdo 
– via videoconferência, chat ou outros meios interativos de comunicação 
eletrônica. Na educação apoiada por tecnologias interativas, os conteúdos e 
ferramentas digitais e virtuais assumem papel de destaque e oferecem novas 
formas de trabalho e de aprendizagem. Compartilhamento, interatividade, 
hipermídia, busca, tags, blogs, wikis, comunicação instantânea, mundos 
virtuais e jogos são alguns dos conceitos relacionados ao uso atual dessas 
tecnologias.  

 
2 Profissional incumbido de realizar a gestão das estratégias de ensino-aprendizagem em 
determinado estabelecimento de ensino. 
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O portal de ensino Porvir (2019), apresenta, dentre as inovações existentes na 

atualidade, as melhores ferramentas digitais para aprimorar o trabalho do professor e 

otimizar a experiencia do aluno como receptor no processo de aprendizagem, 

conforme afere-se abaixo: 

a) Objetos digitais de aprendizagem: são recursos que podem ser 

empregados pelo professor, dentro ou fora da escola, no processo de ensino-

aprendizagem, gerindo conteúdos e ferramentas para auxiliar o planejamento mais 

criativo do ensino, que atraem a atenção dos alunos. São exemplos jogos, animações, 

simuladores e videoaulas. 

b) Plataformas: são ambientes virtuais de aprendizagem, que permitem a 

interação informacional entre os atores do processo de ensino e o acompanhamento 

do desempenho de cada aluno. Elas possibilitam armazenar e publicar dados e 

conteúdos, possibilitando a criação de cursos na modalidade EAD e também servindo 

como suporte pedagógico aos cursos presenciais. 

c) Ferramentas de gestão: são mecanismos que facilitam a organização dos 

processos de ensino propriamente dito e atividades subsidiárias, permitindo a 

automatização de procedimentos e economicidade na realização de tarefas 

administrativas. Podem ser ferramentas de TI ou práticas de gestão escolar que 

organizam o sistema pedagógico ou financeiro da instituição, facilitando o controle das 

atividades e do desempenho do aluno. 

d) Ambientes Virtuais: constituem tecnologias imersivas que aumentam o 

interesse dos alunos e os estimulam a interagirem com os recursos de maneira ativa. 

São conhecidos como mundos virtuais pois permitem que os alunos executem tarefas 

em um cenário virtual que podem simular museus, laboratórios, espaços acadêmicos 

do mundo inteiro.  

e) Ferramentas de experimentação: são dispositivos que fomentam o 

desenvolvimento cognitivo, social e comunicativo nos alunos. Eles constituem 

ferramentas de criação e produção audiovisual, como podcasts, blogs, websites, livros 

digitais, jornais educativos, vídeos, tutoriais, entre outros. Com métodos de produção 

digital, os alunos fazem uso de seu pensamento criativo para criar dispositivos e gerar 

soluções práticas em curto prazo.  

f) Ferramentas de comunicação: são caracterizadas por um conjunto de 

ativos que facilitam a comunicabilidade entre diferentes participantes do processo de 

aprendizagem. Eles estimulam interações entre educadores e alunos, viabilizando o 
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estabelecimento de redes virtuais educativas. Os aplicativos e as redes sociais 

permitem o engajamento familiar no processo de ensino, bem como o 

desenvolvimento de atividades socioeducativas e curriculares. 

g) Ferramentas de trabalho: traduz-se em processos produtivos que tornam 

atividades complexas em tarefas simplificadas. Essas ferramentas fornecem recursos 

que sintetizam tarefas e amparam a organização de arquivos e dados. São exemplos 

os aplicativos, os editores de texto, áudio, imagens e vídeo, as plataformas para 

criação de textos, gráficos, formulários, planilhas e apresentações.  

Todos esses recursos tecnológicos quando integrados ao processo de ensino 

desenvolvem habilidades e competências para a promoção da igualdade e qualidade 

na aprendizagem, bem como constroem um novo modelo de interlocução entre aluno 

e professor, conforme demonstrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Diagrama de recursos tecnológicos 
Fonte: Porvir, 2019. Editado pelo Autor. 

 

Embora seja importante o emprego dos recursos tecnológicos nos sistemas de 

ensino, deve-se dar enfoque à aprendizagem, proporcionando aos alunos a 

oportunidade de criar, raciocinar e interagir, solucionando problemas e desenvolvendo 

projetos significativos, conforme aponta (JONASSEN, 2008, p.1): 
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Os programas de educação a distância usam necessariamente tecnologias 
para suplantar ou substituir as instruções ao vivo, face a face. Se as 
tecnologias facilitam a transmissão de instruções, elas não mudarão a 
natureza destas sem mudanças fundamentais nas concepções e métodos de 
ensino e aprendizagem. 

Segundo Jonassen (2008), o avanço tecnológico aplicado na educação 

moderna implica na demarcação de uma aprendizagem estruturada e pautada em 

qualidades fundamentais para a construção do pensamento de estudantes. Quando 

os alunos são conduzidos de forma a se integrarem e se envolverem nos processos 

de ensino, surge a aprendizagem significativa. Essa aprendizagem é constituída por 

uma integração de conceitos, elencados por Jonassen (2008):  

a) Ativa - A aprendizagem é resultado de experiências genuínas. O empenho 

em atividades proeminentes fornece a fundamentação para a aprendizagem. Sendo 

assim, quando os alunos manuseiam ativamente os elementos e as ferramentas da 

troca, adquirem novas experiências, que são componentes fundamentais da 

aprendizagem de caráter significativo. 

b) Construtiva - Os alunos constroem novos conhecimentos consubstanciados 

com suas próprias experiências que integram novas ideias ao momento ou situação 

anterior a fim de proporcionarem a construção de novos modelos.  

c) Reflexiva – Somente a experiência não é suficiente para a aprendizagem. 

Os alunos devem, por sua vez, refletir suas próprias experiências e analisá-las. Uma 

crítica comum aos ambientes construtivistas no tocante à aprendizagem é que eles 

focam nas atividades que excluem a reflexão. Há necessidade de cobrar dos alunos, 

por intermédio da tecnologia, a coordenação do que estão produzindo, o processo 

decisório que utilizam, bem como as estratégias que usam para solucionar os 

problemas. Quando refletem eles compreendem melhor e têm mais aptidão para 

transmitir aquele conhecimento que edificaram. 

d) Colaborativa - Os alunos trabalham espontaneamente na constituição da 

aprendizagem, construindo grupos, explorando as aptidões de cada indivíduo em prol 

do grupo, enquanto se apoiam mutuamente, moldam e notam as contribuições de 

cada colaborador. Esta atitude participativa não necessita da proximidade física, 

sendo possível que alunos distantes interajam em grupos ou comunidades 

e) Intencional - Toda atitude humana é regida por um objetivo. As ações e os 

comportamentos dos indivíduos são orientados por uma intenção de atingir 

determinado resultado. Este objetivo pode estar relacionado ao suprimento de uma 
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necessidade básica, ou pode ser mais complexo, como a construção de novos 

conhecimentos e habilidades. As tecnologias consistem em mecanismos que podem 

apoiar os alunos no gerenciamento de seus processos visando o estabelecimento de 

metas e objetivos, dentro de um ambiente de aprendizagem, seja ele virtual ou 

presencial. 

f) Complexa – Os processos de ensino tendem a simplificar demais a linguagem 

e as ideias transmitidas buscando facilitar o entendimento pelos alunos. A sintetização 

de conhecimentos complexos remove elementos contextuais, transformando-se em 

informações simples e de fácil compreensão para o aluno, mas que se submetem ao 

risco de se apresentarem defeituosas e incompletas. Além disso, os problemas do 

mundo real tendem a ser mais complexos, irregulares e complicados, portanto, a 

simplificação no processo de ensino pode dificultar o desenvolvimento de habilidades 

para resolução problemas mais robustos. 

g) Contextual – Estudos recentes apontam que as ações da aprendizagem que 

estão inseridas em contextos reais ou simulados são melhor transmitidas e aplicadas 

de forma mais consistente para novas conjunturas. Neste contexto, torna-se salutar a 

substituição de experiências abstratas dentro de normas predefinidas aplicadas à 

problemas comuns, por conhecimentos e habilidades obtidos em estudos de caso 

fundamentados em contextos do cotidiano. 

h) Coloquial – Dentro de um ambiente de aprendizagem, a busca de soluções 

de problemas e a superação de etapas complexas conduzem o aluno a utilizar 

informações preexistentes ou mesmo opiniões e experiências de outras pessoas. A 

aprendizagem coloquial implica na resolução de problemas de forma natural, 

empregando atividades sociais para obtenção de capacidades intelectuais e 

formulação de habilidades decisórias. O desenvolvimento tecnológico apoia este 

mecanismo mediante a interatividade dos alunos, por vezes fora do ambiente de 

ensino-aprendizagem, através de relacionamentos sociais ou de trocas de 

informações em redes virtuais informais. Inseridos em grupos e comunidades, os 

alunos realizam integrações sociais que resultam na construção do conhecimento, 

gerando formas criativas e múltiplas de solucionar problemas do cotidiano.  
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Figura 3 - Diagrama de sinergia da Aprendizagem Significativa 
Fonte: JONASSEN, 2008. Editado pelo Autor. 

 

A estrutura esquematizada na Figura 3 aponta o relacionamento 

interdependente e interativo das características de aprendizagem e do uso da 

tecnologia. Traçando um paralelo, as tecnologias devem ser empregadas 

seletivamente e aplicadas nos cenários de aprendizagem de forma que interajam com 

a maioria destes conceitos. A sinergia destas características resulta em uma 

aprendizagem mais eficiente e eficaz, potencializando a exploração dos recursos 

disponíveis nos sistemas de educação a distância (JOANASSEN, 2008). 

 

2.1.2 Modernização do sistema de ensino do EB 

 

O Exército organizou um Sistema de Ensino compatível com envergadura da 

Instituição, compondo-se por escolas, centros de formação, institutos de pesquisa e 

unidades que se dedicam à formação, ao aperfeiçoamento, à especialização e ao 

adestramento de militares. A promulgação da Constituição Federal de 1988 teve como 

resultado o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, legislação 

esta que representou um marco temporal no sistema de ensino do País, implicando 

na reformulação da Lei de Ensino do Exército e na atualização do ensino no EB 

(MAGALHÃES, 2010). 
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O processo de modernização implementado no ensino do EB agregou novas 

metodologias ao procedimento de aprendizagem, com enfoque na inserção de 

conteúdos contextualizados e uma interação focalizada no aluno, inferindo maior 

participação e interesse, com atividades em grupo, destacando as qualidades 

individuais. Essa transformação irrompeu os defasados exercícios de memorização, 

provas formais e ensino focado no instrutor (BRASIL, 2016a). 

Nessa perspectiva, o PEEx 2016-2019 estabeleceu como estratégia na área de 

educação, a atualização do Sistema de Educação e Cultura, elencando as seguintes 

ações estratégicas: 

a) Desenvolver nos estabelecimentos de ensino a cultura da inovação e 
de transformação.  
b) Incrementar a utilização da Tecnologia da Informação no processo ensino-
aprendizagem.  
c) Aperfeiçoar os processos de capacitação e de educação continuadas. 
d) Incrementar a pesquisa científica nos estabelecimentos de ensino. 
(BRASIL, 2017b, p.37, grifo nosso) 

 

A modernização do ensino das Escolas Militares está em curso, no entanto, 

prescinde da introdução da competência da inovação. Por tratar-se de uma instituição 

secular, balizada por valores tradicionais, é a preciso identificar as dificuldades e 

planejar soluções que envolvam o público interno na consolidação da inovação como 

cultura organizacional (BRASIL, 2016a). 

A inovação na área de Educação e Cultura será atendida em eixos essenciais 

do processo ensino-aprendizagem, entre os quais podem ser destacados, a 

introdução de novas e modernas metodologias; a exploração das TICs; e a 

readequação da infraestrutura atual de apoio ao ensino (BRASIL, 2015b, p. 76). 

Para tingir esse patamar almejado pelo alto comando da Força, no tocante a 

modernização do Sistema de Educação e Cultura, é fundamental adotar modelos 

exitosos e experiências bem-sucedidas, como a consolidação da cultura da inovação 

no Departamento de Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2016a). 

Para tal, serão necessários: investimentos nos programas de capacitação, 

incentivando a pesquisa científica em centros nacionais e internacionais, com 

aplicação nas Escolas Militares; incentivo ao emprego de tecnologias no processo de 

ensino aprendizagem; criação de eventos e premiações para promover a criatividade, 

inventividade e inovação nos estabelecimentos de ensino; e parcerias com instituições 

civis, fomentando a interação acadêmica (BRASIL, 2016a). 
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2.2 GEOINFORMAÇÃO 

 

A Geoinformação, também conhecida por Geoinfo, trata-se de uma abreviação 

para o termo “Informação Geográfica”. Todo e qualquer dado ou informação que 

possa receber atributo e ou vinculação gráfica, permitindo sua localização no espaço 

geográfico, consiste na Geoinformação (BRASIL, 2018). 

A Geoinfo é considerada uma integração entre diferentes disciplinas, que 

submerge das ciências exatas, da terra e as Engenharias, com a objetivo de 

proporcionar uma abordagem de forma estruturada de informações da atmosfera, da 

hidrosfera, da litosfera e da biosfera para diversas aplicabilidades, incluindo o 

planejamento de operações militares  (BRASIL, 2014, grifo nosso). 

A Geoinformação é um conhecimento associado a uma referência geográfica – 

ou georreferenciado – resultado do processamento de dados espaciais, que se 

destina a apoiar o processo decisório. Seu objetivo principal, como Ciência, consiste 

em estudar e introduzir diferentes maneiras de representação virtual do campo 

geográfico (BRASIL, 2014, p. 2-1). 

A aplicação da Geoinfo na atividade militar se dá, de forma direta ou indireta, 

nas diversas Funções de Combate, sendo largamente utilizada no planejamento 

operativo e no controle situacional das frações pelos chefes militares e seus auxiliares 

de estado-maior em todos os níveis. Dessa forma, o uso adequado da geoinformação 

garante a superioridade de informações bem como facilita a projeção de força no 

contexto das Operações (BRASIL, 2018). 

Empregar a Geoinfo é atribuir grau de relevância aos avanços tecnológicos que 

influem no combate na atualidade. Para ampliar seu uso, torna-se imperioso entender 

os componentes que integram a Geoinformação: geotecnologias, processo de 

produção, produtos e infraestrutura. As Geotecnologias fornecem o suporte para a 

produção de produtos e serviços de Geoinformação. O processo de produção 

compreende a aquisição, a elaboração, a disseminação, a gestão e o controle de 

qualidade dos produtos. Esses produtos podem ser subdivididos em temáticos ou 

básicos a depender dos dados geoespaciais e do nível de análise empregados. Já a 

infraestrutura compreende o conjunto de meios empregados para o processamento 

da Geoinformação, conforme Figura 4 (BRASIL, 2014, p. 2-1). 
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Figura 4 – Componentes da Geoinformação 
Fonte: o Autor.  

 

 

2.2.1 Etapas de Produção da Geoinformação 

 

A pluralidade de produtos e processos componentes da Geoinfo confere grande 

complexidade para delinear e configurar as diferentes fases de produção, pois há 

etapas que acontecem de forma simultânea ou que são compridas de maneira 

contínua, a depender da aplicabilidade que se deseja propor. A figura 5 representa as 

etapas de produção da Geoinformação: Aquisição, Processamento, Gerenciamento, 

Análise de Dados e Elaboração de Produtos (BRASIL, 2014, p. 4-1).  

 
Figura 5 – Etapas da Geoinformação 
Fonte: Brasil, 2014, p. 4-2.  

 

A etapa da aquisição abrange o processo de levantamento de necessidades, e 

a obtenção de dados, que pode ocorrer de forma direta ou indireta. Além disso, 

compreende a validação de fontes de dados, a gestão de pedidos, a obtenção de 

informação no espaço geográfico. O levantamento de necessidades seleciona 

produtos que poderão ser obtidos (BRASIL, 2014). 
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No ambiente operacional, equipes especializadas produzem dados e 

informações oriundas de fontes diversas, com objetivo de suprir as demandas de 

Geoinfo. A fim de facilitar o processo de busca por dados geoespaciais básicos, foi 

disponibilizado o Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx), permitindo aos 

integrantes da Força acessá-los por diferentes meios (BRASIL, 2014). 

Na etapa de processamento de dados, os sistemas digitais de processamento 

de imagens contribuem com a produção de dados geoespaciais que serão analisados 

para a geração de produtos básicos e locais. Depois de processada a Geoinfo poderá 

ser guardada no BDGEx ou em bancos de dados locais e por fim disponibilizada ao 

usuário (BRASIL, 2014). 

O gerenciamento de dados constitui uma etapa pela qual a rede de dados 

proporciona o contínuo fornecimento de produtos aos usuários e aos analistas. A 

comunicação da Geoinfo é estruturada no Sistema de Comando e Controle do 

Exército (SC2Ex), integrante do Sistema Militar de Comando e Controle (SisMC2). A 

disponibilização dos dados é garantida pela armazenagem fixa e móvel, com cartas 

em papel e em mídia digital. Nesta fase, é importante executar medidas preventivas 

de proteção e segurança, atividades estas conduzidas por especialistas em 

Segurança da Informação e Comunicações (BRASIL, 2014).  

A etapa de análise de dados compreende a filtragem de dados, analise em 

bancos de dados, a simulação de situações e cenários, a integração de dados, entre 

outras atividades que permitem uma análise sistematizada. Nessa fase é possível a 

geração de Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) que permite às frações 

operativas planejamento oportuno (BRASIL, 2014). 

Na etapa elaboração de produtos empregam-se os dados do BDGEx ou em 

outras fontes fidedignas. A etapa inclui ações que permitem a agregação de valor 

sobre as bases de dados existentes, otimizando-as para utilização posterior. Os 

produtos Geoinformacionais são processados e compartilhados com as tecnologias 

disponíveis, em formatos padronizados ou não, conforme as demandas determinadas 

pelos usuários do EB (BRASIL, 2014). 

 

2.2.2 Produtos Geoespaciais básicos 

 

Os Produtos Geoespaciais Básicos (PGB) são provenientes de dados básicos 

ou da compilação de agrupamento de dados. No âmbito do EB, existe uma série de 
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PGB produzidos que facilitam o planejamento de operações e a extração de EEI pelos 

Comandantes de frações e pelos integrantes de Estados-Maiores: 

a) Imagens georreferenciadas (Figura 6): possibilitam a associação de 

coordenadas das características visíveis em determinada imagem às coordenadas do 

terreno.  Para geração dessas imagens, faz-se necessário a identificação de pontos 

nítidos nas imagens e no terreno com as coordenadas geográficas correspondentes 

(BRASIL, 2018).  

A geração das coordenadas decorre do processamento de imagens de 

sensores remotos, através de uma função matemática a qual lista as coordenadas de 

imagem (coluna=X, linha=Y) e as coordenadas do terreno (latitude=ᵠ, longitude= λ) 

(BRASIL, 2014, p. 5-2). 

 

 

 

Figura 6 – Imagem Coordenadas 
Fonte: o Autor.  

 

b) Modelos Digitais de Elevação (MDE): tratam-se de representações simples 

que tem a finalidade de apresentar os fenômenos reais da superfície terrestre por meio 

de um dado geoespacial matricial, exigindo baixo nível de abstração do usuário. Caso 

representem o terreno, sem considerar os componentes de elevação - como 

vegetação, construções, torres, pontes – serão classificados de Modelos Digitais do 

Terreno (MDT). Porém, se representarem a vegetação bem como outros 

componentes de elevação, serão classificados como Modelos Digitais de Superfície 

(MDS), não podendo ser empregados para geração de curvas de níveis. A imagem 

da Figura 7 demonstra a diferença entre MDT e MDS (BRASIL, 2018). 
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Figura 7 – Imagens comparativa MDS x MDT 
Fonte: Brasil, 2014, p. 5-4.  

 

c) Ortoimagem (imagem ortorretificada):  trata-se de um produto geoespacial 

básico proporciona a retificação de distorções em imagens obtidas por sensores, em 

decorrência do relevo e pela visada geométrica do sensor. Nesse processo, ocorre a 

correção da imagem, sintetizando-a em uma projeção ortogonal, utilizando 

informações disponíveis sobre o relevo da área imageada, conforme Figura 8 

(BRASIL, 2018). 

 

 
Figura 8 – Comparação de uma Imagem Ortorretificada: (a) Antes; e (b) Depois 
Fonte: Brasil, 2014, p. 5-5.  

 

d) Carta imagem: consiste em um produto cartográfico composto por uma 

imagem georreferenciada com a sobreposição de características planimétricas, 

hidrográficas e altimétricas vetoriais, passíveis da extração de informações 

geoespaciais. “A Carta Imagem pode ser disponibilizada em meio digital ou em meio 
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analógico (papel). Devem constar nesse tipo de produto informações marginais que 

incluem legendas, símbolos, escalas, moldura, quadrícula, entre outras” (BRASIL, 

2014, p. 5-7). 

e) Carta Ortoimagem (Figura 9): é um documento geoespacial caracterizado 

por conter uma ortoimagem no seu plano de fundo, com a fusão de alguns aspectos 

vetoriais de planimetria, de altimetria ou de hidrografia. Esse documento cartográfico 

é comumente utilizado em operações militares, tendo em vista a riqueza de detalhes 

vetoriais como estradas, rios, entre outros. É produzida de forma rápida tanto em 

formato digital quanto analógico (papel) (BRASIL, 2014). 

 

 
Figura 9 – Carta Ortoimagem 
Fonte: Brasil, 2014, p. 5-7. 

 
 

f) Dados Geoespaciais Vetoriais: são feições estruturadas em planos de 

informação (camadas) e agrupados em categorias de acordo com a afinidade 

temática, conforme Figura 10. A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) definiu 

13 (treze) categorias nas quais os objetos podem ser agrupados:   

a) Hidrografia; b) Vegetação; c) Limites; d) Pontos de Referência; e) 
Localidade; f) Sistema de Transportes; g) Energia e Comunicações; h) 
Abastecimento de Água e Saneamento Básico; i) Educação e Cultura; 
j) Estrutura Econômica; k) Administração Pública; l) Saúde e Serviço 
Social; e m) Relevo (BRASIL, 2014, p. 5-8). 
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Figura 10 – Camadas Vetoriais 
Fonte: Brasil, 2014, p. 5-8.  

 

g) Carta Topográfica: contém informações da superfície terrestre sobre 

planimetria (acidentes físicos) e altimetria (curvas de nível e pontos cotados) pelo 

emprego de símbolos e convenções cartográficas que permitem aferir distâncias, se 

orientar nas direções e definir a localização geográfica de afeições, conforme as 

normas vigentes (BRASIL, 2014). 

  

 

Figura 11 – Cartas Topográficas 
Fonte: Brasil, 2014, p. 5-9.  

 

As cartas topográficas (Figura 11), por permitirem a visualização de elementos 

constantes na paisagem do terreno, são largamente empregadas nas operações 

militares. Usualmente, são fabricadas utilizando escalas pré-definidas: 1:250.000, 
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1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000. As cartas topográficas possuem demarcações 

matemáticas: meridianos e paralelos (BRASIL, 2014). 

 
 

2.2.3 Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx) 

 

Um banco de dados constitui um local, físico ou virtual, onde são armazenados 

determinados dados. No caso de um Banco de Dados Geográficos (BDG), ele 

armazena dados geoespaciais, oferece a possibilidade de consultas e extrações 

espaciais, suporta feições geométricas em sua base, gera operações entre 

geometrias e permite o cálculo de distâncias (BRASIL, 2018). 

Todos os dados geoespaciais produzidos no âmbito do Exército são 

disponibilizados e armazenados no Banco de Dados Geográficos do Exército 

(BDGEx) e podem ser acessados via internet pelo Geoportal3. A Diretoria de Serviço 

Geográfico é responsável por coordenar as atividades relativas às informações 

geográficas no âmbito do EB, bem como pela gestão do BDGEx (BRASIL, 2018). 

O BDGEx tem por principal finalidade: 

possibilitar a disseminação de dados e informações geoespaciais, produzidos 
e disponíveis em cada um dos Centros de Geoinformação, para o EB, para 
as demais Forças Armadas, para órgãos públicos e privados, e para a 
sociedade em geral. Difunde dados geoespaciais que seguem os padrões 
estabelecidos pelo Sistema Cartográfico Nacional, no qual a DSG se 
enquadra como órgão normativo, e está sendo preparada para disponibilizar 
os referidos dados dentro da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do 
Brasil (INDE), instituída pelo Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de 
novembro de 2008 (O BANCO, 2017). 
 

O BDGEx (Figura 12) é composto por produtos, destacando-se as cartas 

topográficas, os MDS e MDT, as ortoimagens coloridas, os modelos produzidos 

provenientes de Radares, entre outros. “A arquitetura do sistema permite acessar os 

bancos de dados geográficos situados em localidades distintas comportando-se, para 

o usuário, como se fosse uma única base (arquitetura distribuída)” (BRASIL, 2014). 

A DSG, recentemente, disponibilizou o seu conteúdo pelo BDGEx mobile, 

acessível pelo navegador do celular4. Dentre as funcionalidades ofertadas, podemos 

citar: a visualização mosaico-multiescala, a consulta e download direto da navegação, 

a busca por localidade, navegação por GPS, acesso e pesquisa por camadas, 

compartilhamento por link de acesso, entre outras.      

 
3 http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/ 
4 Acesso pelo endereço eletrônico: https://bdgex.eb.mil.br. 
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Figura 12 – BDGEx, editado pelo autor 
Fonte: Brasil, 2014, p. 8-5.  
 
 

2.2.4 Serviços OGC 

 

O OGC5 é um consórcio composto por mais de 500 companhias (Órgãos 

governamentais, Agências e Instituições de ensino), criado para desenvolver 

tecnologias e ferramentas que proporcionam a integração entre sistemas de 

informações espaciais e de localização. Os produtos gerados pelo OGC são 

sintetizados em formato de especificações de interconexões e modelos de intercâmbio 

de dados (OGC, 2020).  

Dessa forma, são disponibilizados os serviços OGC que possibilitam aos 

usuários acessar os mosaicos geoinformacionais sem a necessidade de realização 

de download dos produtos. Os serviços mais relevantes da OGC são: WMS6, WFS7, 

WCS8 e CSW9. 

 
5 Open Geospatial Consortium  
6 Web Map Service 
7 Web Feature Service 
8 Web Coverage Service 
9 Web Catalog Service 
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WMS – esse padrão OGC possibilita a visualização de mapas com 

georreferenciamento e a consulta de dados apresentados em camadas vetoriais. É 

possível a superposição de dados vetoriais sobre os dados matriciais em diversos 

formatos, sistemas de coordenadas e projeções localizadas em diferentes servidores. 

As solicitações de WMS podem ser realizadas por um navegador de internet padrão 

no formato URL (BRASIL, 2014). 

WFS – esse serviço permite que usuários acessem, consultem, insiram, 

atualizem e excluam atributos de um evento geográfico reproduzido em formato 

vetorial. Os dados vetoriais se apresentam no formato GML10, mas é possível o uso 

de outro formato vetorial (BRASIL, 2014).  

WCS – essa especificação se refere aos arquivos ou dados matriciais, que 

simbolizam eventos com variações espaciais contínuas. Além da visualização de 

dados matriciais, também é possível quantificar os pixels. O WCS corresponde as 

reproduções de eventos espaciais que interagem a um domínio espaço-temporal com 

um espectro de características (BRASIL, 2014). 

CSW – esse serviço da OGC possibilita o acesso a catálogos de metadados, 

no que se refere aos dados e serviços de geoinformação. O CSW permite a publicação 

e busca de dados, serviços, aplicações e informações. Os serviços de catálogo são 

essenciais para a transmissão de dados e registro de recursos dentro de uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais (BRASIL, 2014).  

O BDGEx disponibiliza acesso aos serviços de geoinformação no padrão OGC, 

com as especificações WMS, para visualização rápida dos produtos; WFS, para 

acesso aos mosaicos de dados vetoriais e CSW, para acesso ao catálogo de produtos 

do BDGEx.  

 

2.3 COMANDO E CONTROLE 

 

O C² implica em um conjunto de atividades, sistemas e procedimentos 

integrados relevantes ao processo decisório decorrentes de duas áreas que possuem 

definição própria: a arte do comando e a ciência do controle.  

A arte do Comando é concebida pelo exercício da autoridade do comandante 

sobre os seus subordinados e implica na responsabilidade para gerir os recursos, 

 
10 Geography Markup Language 
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cumprir as missões, organizar a estruturas, tomar decisões oportunas, exercer a 

liderança e conduzir as forças ao objetivo final (BRASIL, 2014a).  

Algumas capacidades são imprescindíveis para o exercício judicioso do 

Comando. Um comandante deve possuir habilidades derivadas de competências 

adquiridas ao longo dos anos, como os conhecimentos agregados pelo exercício da 

liderança, os valores institucionais incorporados, a desenvoltura alcançada para 

delegar atribuições e outras experiências obtidas em adestramentos de frações 

(BRASIL, 2014a). 

A ciência do controle está ligada ao acompanhamento da execução de qualquer 

atividade, avaliando e corrigindo, com a finalidade de manter os padrões e propósitos 

preestabelecidos no planejamento. No meio militar, o controle é exercido pelo 

comandante de fração, assessorado por seu Estado-Maior (EM), que regula, 

sincroniza e coordena, as ações e tarefas das forças a seu comando, buscando 

cumprir as missões definidas em conformidade com sua intenção (BRASIL, 2014a). 

O controle baseia-se na objetividade da análise dos fatos, dispondo de um 

conjunto de sistemas e métodos empregados para facilitar o entendimento do 

comandante e apoiar a condução de suas frações. O controle, muitas vezes, 

transcende a esfera física, vinculando as frações aos procedimentos 

preestabelecidos, como: regras de engajamento, diretrizes de comando e outras 

considerações legais (BRASIL, 2014a). 

Nesse contexto, surge a necessidade da união da arte do comando com a 

ciência do controle, tendo em vista que os avanços no combate moderno exigiram dos 

comandantes, em todos os níveis, o desenvolvimento da capacidade de empregar 

ferramentas, TICs, metodologias e inovações, visando o levantamento de situações 

diversas e possíveis cenários no espaço de batalha (BRASIL, 2015a). 

Esse aglomerado de atividades, ferramentas e sistemas integrados, que 

proporcionam ao decisor o exercício do controle e da direção das ações em combate, 

constitui o C². Trata-se de uma capacidade que funde a efetividade da liderança militar 

com a habilidade de condução operacional, para aprimorar o processo de 

planejamento operativo e de controle situacional (BRASIL, 2015a). 

Para que o comandante de fração tome decisões judiciosas e coerentes é 

fundamental: 

potencializar a sinergia das forças sob sua responsabilidade, cada vez mais 
exigidas a atuarem em operações de amplo espectro, as quais podem ser 
desenvolvidas em áreas geográficas lineares ou não, de forma contígua ou 
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não, buscando contemplar as diversas missões que envolvem o emprego de 
meios militares (BRASIL, 2015c).  

 

Nesse sentido, os integrantes das diversas frações devem ter competência 

para propor ações contínuas visando a execução de operações convencionais, ou não 

convencionais, usufruindo de apoio mútuo em ambiente de comando conjunto, de 

interagências e, eventualmente, organismos multinacionais. Dessa forma, o C² é 

primordial para o sucesso das operações. Além de constituir uma atividade com alto 

grau de especialização, a sua execução é calcada em uma gestão sistêmica, com 

metodologia organizada, de sistemas integrados com termologia peculiar (BRASIL, 

2015c). 

A evolução da arte da guerra implicou no desenvolvimento das TICs aplicadas 

ao C². A estruturação da rede de plataformas e sistemas de controle diversos culminou 

no aumento da velocidade das ações nos conflitos. Exigiu-se, então, o 

aperfeiçoamento dos sistemas de comunicação para proporcionar agilidade na troca 

e processamento de dados e informações. Essa notoriedade transformou os 

elementos de C² em alvos prioritários no contexto das operações militares, requerendo 

a implementação de medidas de segurança que garantam proteção das informações 

imprescindíveis ao exercício do comando nos conflitos armados (BRASIL, 2015a). 

O C² aborda a execução de uma cadeia de comando e abarca três 

componentes indispensáveis e interdependentes: 

a) autoridade, 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; b) processo decisório, baseado no 
arcabouço doutrinário, que permite a formulação de ordens e estabelece o 
fluxo de informações necessário ao seu cumprimento; e c) estrutura, que 
inclui pessoal, instalações, equipamentos e tecnologias necessários ao 
exercício da atividade de comando e controle (BRASIL, 2015c, p.15). 

 

Esses componentes se inter-relacionam dentro do Ciclo de C². Este modelo é 

adotado para sistematizar o funcionamento da atividade de C². O Ciclo é empregado 

como ferramenta auxiliar para viabilizar a decisão ou para impedir o processo 

decisório de uma Força oponente, condição esta chamada de paralisia estratégica.  O 

modelo mais aplicável ao C² é o ciclo OODA (Figura 13), que consiste em quatro 

etapas: observar, orientar-se, decidir e agir. As etapas serão descritas abaixo 

(BRASIL, 2015a): 
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Figura 13 – Ciclo OODA, editado pelo autor 
Fonte: Brasil, 2015c, p. 24.  

 

a) A etapa “observar” consiste na percepção do cenário em que se deseja atuar. 

Os sensores externos e os internos pulverizados nos diversos escalões captam 

estímulos que tem capacidade de influenciar as dimensões de ambiente operacional. 

Na etapa de observação, deve-se levantar aspectos relevantes que poderão afetar o 

processo decisório.   

b) Na etapa “orientar-se”, os estímulos captados na fase de observação são 

aglutinados, processados e interpretados, com a finalidade de delinear um prospecto 

sobre a situação, que resultará na identificação das ameaças, dos riscos e possíveis 

implicações. Após essa interpretação, serão disponibilizadas linhas de ação aos 

comandantes.  

c) Na etapa “decidir”, o comandante alimentado pelas informações e cenários 

gerados na etapa de orientação, transmite as ordens e decisões aos seus 

subordinados, empregando as linhas de ação previamente levantadas.  

d) Na etapa “agir”, de posse das ordens emitidas pelo decisor, os integrantes 

de escalões subordinados a transformam em ações, modificando a situação inicial do 

ambiente operacional. A partir daí, inicia-se um novo ciclo de C² para atualizar as 

percepções das determinações emanadas. 

A abrangência dessas etapas resulta nas relações de comando que são 

constituídas com objetivo de proporcionar ao comandante a magnitude do alcance 
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necessário para o exercício de sua autoridade, que deverá definir com clareza suas 

intenções e os objetivos a atingir, provendo aos seus subordinados, os meios 

necessários para o cumprimento das tarefas (BRASIL, 2015a). 

 

2.3.1 Consciência Situacional 

 

A evolução tecnológica aplicada aos conflitos armados impõe aos comandantes 

a necessidade de alcançar uma percepção atualizada, que se traduza na realidade, 

sobre as forças amigas e oponentes, dentro do ambiente operacional. Dessa forma, 

consciência situacional garante um processo decisório acertado e oportuno, 

permitindo a antecipação de ações de forças oponentes e o emprego dos recursos na 

medida suficiente para neutralizar a ameaça (BRASIL, 2014b). 

A consciência situacional atingirá seu ápice na medida em que a percepção 

dos sensores de C² se traduzir na realidade encontrada dentro do ambiente 

operacional. Para atingir esse patamar, deve ocorrer uma sistematização do fluxo de 

informações para produzir conhecimentos sobre as situações das forças amigas e 

inimigas (BRASIL, 2015a).  

A atividade de C² será viabilizada quando as informações forem recebidas com 

qualidade e oportunidade, na medida em que forem demandadas. As requisições de 

informações deverão ser previamente definidas, priorizando aquelas que irão interferir 

no processo de tomada de decisões, estabelecendo os padrões de relevância, a 

precisão e a oportunidade (BRASIL, 2015c). 

A disponibilidade de informações e seu processamento com oportunidade afeta 

o aproveitamento das forças e meios empregados, assim como sintetizam a 

magnitude e a precisão da Consciência Situacional. Para potencializar o fluxo de 

informações, é importante a incorporação de TICs em todos os escalões de 

planejamento e controle das operações, com vista na condução de ações operativas 

(BRASIL, 2014b). Dessa forma: 

verifica-se a necessidade de buscar a sua crescente evolução, a partir da 
ligação física ou da conectividade, contemplando o estabelecimento de 
protocolos de comunicações e a padronização de modelos de intercâmbio de 
dados, até se atingir a interoperabilidade da informação, com o claro objetivo 
de se chegar à consciência situacional (BRASIL, 2015c, p. 39).  
 

O estado desejado de Consciência Situacional indica a correta configuração da 

rede de operações, com condições propícias para a interoperabilidade das forças 
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atuantes em ambientes operativos.  De tal modo, o resultado do processo de tomada 

de decisão irá resultar em larga vantagem sobre as forças inimigas no espaço de 

batalha (BRASIL, 2015c). 

 

 

2.3.2 Digitalização do Espaço de Batalha 

 

A doutrina militar terrestre, além de outros conceitos, define que o Espaço de 

Batalha:  

é a dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, 
abrangendo as expressões política, econômica, militar, científico-tecnológica 
e psicossocial do poder, que interagem entre si e entre os beligerantes. 
Compreende todas as dimensões, tangíveis e intangíveis, nas quais o 
Comandante deve aplicar o Poder de Combate. O Campo de Batalha está 
incluído no Espaço de Batalha (BRASIL, 2014b, p.5-9). 
 

Na Era do Conhecimento, o Espaço de Batalha caracteriza-se pela não 

linearidade, sendo comum a inclusão de novos atores, militares ou civis, estatais ou 

não, com grande capacidade de influência nos acontecimentos e opiniões. Para 

exemplificar temos os órgãos governamentais, as agências de segurança pública, os 

organismos internacionais, as mídias tradicionais e as redes sociais (BRASIL, 2013).  

No tocante às funcionalidades de combate no interior do Espaço de Batalha, os 

avanços tecnológicos abertos a toda sociedade passaram a afetar o ambiente 

operacional. Este cenário possibilitou que atores, anteriormente pouco relevantes, 

passassem a exercer grande influência no curso das operações, ocasionando a 

necessidade permanente de acompanhamento por parte dos comandantes dos 

diversos escalões (BRASIL, 2014b). 

Nesse contexto, foram desenvolvidos novos sistemas e ferramentas de TICs 

militares, com alta tecnologia, que alteram substancialmente as capacidades militares 

para impedir que vulnerabilidades no fluxo de informações das forças armadas se 

transformem em ameaças. São exemplos: Sistemas de informações Geográficas, 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), Sistemas de Inteligência e 

Contrainteligência, o Sistema de Informação Logística (SILog), os sistemas de 

Monitoramento e Sensores, entre outros (BRASIL, 2013). 

Surge, então, o conceito de Informação em Rede ou Digitalização do Espaço 

de Batalha que consiste na:  
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a integração entre sensores, armas e postos de comando, e entre esses e 
sistemas similares – civis, militares, nacionais ou multinacionais – em todos 
os níveis de comando, do estratégico ao tático, apoiada em uma 
Infraestrutura de Informação e Comunicações (IIC) comum. O emprego 
dessa infraestrutura integrada permite disponibilizar as informações aos 
diferentes níveis de decisão, independentemente do lugar em que se 
encontra, com nível de proteção adequado (BRASIL, 2014b, p. 7-3). 

 
Considerando o combate moderno, o processo de digitalização do espaço de 

batalha será contínuo e progredirá à medida que surgirem novas tecnologias 

aplicáveis ao domínio operativo no processamento de informações. Esse processo de 

transformação afetará a IIC a fim de que esta atenda às prioridades demandadas que 

proporcionarão suporte ao combate (BRASIL, 2015a). 

 Assim, a digitalização do espaço de batalha constitui um sistema amplo e 

multifacetado que integra os subsistemas “comando, controle, computadores, 

comunicações, inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos 

(C4IRVA)” (BRASIL, 2015a, p. 2-13). 

 

2.4 PROCESSOS DE SIMULAÇÃO 

 

A simulação é um procedimento técnico que permite uma representação de 

uma atividade ou uma ação real, por intermédio de um modelo artificial, empregando 

meios mecânicos, computacionais, hidráulicos ou integrados. A modelagem 

matemática e a evolução das TIC’s proporcionam simulações mais detalhadas e 

possibilitam prever o comportamento de sistemas complexos, como os fenômenos 

naturais, por exemplo (BRASIL, 2014c, p. 37). 

 

2.4.1 Modalidades de Simulação 

 

 A Simulação Militar pode ser definida como a reprodução, conforme normas 

pré-definidas, de particularidades de uma atividade militar ou do emprego de material 

de emprego militar (MEM), utilizando um conjunto de tecnologias de simulação, como 

equipamentos, softwares e instalações (BRASIL, 2014c, p. 37). A simulação militar é 

dividida em três modalidades: 

a) Simulação Viva: nessa modalidade são empregados agentes, atuando no 

mundo real, com aparelhamentos (armamentos, equipamentos e viaturas) apoiados 

por de sensores, apontadores “laser” e outros materiais que possibilitam acompanhar 
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as ações dentro de um cenário e simular as decorrências dos engajamentos.  Esse 

tipo de simulação pode se interligar com outros sistemas de simulação, desde que se 

utilize os equipamentos adequados (BRASIL, 2014c, p. 38). 

b) Simulação Virtual: essa simulação também envolve agentes reais, porém 

não atuam no mundo real, mas sim operando ambientes simulados, ou gerados 

virtualmente. Essa modalidade substitui os diversos MEM em que sua operação seja 

de alta complexidade, que configure altos riscos ou que envolva elevados custos. 

Normalmente, a simulação virtual é empregada no desenvolvimento de habilidades 

técnicas individuais, que admitam explorar o alcance máximo do operador e do 

aparelho empregado, sem envolver riscos ou perdas. Essa simulação pode interagir 

indivíduos ou frações, permitindo o adestramento ou interoperabilidade em um 

ambiente virtual comum (BRASIL, 2014c, p. 38). 

c) Simulação Construtiva: essa modalidade envolve elementos (tropas ou 

indivíduos) simulados, empregando sistemas virtuais, comandados por agentes reais. 

Também denominada “jogos de guerra”, esta modalidade promove a interatividade 

entre agentes, fracionados em forças oponentes que lutam entre si, geridos por uma 

direção de exercício. Esta simulação é muito utilizada no adestramento de 

comandantes de diversos níveis e estados-maiores, permitindo o planejamento e o 

apoio ao processo de tomada de decisão dentro de um sistema de comando de 

controle (BRASIL, 2014c, p. 38). 

A simulação militar construtiva, além de constituir uma ferramenta de apoio ao 

adestramento de militares, tem sido cada vez mais relevante como forma de 

desenvolver a doutrina militar. A simulação é empregada para aplicar a doutrina em 

cenários virtuais muito semelhantes ao mundo real, o que permite sua 

experimentação. Assim, podem ser formuladas hipóteses para explorar eventuais 

problemas de natureza militar levantados no planejamento de manobras e em 

exercícios simulados. A partir daí, é possível testar essas hipóteses no próprio 

ambiente de simulação construtiva e avalia-las com a formulação de exercícios reais, 

o que pode resultar no abandono de conceitos pré-existentes, implicando em uma 

reformulação doutrinária (CUNHA, 2011, p. 68). 
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2.4.2 Simulação no Ensino 

 

Considerando sua aplicação em um ambiente de ensino aprendizagem militar, 

a simulação permite:  

a imersão do discente no conteúdo da aprendizagem; a interação com outros 
usuários; o envolvimento pessoal, por meio do aumento da motivação; o 
aumento do poder de ilustração de objetos e situações; a redução de custos; 
a redução de danos ambientais; a redução dos riscos na realização de 
atividades tipicamente militares; o fornecimento de feedback para aperfeiçoar 
a compreensão dos conceitos; a compreensão de conceitos abstratos; o 
acúmulo de experiências em um curto período de tempo; e a correção 
imediata por parte dos instrutores, com mais agilidade e dinamismo, 
permitindo trabalhar tópicos críticos com mais facilidade. (BRASIL, 2016b, 
p.1) 
 

 Isso posto, a simulação é uma excelente ferramenta de ensino-aprendizagem, 

formando um poderoso mecanismo de aplicação de metodologias e como instrumento 

para estimular a motivação, adquirir habilidades e incitar o aperfeiçoamento de 

capacidades cognitivas e motoras. Por consequência, a simulação facilita 

desenvolvimento de competências, o que ocorre por intermédio da gestão e da 

integração eficientes de recursos na aplicação de conteúdos procedimentais, 

potencializando o processo de aprendizagem de um determinado indivíduo (BRASIL, 

2016b). 

Com efeito, para melhor compreender os efeitos da simulação no processo de 

ensino-aprendizagem, faz-se necessário estudar os efeitos da interação do tutor 

(físico ou virtual) com o aluno. Nesse contexto, merecem destaque as boas práticas 

do exército norte-americano, no que tange ao emprego da simulação no ensino já que 

seus estudos configuram grandes avanços no setor.  

Segundo Frank, Helms e Voor (2000), as experiências militares dos EUA 

aliadas às práticas educacionais mostraram que o treinamento com a presença de um 

tutor é uma maneira eficaz de aprender. Assim, o nível de interatividade do aluno com 

o tutor indicará a efetividade no aprendizado. O tutor pode ser um instrutor, um 

programa de computador ou uma combinação de ambos.  

Dessa forma, Frank, Helms e Voor (2000) nos apresentam o modelo FAPV que 

considera os métodos de treinamento compatíveis para quatro etapas no processo de 

aprendizagem de determinada tarefa. O modelo FAPV é definido em quatro passos 

apresentados a seguir: 

a) Familiarizar: trata-se de um processo de ambientação, no qual adquiri-se 

informações sobre os equipamentos, as suas capacidades e as respectivas 
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disposições no espaço, assimilando uma apresentação ou realizando um tour guiado. 

Este é um processo no qual o aluno figura-se apenas como receptor (FRANK; HELMS; 

VOOR, 2000). 

b) Adquirir Habilidades: nesta etapa, o aluno passa a granjear técnicas e 

procedimentos. É necessária a presença de um tutor que tem por atribuição orientar 

o instruendo em cada fase do processo (FRANK; HELMS; VOOR, 2000). 

c) Praticar habilidades: nesta etapa, as técnicas e os procedimentos adquiridos 

pelo aluno são internalizados, praticando com auxílio de um tutor. Caso o aluno 

cometa algum erro em determinada fase, o tutor  fornece um feedback11, retificando 

sua aprendizagem. Os erros mais complexos ou graves geram um feedback 

instantâneo, enquanto os erros menos complexos podem não ter uma resposta 

imediata (FRANK; HELMS; VOOR, 2000).  

d) Validar habilidades: nesta etapa, é necessário executar a habilidade sem 

auxílio de um instrutor. O aluno é submetido a um teste individual até que a tarefa seja 

concluída com êxito (FRANK; HELMS; VOOR, 2000). 

 

 
Figura 14 – O Triângulo de Treinamento das etapas do FAPV 
Fonte: FRANK; HELMS; VOOR, 2000. 

 

Analisando a Figura 14, verifica-se que na base do triangulo estão os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula que darão suporte aos diversos tipos de 

simulação. As demais frações do triangulo contribuem para a capacitação do 

 
11 Ação que envolve realimentação ou formulação de resposta a um determinado pedido ou 
acontecimento. 
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instruendo, desde que aplicadas de forma progressiva. Destarte, a não realização de 

uma das etapas pode ensejar no aumento do tempo e do custo para o 

desenvolvimento de habilidades. 

 

 

2.4.3 Simulação Construtiva no EB 

 
 
 

O EB tem desenvolvido e empregado a capacidade de adestramento utilizando 

a modalidade de simulação construtiva informatizada há mais de duas décadas. Essas 

experiências têm proporcionado um aprimoramento no adestramento de 

comandantes, EM e frações, por intermédio de exercícios de simulação realizados nos 

centros coordenados pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e pelos 

estabelecimentos de ensino vinculados ao DECEx. 

A Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), em 1990, após 

alguns estudos sobre simulação, implementou a realização atividades de simulação 

construtiva no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, resultando no 

exercício AZUVER, constituindo o primeiro sistema informatizado de simulação 

construtiva empregado pelo EB. 

Durante a década de 1990, o COTER desenvolveu e empregou o sistema de 

simulação construtiva SPADA (SITUAÇÃO, 2016). No ano de 2000, o COTER 

procedeu estudos, visando desenvolver um sistema de simulação construtiva que 

possibilitasse o adestramento de comandantes de frações e estados-maiores em 

ambientes de emprego tático, surgindo assim, o sistema GUARINI que foi utilizado 

entre os anos 2000 e 2004 (CUNHA, 2011). 

A partir de 2004, passou a ser utilizado o Sistema de Simulação Tático de 

Brigada – SISTAB – (Figura 15), em substituição ao GUARINI. Com foco nas 

operações de combate convencional, o sistema previa o emprego simultâneo de todos 

os sistemas operacionais de combate, usando dados cartográficos com a aplicação 

de multicamadas vetoriais, o que possibilitava uma visualização tridimensional do 

espaço de batalha (CUNHA, 2011, p. 150). 
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Figura 15 – Imagem programa SISTAB 
Fonte: CUNHA, 2016. 

 

No período de 2002 a 2004, o COTER, por intermédio do Centro de Simulação 

de Combate, desenvolveu o Sistema SABRE (Figura 16) e foi empregado do ano de 

2005 até o ano de 2011, no adestramento de Batalhões, Regimentos e Grupos de 

Artilharia. O software utilizava a tecnologia tridimensional, com cartas topográficas 

vetorizadas (CUNHA, 2011, p. 149). 

 

 

Figura 16 – Imagem programa SABRE 
Fonte: CUNHA, 2016. 
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Na atualidade, o COTER emprega o sistema de simulação construtiva 

Combater. O programa teve sua origem a partir do sistema francês Sword, 

desenvolvido pela MASA Group, adaptado para o EB pelos engenheiros da empresa 

RustCon (MASA, 2017).  

O Combater pode ser utilizado para adestramento de oficiais em nível tático, 

em exercícios de combate, apoio ao combate e operações de não guerra, nos 

diferentes ambientes operacionais existentes do território nacional, utilizando a 

Doutrina Militar Terrestre. A Figura 17 aponta a evolução dos Sistemas de Simulação 

Construtiva empregados pelo EB (SITUAÇÃO, 2016, p. 14).  

 

 

Figura 17 – Evolução dos Sistemas de Simulação Construtiva 
Fonte: o Autor. 

 

Diante dos Sistemas utilizados pelo COTER, o DECEx, almejando incrementar 

o ensino militar com essas potencialidades proporcionadas pela simulação, por 

intermédio da Diretriz de Gestão do Sistema de Simulação para o Ensino do DECEx 

- SIMENS, institucionalizou a simulação na totalidade dos estabelecimentos de ensino 

sob sua direção e definiu a estrutura e o funcionamento do SIMENS (BRASIL, 2016c). 

Conforme pode ser visto na Figura 18, o SIMENS “integra o Sistema de 

Simulação do Exército Brasileiro (SSEB), sendo o encarregado do planejamento, 

execução e controle das atividades de simulação atinentes às áreas de educação e 

cultura, em estreita coordenação com o COTER” (BRASIL, 2016c, p. 10). 
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Figura 18 – Organização do SIMENS 
Fonte: BRASIL, 2016c 

 

2.5 SISTEMAS E FERRAMENTAS DIGITAIS UTILIZADOS PELO EXÉRCITO EM 

APOIO AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

2.5.1 Google Earth 

 

Segundo o Portal do Processamento Digital (2019), o Google Earth é um 

software desenvolvido e difundido pela empresa americana Google, que tem por 

finalidade criar um modelo tridimensional do globo terrestre, podendo ser 

empregado para simular ambientes e gerar mapas, a partir de imagens satelitais, 

aéreas ou do sistema de informações geográficas em 3D. O programa é 

semelhante ao Google Maps12, porém permite a identificação de lugares, 

instalações e construções pelas imagens obtidas por satélites.  

O Google Earth emprega arquivos no formato Keyhole Markup Language 

(KML) e Keyhole Markup Zip (KMZ) usando suas ferramentas de visualização. O KML 

é um formato de arquivo que utiliza uma estrutura de tags com elementos e atributos 

que se baseiam no padrão Extensible Markup Language (XML). Esses arquivos 

permitem a visualização tridimensional de dados no terreno, como edificações e 

 
12  Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite fornecido e desenvolvido pela 
empresa Google. 
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construções. Os arquivos na formatação KMZ constituem a forma compactada dos 

arquivos KML (CASANOVA, 2008). 

Uma das vantagens dessa formatação KMZ é permitir que os usuários salvem 

marcadores e transportem para outros programas. Também é possível importar, para 

o Google Earth, dados salvos em outros programas. A partir daí, é possível pesquisar 

endereços, locais e outros serviços disponibilizados pela empresa Google. Outra 

possibilidade é o adição de diferentes camadas que podem ser carregadas no Google 

Earth, agregando informações de uma ampla variedade de fontes (CASANOVA, 

2008). 

Uma funcionalidade relevante para o planejamento de operações no Google 

Earth é a possibilidade de realizar a superposição de imagens. Esta ferramenta 

permite, por exemplo, utilizar imagens de cartas topográficas extraídas do BDGEx no 

formato Tagged Image File Format (TIF), sobrepondo-as às imagens tridimensionais 

geradas no Google Earth, conforme pode-se observar na comparação entre a Figura 

19 e a Figura 20.  

Para uma superposição adequada, é possível inserir as coordenadas da carta 

topográfica ou ajustar a imagem da carta aos pontos nítidos da visualização utilizando 

o menu propriedades. Neste mesmo menu, existe a possibilidade de ajustar a nitidez 

da imagem sobreposta, tornando-a mais ou menos opaca em relação a imagens 

tridimencional do Google Earth (GOOGLE, 2019). 

 

 

Figura 19 – Imagem Pico das Agulhas Negras 
Fonte: Google Earth. 
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Figura 20 – Imagem Pico das Agulhas Negras (Superposição) 
Fonte: Google Earth 

 

No tocante ao emprego do Google Earth para planejamento virtual de 

operações, é possível inserir marcadores georreferenciados para dispor a posição que 

cada fração ou instalação irá ocupar no terreno no contexto da operação a ser 

planejada.  

Esses marcadores são exibidos por intermédio de ícones que podem ser 

personalizados, inserindo uma imagem específica, como exemplo, de símbolos 

militares elencados pelo Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções 

Cartográficas das Forças Armadas – MD33-M-02, conforme Figura 21. Cabe destacar 

que, para a criação digital desses símbolos, deve-se utilizar softwares editores de 

imagens ou sites geradores de símbolos militares. 

   

 

Figura 21 – Imagem com marcadores georreferenciados 
Fonte: Google Earth 
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2.5.2 QGIS 

 

O QGIS13 (Figura 22) é um software de Informações Geográficas bastante 

versátil, de código-fonte aberto, licenciado como software livre. É um projeto que foi 

desenvolvido pela Open Source Geoespatial Foundation (OSGeo). Suas versões 

estão disponíveis nos diversos sistemas operacionais e suportam uma série de 

formatos em multicamadas como dados vetoriais, rasters, banco de dados, plugins e 

outras funcionalidades (GASS; SILVA, 2018) 

Por possuir código-fonte aberto, é possível que os usuários utilizem e 

desenvolvam plugins em linguagem Python ou C++, possibilitando a interação entre 

usuários e desenvolvedores dentro de uma rede estruturada para potencializar as 

funcionalidades originais do software (GASS; SILVA, 2018) 

 

Figura 22 – Imagem carta topográfica 1:100.000 no QGIS 
Fonte: QGIS 

 

O QGIS vem sendo bastante utilizado na atualidade pelos usuários do SIG 

devido a uma série de vantagens, das quais se destacam:  

interface amigável, simples e fácil de usar que utiliza a maioria das bibliotecas 
(grande quantidade de algoritmos), pode ser customizado de acordo com as 
necessidades do usuário (Código Aberto), trazendo consigo notável 
vantagem econômica em relação a softwares proprietários, adapta sua 
interface de acordo com as necessidades dos clientes, constante atualização, 
instalação em  número irrestrito de estações de trabalho, tornando-se esse o 

 
13 O programa era denominado Quantum-GIS até setembro de 2013, quando surgiu a versão 2.0 e o 
nome oficial passou a ser apenas QGIS. 
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diferencial do programa, está entre os melhores programas para a finalidade 
a que se destina (ALVES; MACHADO; PAULO, 2014, p.2) 

 

Dentre as vantagens apontadas, o EB utiliza com frequência a possibilidade de 

customização de acordo com as necessidades dos usuários (militares em geral), 

criando uma série de ferramentas para planejamento militar no Sistema QGIS. Nesse 

contexto, a DSG desenvolveu alguns desses plugins, como o DSG Tools e DSG Tools 

Op. 

Segundo o Portal QGIS (2019), esses plugins desenvolvidos pela DSG 

possuem as seguintes funcionalidades: acesso ao BDGEx, ferramenta de simbologia 

militar (conforme Manual MD33-M-0214), criação e conversão de banco de dados, 

cálculo de coordenadas e dimensões, conversão de unidades angulares, criação e 

realocação de pontos, aferição de azimutes e distâncias, medição da declinação 

magnética e convergência meridiana, entre outras de igual relevância. 

O DSGTools Operações (DSGTools Op) é um complemento para o QGIS que 

inclui um conjunto de ferramentas específicas para militares da linha combatente do 

Exército Brasileiro. A finalidade é aumentar substancialmente o emprego da 

Geoinformação pelos militares, que passam a dispor de recursos próprios e 

adequados para o planejamento das missões (GEOPORTAL, 2020a). 

O DSGTools Op é um conjunto de funcionalidades, resultante de observações 

constatadas durante os Estágios de Geoinformação ministrados para os militares do 

Corpo de Tropa. Desde 2015, o 1º Centro de Geoinformação (1º CGEO) passou a 

conduzir os Estágios de Geoinformação, oportunidade em que foram transmitidos os 

conceitos básicos da geoinformação e as suas capacidades de emprego prático para 

assessorar as atividades de preparo e emprego da Força Terrestre (GEOPORTAL, 

2020a). 

O plugin dispõe das seguintes ferramentas: cálculo de coordenadas e 

dimensões, conversão de unidades angulares, criação de pontos por coordenadas, 

relocação de pontos por coordenadas, declinação magnética e convergência 

meridiana, determinação do MI (Índice de Nomenclatura) da carta, perfil do terreno, 

geocodificação, medição durante aquisição vetorial, e simbologia Militar (DSGTOOLS, 

2020). 

 
14 Manual de abreviaturas, siglas, símbolos e convenções cartográficas das Forças Armadas. 

http://qgis.org/pt_BR/site/
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Cabe destacar que estão sendo desenvolvidas as seguintes ferramentas para 

as futuras versões do DSG Tools Op: geração de azimutes e distâncias, alcance do 

armamento, plano de chamada, corredores de mobilidade, sombreamento do terreno, 

criação de pontos por azimute/distância e modelo 3D do terreno (DSGTOOLS, 2020).  

O Programa QGIS constitui uma excelente ferramenta digital para o apoio ao 

Planejamento de Operações, por dispor de uma gama de funcionalidades no tocante 

a Geoinformação, integração com banco de dados, além dos recursos desenvolvidos 

pela DSG. Dessa forma, o software tem grande aplicabilidade no tocante ao Fator de 

Decisão “Terreno”. 

 

2.5.3 V-Carta 

 

O aplicativo V-Carta (Figura 23), produzido pela empresa Defii, é um software 

nacional que pode ser empregado para planejamento de operações militares. 

Seguindo simbologia no padrão internacional, o aplicativo funciona em smartphones 

ou em computadores, lousas digitais e mesas interativas, podendo ser usado com 

cartas topográficas e diversos bancos de dados online.  

 

Figura 23 – Imagem página inicial V-CARTA 
Fonte: V-CARTA, 2019 

 

Como ferramenta de ensino, o V-Carta tem como proposta de incrementar a 

instrução militar em sala de aula, permitindo o planejamento e controle operacional de 

frações de forma virtual. O software propõe um cenário digitalizado do espaço de 

batalha, com a utilização de recursos tecnológicos com ferramentas auxiliares de 
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instrução para a tarefa de planejamento de atividades em campanha, para emissão 

de ordem de operação ou para realização de Analise Pós-Ação (APA) (SILVA, 2017). 

Segundo o site V-CARTA (2019), o software V-CARTA em sua versão 2.5, 

oferece simbologia militar no padrão OTAN;  está disponível em Windows, Mac, Linux, 

Android, IOS, mesas e lousas digitais, tablets, projetores ou aparelhos televisivos; 

permite sua customização de acordo com a necessidade da aplicação; permite 

visualização em seis calcos independentes para criação de cenários; utiliza 6 (seis) 

servidores de mapas: Google Maps, ArcGis, Nokia Maps, Mapa Quest, Virtual Earth e 

Open Street Maps; é aplicável às pequenas frações (esquadra) até o nível Divisão de 

Exército; possibilita a sincronização entre instrutores e instruendos; e está disponível 

em 4 (quatro) idiomas: Francês, Português, Espanhol e Inglês. 

Segundo Silva (2017), a despeito de o software constituir uma excelente 

ferramenta para o planejamento de manobras em ambiente escolar, o aplicativo 

apresentou diversas limitações durante um exercício realizado na EASA, dentre as 

quais se destacam: limitações na visualização das cartas topográficas, constantes 

travamentos durante a execução, necessidade de interligação com a internet para seu 

funcionamento, e dificuldade em localizar as regiões utilizando as coordenadas 

geográficas. 

 

2.5.4 C2 em combate 

 

O Programa C2 em Combate (C2Cmb) – Figura 24 – é um software de 

Comando e Controle que foi desenvolvido pelo EB e destina-se ao planejamento e à 

condução de Operações Militares, constitui uma ferramenta de apoio à decisão, sendo 

empregado nos Centros de Comando e Controle e Postos de Comando, 

proporcionando a integração dos sistemas:  Manobra, Inteligência, Apoio de Fogo, 

Comando e Controle, Defesa Antiaérea, Logística e Mobilidade, Contramobilidade e 

Proteção (LUCCHINI, 2012). 
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Figura 24 – Imagem Programa C2 em Combate 
Fonte: COTER 

 

O C2Cmb foi concebido em 2003 para viabilizar a disponibilização de 

informações instantâneas sobre o espaço de batalha para os tomadores de decisão. 

Assim, sensores diversos transmitem informações de forma integrada, em um 

ambiente único, o chamado Centro de Gerenciamento Integrado (CGI), de forma que 

o decisor possa avaliar as informações para a construção de um processo 

fundamentado de tomada de decisão. O CGI se estrutura por intermédio de um 

servidor, no qual os dados de interesse são retidos e reportados para análise. 

O programa C2Cmb integra uma série de ferramentas e pode ser utilizado tanto 

para o planejamento de manobras quanto para o Controle Situacional, de maneira que 

o usuário consiga empregar os elementos de Comando e Controle em um cenário 

virtual, que forneça subsídios para auxiliá-lo nas tarefas de planejamento, 

acompanhamento e tomada de decisão sobre os acontecimentos no Espaço de 

Batalha (LUCCHINI, 2012). 

Sua estrutura permite trabalhar com cartas vetoriais, matriciais e serviços de 

mapas Web, visualizados em camadas, conforme Figura 25. Além disso, possibilita a 

realização de diferentes consultas e intervenções utilizando bases de dados 

relacionadas às Informações Geográficas. Possibilita, também, visualizar e analisar 

aspectos relacionados ao terreno no transcurso de uma operação, sob uma 



62 
 

perspectiva mais realística, com funcionalidades tridimensionais de visualização 

(LUCCHINI, 2012). 

 

Figura 25 – Imagem de Camadas geradas no Programa C2 em Combate 

Fonte: LUCCHINI, 2012 

 

O C2Cmb possui ferramentas que garantem o emprego de símbolos militares 

elencados pelo Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções 

Cartográficas das Forças Armadas – MD33-M-02, conforme Figura 26.  

 

Figura 26  – Imagem de Carta topográfica com simbologia militar no C2Cmb 

Fonte: DSG 
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No tocante à preparação das operações militares e à transmissão das ordens 

oriundas dos diversos escalões de comando, o C2Cmb dispõe de ferramentas para 

elaborar a Ordem de Operações, gerar relatórios relacionados às operações militares, 

realizar trocas de mensagens em tempo real utilizando equipamentos de 

comunicações e empregar recursos que facilitam a condução da Análise Pós-Ação, 

com retrocesso dos acontecimentos (LUCCHINI, 2012). 

 A versatilidade do C2Cmb favorece seu emprego no âmbito do EB. A sua 

utilização nas escolas de formação poderia trazer vantagens em decorrência de 

algumas características do software, como: domínio total da tecnologia pela Força, 

hardware compatível com as limitações do EB, distribuição livre de pagamento de 

licenças, emprega simbologia e organização em conformidade com os manuais do 

Exército e proporciona economia de recursos para o planejamento já que os meios 

são virtuais.   

 

2.5.5 Pacificador 

  

 O Pacificador é um software de C2 empregado e produzido pelo EB que foi 

concebido para atender às demandas provenientes do emprego da Força em Grandes 

Eventos. Desde a sua criação esse Sistema teve grande utilidade em operações 

interagências e Operações de garantia da Lei e da Ordem (GLO). A Figura 27 

apresenta a evolução dos sistemas até a concepção do Pacificador. 

 

 

Figura 27 – Imagem da evolução do C2Cmb até a concepção do Sistema Pacificador 
Fonte: BRASIL, 2013a 
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O Pacificador teve seu embrião na Conferência Rio + 20 e a partir daí ganhou 

relevância no Ministério da Defesa e nas demais Forças. Depois, passou a ser 

empregado em outros Grandes Eventos que tiveram a participação do EB, como a 

Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos 

Olímpicos e além disso, também foi utilizado nas Operações de GLO, como a 

Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro e em diversos contingentes de 

missões de Paz no Haiti (SOUSA, 2018). 

O sistema Pacificador proporciona alto nível de Consciência Situacional, com 

funcionalidades que permitem a visualização de mapas digitais, agentes sobre a carta 

(smartphone, APCO25 e FALCON), pontos de interesse, itinerários, locais de 

incidentes, áreas de restritivas e impeditivas (BRASIL, 2013a). 

O Software permite o tratamento de incidentes, com lançamento de dados 

(grupo data-hora, nome, descrição, operador, localização, imagens), a listagem de 

incidentes, estabelecendo prioridades seu tratamento: baixa, média e alta. Outra 

funcionalidade relevante é a possibilidade de sincronização das Ações, inserindo 

dados na matriz de sincronização, estabelecendo responsáveis pela ação e alterando 

o status de ação: iminente, atrasada, iniciada ou concluída (BRASIL, 2013a). 

 

 

2.5.6 Combater 

 

O Sistema Combater consiste em um software de simulação construtiva 

agregada e automatizada, destinado ao treinamento de militares em nível tático. O 

sistema pode simular as ações militares em operações convencionais ou de 

Segurança, incluindo as operações de GLO, conforme nos aponta o COTER: 

sistema de simulação construtiva para simular ações de combate, apoio ao 
combate e de não guerra, nos níveis Subunidade (companhia, esquadrão e 
bateria) e Unidade (batalhão, regimento e grupo de artilharia), que permita a 
adaptação do sistema de acordo com a doutrina militar do Exército Brasileiro. 
(BRASIL, 2019)  
 

O Combater possui algumas características peculiares, como a possibilidade 

de ser empregado remotamente pela Internet, a capacidade de integração com o 

sistema C2 em Combate, e a aptidão de integração com outros simuladores, utilizando 
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um Protocolo Arquitetura de Alto Nível (High Level Architecture15). Com esse 

protocolo, é possível compartilhar o processamento de uma simulação entre diversos 

computadores com seus processadores, diminuindo sensivelmente a possibilidade de 

travamento e de lentidão na simulação (CUNHA, 2011, p. 150). 

O programa utiliza a projeção em modelos computacionais originados de um 

ambiente real e conduz experimentos com a finalidade de compreender o seu 

comportamento e avaliar estratégias para sua operação tática. O Combater 

representa frações (autômato e unidades) e objetos (equipamentos e componentes) 

em um terreno virtual que corresponde a uma área geográfica específica (BRASIL, 

2015). 

No Sistema, uma Unidade corresponde a agregação de muitos equipamentos, 

recursos e entidades no terreno. O autômato representa uma unidade militar 

hierarquicamente superior às outras unidades, controladas por um agente 

(comandante). Os equipamentos e componentes são dispositivos militares modelados 

conforme seu atributo físico (especificações reais utilizadas pelo EB) (BRASIL, 2015). 

O software apresenta a visualização do terreno no ambiente virtual a partir de 

uma integração com uma carta topográfica e outros recursos de Geoinformação. O 

cenário é gerado a partir de dados de elevação (relevo), dados vetoriais (estradas, 

ruas, zonas urbanas, floresta, morros, lagos, rios entre outros) e imagens 

(Raster/Bitmap) (BRASIL, 2019). 

O Combater dispõe de uma funcionalidade bastante relevante que se refere a 

possibilidade de utilização dos símbolos militares empregados pelo EB. Os símbolos 

seguem o padrão preconizado pelo manual de abreviaturas MD33-M-02, sem 

necessidade do emprego de softwares adicionais para sua geração, conforme Figura 

28 (BRASIL, 2015). 

 

 
15 A Arquitetura de Alto Nível (High Level Architecture) para simulações permite apoiar a 
interoperabilidade e reutilização de simulações. O padrão foi desenvolvido na década de 1990 por 
iniciativa do Departamento de Defesa dos EUA, tornando-se um padrão internacional de fonte aberta. 
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Figura 28 – Imagem do Sistema Combater (Símbolos Militares) 
Fonte: BRASIL, 2015 

 

O software apresenta uma modelo realista de Engajamento com ferramentas 

3D. O banco de dados se baseia nos Quadros de Cargos (QC) e nos Quadros de 

Dotação de Material (QDM) das Unidades empregadas. A plataforma é simples e sua 

operação demanda baixo custo (CUNHA, 2011, p. 152). 

A vertente construtiva da simulação proporcionada pelo software dispensa 

considerações a respeito da importância de sua a aplicação no âmbito do EB. No 

entanto, seu emprego no ensino ainda carece de um impulsionamento. Tem-se o 

exemplo do Exército dos EUA que criou um centro de simulação no curso 

aperfeiçoamento de capitães, galgando um importante passo na modernização do 

ensino.  

Dessa forma, a criação de estruturas voltadas para a simulação no processo 

de ensino-aprendizagem das escolas do EB, permitiria que os alunos tivessem contato 

com a repercussão dos avanços tecnológicos no combate moderno, representada 

pela digitalização no espaço de batalha.  

 

2.5.7 Virtual Battlespace 3 (VBS 3) 

 

O VBS3 é um software profissional, desenvolvido pela empresa multinacional 

Bohemia Interactive Simulations, que utiliza a simulação virtual para representar 
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terrenos, armas, viaturas, aeronaves e indivíduos, integrados em um contexto 

operacional. Essa interação viabiliza o adestramento de frações, sem o emprego de 

materiais e equipamentos reais, utilizando-se de um ambiente virtual, sem o 

envolvimento de riscos ou custos elevados.  

Sua principal aplicação é no desenvolvimento de habilidades e capacidades 

individuais, assim como no adestramento de guarnições e pequenas frações, 

permitindo explorar os limites do operador e do equipamento, sem riscos e com baixo 

custo.  

No entanto, para que um exercício de simulação virtual tática seja realizado 

com excelência, é necessário que os cenários de simulação sejam previamente 

desenvolvidos por militares especializados no software, que possuam conhecimento 

técnico para tal. 
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3  METODOLOGIA 

 

No presente capítulo, será realizada uma abordagem sobre o caminho traçado, 

de maneira detalhada, com a finalidade de resolver o problema apresentado e delinear 

soluções para as questões de estudo alçadas.  

Nesse sentido, serão exibidos os procedimentos empregados, visando à 

concretização da pesquisa: escolha do espaço da pesquisa, participantes, obtenção 

dos dados de interesse e análise dos dados obtidos. 

Pretende-se responder ao problema de pesquisa por meio do levantamento de 

informações atualizadas referentes ao emprego da representação gráfica digital, 

delineando formas de construir conhecimentos que proporcionem o aperfeiçoamento 

do processo de ensino-aprendizagem da ESAO. 

A partir do levantamento dos principais sistemas utilizados em apoio à tomada 

de decisão, no contexto do planejamento de operações em um espaço de batalha 

digitalizado, será realizada uma comparação das estruturas e possibilidades dos 

softwares, com foco no dimensionamento da capacidade de aplicação no sistema de 

ensino da ESAO. Caso esse levantamento indique a inviabilidade do projeto, possíveis 

soluções deverão ser apresentadas. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo destina-se a analisar a viabilidade do emprego de sistemas 

e ferramentas digitais, delineando alternativas inovadoras para construir uma 

visualização virtual do planejamento de operações, de forma a proporcionar um 

aperfeiçoamento no processo de ensino-aprendizagem da ESAO. 

 

3.1.1 Definição de Variáveis 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), as variáveis podem ser classificadas como 

dependente ou independente. Para que sejam classificadas como tais, a segunda 

deve influenciar, determinar ou afetar a primeira, sendo fator determinante, condição 

ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência. Dessa forma, 
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considera-se variável dependente, nesta pesquisa, o emprego de ferramentas digitais 

no processo de ensino-aprendizagem da ESAO.  

Por sua vez, a existência de ferramentas digitais aplicáveis ao planejamento de 

manobras é considerada variável independente dessa pesquisa, afetando, direta e 

indiretamente, qualquer possibilidade de emprego de ferramentas digitais no processo 

de ensino-aprendizagem da ESAO. 

Com relação à definição operacional da variável independente, “a existência de 

ferramentas digitais aplicáveis ao Planejamento de Operações”, foram estabelecidas 

como dimensões a “aplicabilidade” e a “disponibilidade”, considerada a relevância 

destes parâmetros para o emprego de ferramentas digitais no Sistema de ensino da 

ESAO. 

Assim, as dimensões e indicadores da variável independente podem ser 

representados conforme Quadro 2, a seguir: 

 

Variável 
independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

Existência de 
ferramentas 

digitais aplicáveis 
ao Planejamento 

de Operações 

 

Aplicabilidade 

Possibilidades 

Revisão da 
literatura, 
entrevista, 

questionário e 
estudo de caso 

Limitações 

Integralidade (total ou parcial) 

Disponibilidade 

Existência no âmbito do EB Revisão da 
literatura, 

questionário e 
entrevista 

Tecnologia transferível 

Custo aquisição e Implantação 

Quadro 2 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: o Autor 
 

 No tocante à variável dependente “emprego de ferramentas digitais no 

processo de ensino-aprendizagem da ESAO”, após ponderar os antecedentes e o 

problema proposto, foram definidas as seguintes dimensões para a efetiva 

operacionalidade da variável: aprimoramento do ensino, aperfeiçoamento doutrinário 

e adequação das ferramentas. O estabelecimento dessas dimensões permitiu o 

planejamento da obtenção de dados por meio da pesquisa bibliográfica e do 
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questionário, que viabilizaram a mensuração adequada da variável dependente.  

           A estruturação da variável dependente foi pautada nos conceitos advindos da 

atual doutrina relacionada ao planejamento operacional, no âmbito do Ministério da 

Defesa e do Exército Brasileiro. Assim, as dimensões e os indicadores da variável 

dependente em análise podem ser representados, conforme Quadro 3: 

 

Variável 
dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Emprego de 
ferramentas digitais 

no processo de 
ensino-

aprendizagem da 
ESAO 

 

Aprimoramento do 
ensino 

Utilização de 
tecnologias modernas Revisão da literatura, 

questionário e 
entrevista 

Aumento da motivação 
do aluno 

Interatividade 

Aperfeiçoamento 

doutrinário 

Possibilidade de 
experimentação 

Revisão da literatura e 

questionário 
Capacidade de 

avaliação 

Viabilidade de 
reformulação 

Adequação das 
Ferramentas 

Existência de elementos 
a serem readequados 

ao ensino Revisão da literatura, 

entrevista e 

questionário 

Custo de eventual 
readequação 

Existência de Suporte 
técnico 

Quadro 3 – Definição operacional da variável dependente 
Fonte: o Autor 

 

A delimitação no tempo deve ser compatível com o emprego dessas 

ferramentas pelo EB, considerando as áreas de ensino, a Geoinformação e a 

Simulação. Elas tiveram seu marco inicial a partir da década de 1990, sendo 

considerado o período entre o início da implantação das ferramentas digitais até a 

presente data. Já a delimitação do espaço considera a estrutura física e virtual, 

incluindo os meios TICs da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
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3.1.2 Alcance e Limites 

 

 Considerando a grande abrangência e a alta complexidade que acometem o 

tema, a análise da variável independente se limitou à existência de ferramentas 

digitais aplicáveis ao Planejamento de Operações, nas dimensões de aplicabilidade e 

disponibilidade, conforme constam no Quadro 2.  

No que tange ao emprego de ferramentas digitais no processo de ensino-

aprendizagem da ESAO, os estudos se prenderam pelas seguintes dimensões: 

aprimoramento do ensino, aperfeiçoamento doutrinário e adequação das ferramentas, 

conforme Quadro 3.  

Com efeito, essa estruturação foi considerada como princípio basilar para o 

estudo das variáveis. Buscou-se elencar as principais dimensões, haja vista que 

outras poderiam ter sido incluídas, no entanto, afetariam a objetividade e eficiência do 

estudo para obtenção do resultado esperado pela pesquisa. 

O estudo desta pesquisa pretende explorar a viabilidade do emprego de 

ferramentas digitais (levantando sua aplicabilidade e disponibilidade) aplicado no 

planejamento de operações, de forma a proporcionar um aperfeiçoamento no 

processo de ensino-aprendizagem da ESAO, observando aspectos que indicam se 

ocorrerá o aprimoramento do ensino e da doutrina, e se haverá a necessidade de 

adequação dessas ferramentas para aplicação naquela Escola.  

A grande quantidade de ferramentas digitais, que foram desenvolvidas pelo 

avanço tecnológico dos últimos anos, infere a necessidade de limitar a abrangência 

desta pesquisa, aplicando um estudo seletivo. Para garantir uma maior precisão nos 

resultados, não integram a presente pesquisa as ferramentas digitais que não 

possuam aplicabilidade ao planejamento de manobras executados pelos alunos da 

ESAO.  

           O estudo abrange apenas as ferramentas digitais já utilizadas em organizações 

militares do EB. Foram priorizadas àquelas que: proporcionam uma visualização 

virtual do Espaço de Batalha; empregam técnicas de Geoinformação, Comando e 

Controle, ou Simulação Construtiva; sejam aplicáveis ao processo de ensino-

aprendizagem na ESAO; e, tenham adequação à evolução tecnológica da atualidade.   
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3.1.3 Amostra 

 

No que diz respeito ao questionário, foi selecionada uma população (N) de 1862 

(mil oitocentos e sessenta e dois) capitães integrantes do EB da linha combatente, 

que cursaram nos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019, o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais da ESAO.  

Dessa forma, com a finalidade de garantir uma maior confiabilidade das 

inferências realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 5%.  

Segundo Ochoa (2013), aplica-se a fórmula nideal= [N.Z².p.(1-p)] / [(n-1).e² 

+Z².p.(1-p), onde N=população; Z=1,645 (valor determinado que é dado pela forma da 

distribuição de Gauss, para nível de confiança de 90%); p=proporção da amostra; e 

e=margem de erro. Dessa forma, foi obtida uma amostra dimensionada como ideal de 

237 militares. 

Tendo como referência a amostra nideal (237), considera-se que o tamanho 

amostral obtido na pesquisa (n=261) foi superior ao desejado para a população 

definida, garantindo maior confiabilidade aos dados coletados e, consequentemente, 

aos resultados do presente estudo. 

Ressalta-se que a amostragem aleatória simples selecionada compreendeu, 

além dos alunos da ESAO em 2019, os profissionais de diferentes Organizações 

Militares que realizaram o CAO/ESAO nos últimos anos, com o intuito de evitar 

qualquer tipo de interferência e/ou influência específica que pudesse prejudicar a 

confiabilidade dos resultados alcançados. 

Foi realizado um pré-teste com 10 (dez) capitães alunos da ESAO que estavam 

inseridos na população da pesquisa, com a finalidade de identificar possíveis falhas 

do questionário. Após a realização do pré-teste, foram inseridos questionamentos 

para testar o conhecimento da amostra a respeito do tema, além de terem sido 

identificados e corrigidos alguns equívocos durante a formulação. Em seguida, os 

demais questionários foram encaminhados de forma indireta.  
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3.2 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa pode ser considerada 

aplicada, por almejar produzir conhecimentos de aplicação prática e solucionar 

problemas peculiares (reais e específicos). Para definição do tipo de pesquisa, esta 

foi especificada conforme classificações usuais.   

A pesquisa possui uma abordagem do problema, eminentemente, qualitativa, 

baseada na interpretação dos significados, relações e processos que envolvem o 

objeto de estudo, pela qual pretende-se dar enfoque às características mais 

complexas com interpretações subjetivas e flexíveis. 

O método de abordagem empregado é o indutivo, partindo-se dos dados 

particulares constatados para tentar formar uma verdade de aceitação geral: “chega-

se a conclusões que são apenas prováveis” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.29 apud 

GIL, 2008, p.11).  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é explicativa, pois pretende esclarecer o 

objeto de estudo focado no emprego de ferramentas digitais aplicáveis ao 

planejamento de operações no processo de ensino-aprendizagem da ESAO, 

buscando a construção de um conhecimento novo. Para tal, foi primordial a união de 

dados bibliográficos aos resultados a serem obtidos a partir de pesquisa experimental. 

 

 

3.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Para a obtenção de informações relevantes que pudessem respaldar o 

presente estudo, foi procedida a revisão da literatura nos seguintes moldes: 

a. Fontes de busca  

- Publicações e legislações de interesse do Ministério da Defesa e do Exército 

Brasileiro; e 

- Artigos científicos, livros, monografias, dissertações e teses disponíveis nas 

bases de dados digitais e físicas de entidades governamentais do Brasil, de 

instituições de renome e em periódicos científicos, da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do 
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Exército e da Biblioteca Digital do Exército. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "Planejamento militar, 

Comando e Controle, Ferramentas de Geoinformação; digitalização do espaço de 

batalha, simulação militar, softwares cartográficos", respeitando as peculiaridades de 

cada base de dado. 

Após a consulta eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, com finalidade de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português e inglês;  

- Estudos publicados de 1990 a 2019; 

-  Estudos que descrevem experiências vividas pelo Exército Americano; e 

-  Estudos qualitativos que descrevem experiências do emprego da tecnologia 

em Operações Militares no âmbito do EB.  

d. Critérios de exclusão:  

- Estudos sobre ferramentas digitais que não possuam aplicabilidade ao 

planejamento de manobras executados pelos alunos da ESAO; 

-  Estudos sobre softwares que envolvem elevado custo de implantação; 

- Estudos que utilizam embasamento em manuais e regulamentos extintos; e 

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado.  

 

3.2.2 Procedimento metodológico 

 

As ações efetivadas até a fase de coleta de dados foram as de definição do 

problema e o estabelecimento das variáveis a serem estudadas na pesquisa. A partir 

de então, considerando as questões de estudo apontadas, foram levantadas as 

informações relevantes sobre o tema em pauta por meio das diversas fontes e 

estratégias mencionadas anteriormente.  

As atividades que proporcionaram a construção do conhecimento foram 

subdivididas, sistematicamente, em pesquisa bibliográfica, questionário, entrevista e 

estudo de caso.  
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Os estudos da revisão da literatura possibilitaram o aprofundamento no assunto 

que, após conhecido e compreendido, foi levado à avaliação dos militares submetidos 

ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, por intermédio de questionário, em que foi 

possível levantar os aspectos comprobatórios da contribuição do emprego de 

Ferramentas digitais no ensino da ESAO. Foram realizadas entrevistas com o intuito 

de colher informações de especialistas para validar e ratificar conhecimentos 

formulados.  

A fim de consolidar os conhecimentos obtidos, foi realizado um estudo de caso 

por este pesquisador, construindo em exercício prático do emprego das ferramentas 

aplicáveis ao ambiente de ensino da ESAO, com o intuito de respaldar as observações 

e análises realizadas, resultando em ponderações conclusivas. Foram selecionados 

os softwares que apresentaram aplicabilidade na fase de planejamento de Operações, 

com ferramentas que permitiram a confecção de calcos digitais. 

 

3.2.3 Instrumentos 

 

Como instrumento de coleta de dados, durante a pesquisa bibliográfica, foram 

realizadas leituras documentais, fichamentos para o auxílio dos registros, resumos e 

citações que serviram de insumo a pesquisa, além da observação, que permitiu obter 

dados a partir do exame da realidade.  

Por conta da especificidade do assunto, escolheu-se a adoção de questionário 

como instrumento de coleta de dados com a finalidade de explorar a experiência dos 

participantes, por intermédio de perguntas, previamente definidas. As indagações 

foram direcionadas para solucionar as questões de estudo propostas, com o objetivo 

de obter informações, delimitar métodos e concretizar ideias para contribuir para a 

análise dos indicadores e elaboração das conclusões do estudo. 

Foi selecionado o seguinte título para o questionário: “o emprego de 

ferramentas para o planejamento digital de operações no processo de ensino-

aprendizagem do CAO/ESAO”. Ele aborda os aspectos sobre como o emprego de 

recursos tecnológicos no processo de ensino foi percebido e entendido, pelos oficiais 

aperfeiçoados, durante a realização do CAO. Ademais, o questionário aborda 

aspectos do estudo do terreno e o conhecimento da amostra em relação ao uso de 

calcos e cartas topográficas digitais.  
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Após investigar informações por meio de pesquisa bibliográfica e de aplicação 

do questionário, foram realizadas entrevistas com especialistas a fim de levantar, sob 

a ótica técnica, os efeitos do emprego de sistemas e ferramentas digitais voltadas ao 

planejamento operacional no sistema de ensino militar. 

As entrevistas foram conduzidas de forma semiestruturada, com perguntas 

preestabelecidas e alguns questionamentos inseridos no decorrer da entrevista 

propriamente dita. As entrevistas aplicadas foram individuais e qualitativas, permitindo 

a coleta subjetiva de dados técnicos com a finalidade de atender os objetivos 

propostos. 

O último instrumento empregado na presente pesquisa foi o estudo de caso, 

com a finalidade verificar, dentre os levantados, quais sistemas teriam aplicabilidade 

no ambiente de ensino da ESAO, considerando aspectos operacionais de seu 

emprego. 

Para realização do estudo de caso, foi procedido um exercício respondendo o 

Tema “Campo Grande” do material de ensino utilizado nos Cursos de Intendência e 

Material Bélico do CAO/ESAO, no qual um de seus pedidos solicita a confecção de 

um calco logístico, cujo o extrato consta no Apêndice D. 

Os trabalhos foram conduzidos por este pesquisador que procedeu a 

confecção de Calco de Apoio Logístico em formato digital. Para condução de estudo 

de caso, foram utilizados softwares já utilizados pelo EB com aplicabilidade na fase 

de planejamento de Operações, com ferramentas que permitissem a confecção de 

calcos (camadas) em carta topográfica digitalizada.  

    

3.2.4 Análise dos dados 

 

Como resultado do levantamento das informações da pesquisa bibliográfica e 

documental, foram realizadas análises e críticas, obedecendo aos critérios de inclusão 

e exclusão previamente estabelecidos. A revisão bibliográfica foi conduzida de forma 

qualitativa, haja em vista o caráter subjetivo que envolveu este processo. 

O questionário foi categorizado e tabulado para análise e inferência dos 

resultados. Os dados obtidos foram selecionados conforme as dimensões das 

variáveis dependente e independente. As entrevistas foram analisadas, de forma 
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qualitativa, tendo em vista o caráter subjetivo dos questionamentos e as experiências 

dos entrevistados.  

Durante o exercício de construção dos calcos digitais no estudo de caso, foi 

realizada uma análise comparativa, qualitativamente, com base na observação direta 

dos planejamentos logísticos executados nos sistemas digitais. 

Finalmente, todo conhecimento originado foi analisado, de maneira interligada 

e conjunta, com o objetivo de contribuir com os resultados finais deste trabalho. 

Contudo, todas as informações foram ponderadas de forma qualitativa, haja vista a 

subjetividade das interpretações de cada fonte de pesquisa, principalmente, pelas 

experiências colhidas referentes ao assunto. 
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4 ESTUDO DE CASO  

 

Este pesquisador, após investigar informações por meio de pesquisa 

bibliográfica, de aplicação de questionário (Apêndice A), de entrevistas com 

especialistas (Apêndice B e C), procedeu a realização de um estudo de caso com a 

finalidade de verificar, dentre os sistemas levantados, quais teriam aplicabilidade no 

ambiente de ensino da ESAO, considerando aspectos operacionais de seu emprego. 

 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL 

 

Para realização do estudo de caso, foi procedido um trabalho respondendo o 

tema constante do material de ensino das Operações Defensivas (Emprego do 

Batalhão Logístico na Ação retardadora) utilizado nos Cursos de Intendência e 

Material Bélico do CAO/ESAO. Trata-se do Tema “Campo Grande”, no qual um de 

seus pedidos solicita a confecção de um calco logístico, cujo o extrato consta no 

Apêndice D. 

O objetivo da realização do presente estudo foi confeccionar o Calco de Apoio 

Logístico em formato digital. Para tal, dentre os sistemas estudados, foram 

selecionados os softwares que apresentaram aplicabilidade na fase de planejamento 

de Operações, com ferramentas que permitissem a confecção de Calcos (camadas) 

em carta topográfica digitalizada. 

Dessa forma, foi esquematizado um estudo comparativo evidenciando 

aspectos técnicos de relevância que permitissem a confecção do calco digital de forma 

facilitada, com máxima adequação da simbologia aos Manuais empregados pelo 

Exército.  

O primeiro passo na execução do exercício foi a realização da importação de 

uma carta topográfica digitalizada empregada pelo EB. A carta utilizada foi a Carta 

Topográfica Matricial SIDROLÂNDIA, articulação da folha MI-2587, índice SF-21-X-B-

V, escala 1:100.000, disponível no sítio eletrônico do BDGEx. Nesta etapa, também 

foi verificada a possibilidade de conexão direta dos sistemas com o BDGEx. 

Após o processo de importação da carta topográfica nos sistemas, foi procedida 

a confecção do calco logístico, atendendo ao pedido do exercício, conforme Apêndice 
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D. Para solução do pedido, foi utilizada uma camada com a simbologia militar 

adequada das frações dispostas no terreno, da mesma forma que seria realizada no 

calco físico.  

Em seguida, foram dispostos na mesma camada as instalações logísticas e os 

Eixos Principais de Suprimento, configurando o fluxo de apoio logístico realizado às 

Unidades apoiadas. Por fim, foi obtido um Calco Logístico Digitalizado disposto sobre 

uma carta topográfica com suas respectivas coordenadas.    

 

4.2 MATERIAIS E SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Os seguintes softwares foram empregados na solução do exercício: 

a) Google Earth Pro, versão 7.3.3.7699 (64-bit); 

b) Software V-CARTA, versão 2.5, desenvolvido por DEFFI Ateliê do Software; 

c) Software QGIS Desktop, versão 2.18.12, licenciado na GNU General Public 

License, em 2 de junho de 1991. 64 Bit; 

d) ArcGIS, versão 10.5.0.6491, desenvolvido pela empresa ESRI. 64 Bit; 

e) C2Cmb, versão 6.0.0.6.50.8.6, acesso on line EBNet; e 

f) Banco de dados: BDGEx, versão 4.0, acesso on line pela internet. 

Além disso, foi empregado o Computador: Notebook SAMSUNG com 

processador Intel(R) Core (TM) i7-5500M CPU @ 2.40GHz, 8GB de Memória RAM, 

Sistema Operacional Windows 10 Home Single Language 64 bits e Placa de Vídeo 

NVIDIA GEFORCE 920 M. 

 

4.3 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

De forma a atingir os objetivos da pesquisa, foi formulada a seguinte 

metodologia para solução do estudo de caso. A abordagem foi realizada conforme 

fluxograma apresentado na Figura 29.  

Após a realização da pesquisa bibliográfica, a aplicação do questionário e a 

execução das entrevistas, foi procedido o Estudo de Caso a fim de averiguar as 

proposições para solucionar as questões de estudo da presente pesquisa. Com esse 

propósito, foi selecionado um Caso Piloto: Tema “Campo Grande”, do material de 
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ensino das Operações Defensivas, utilizado nos Cursos de Intendência e Material 

Bélico do CAO/ESAO.  

Em seguida, foi procedida uma seleção técnica dos softwares estudados, 

adotando, como critério de inclusão, a existência de ferramentas geoinformacionais 

que permitissem a confecção de calcos (camadas) em carta topográfica digitalizada. 

Posteriormente, foram definidos os procedimentos do estudo de caso, a partir das 

seguintes tarefas: importação da carta topográfica, locação georreferenciada das 

frações e instalações, e confecção do calco logístico. 

Na resolução, foi empregada a abordagem subjetiva a fim de aplicar a técnica 

de confecção de camadas com as ferramentas disponíveis nos softwares 

selecionados, considerando o contexto das áreas do conhecimento da 

Geoinformação. Os resultados obtidos serão apresentados no capítulo 5. 

 

 
Figura 29 – Esquematização Metodologia utilizada 
Fonte: o Autor 
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5 RESULTADOS  

 

A presente seção tem como objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos 

na pesquisa bibliográfica, no estudo de caso realizado empregando sistemas para 

confecção de um calco logístico, na entrevista realizada com especialistas, e no 

questionário aplicado aos ex-alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da 

ESAO. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Este tópico visa sintetizar alguns conhecimentos relevantes adquiridos a partir 

da consulta a documentos e trabalhos sobre temas relacionados aos sistemas e 

ferramentas passíveis de emprego em apoio ao planejamento de operações, incluindo 

aspectos como Apoio à Decisão, Estudo do Terreno, Comando e Controle, 

Digitalização do Espaço de Batalha e confecção de calco digital. Durante a realização 

da pesquisa bibliográfica, este pesquisador verificou que as diversas fontes de 

pesquisa geraram algumas informações relevantes relativas ao tema abordado neste 

trabalho. 

Foi constatado que o emprego de tecnologia na educação proporciona 

aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem. D’Ambrósio (1996) observa 

que adentramos na era chamada a “sociedade do conhecimento” e que a 

modernização é essencial para as instituições de ensino estimularem a captação, a 

organização, a construção e a difusão do conhecimento.  

Não obstante, embora seja importante o emprego dos recursos tecnológicos 

nos sistemas de ensino, deve-se dar enfoque à aprendizagem, proporcionando aos 

alunos a oportunidade de criar, raciocinar e interagir, solucionando problemas e 

desenvolvendo projetos significativos, conforme aponta Jonassen (2008). 

No tocante ao ensino no EB, verificou-se que o processo de modernização nas 

Escolas Militares está em curso e agregou novas metodologias e tecnologias ao 

procedimento de aprendizagem, rompendo os defasados mecanismos de ensino 

focados no instrutor (BRASIL, 2016a).  
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No entanto, notadamente, o ensino militar prescinde de uma melhor gestão da 

competência da inovação, atendendo eixos essenciais do processo ensino-

aprendizagem: a introdução de novas metodologias, a exploração das TICs e a 

readequação da infraestrutura atual de apoio ao ensino (BRASIL, 2015b, p. 76). 

Com efeito, observou-se que essa inovação no ambiente de ensino militar deve 

levar em consideração as novas tendências presentes nas forças armadas mais 

relevantes: o elevado emprego de sensores e transmissores de dados digitalizados; a 

necessidade das informações de Inteligência e Guerra Eletrônica; a capacidade de 

atuação no espaço cibernético; e o desenvolvimento de sistemas de Comando e 

Controle (C²).  

Para viabilizar a aplicação desses mecanismos nas instruções militares, faz-se 

necessário o emprego das TICs integradas ao processo de ensino-aprendizagem, 

permitindo a Construção do Espaço de Batalha digitalizado.  

A sinergia dessas novas tendências permite realizar um planejamento 

moderno, fazendo uso de ferramentas que garantem a visualização digital do espaço 

geográfico na fase “Estudo do Terreno” do PITCIC. O processamento digital dos 

dados obtidos no PITCIC permite a rapidez no fluxo de informações, preponderantes 

para a tomada de decisão (BRASIL, 2016). 

No estudo realizado, ficou evidente que, para efetivar o estudo digital do 

terreno, seja no ambiente operacional ou no ensino, é preponderante a utilização da 

Geoinformação para obtenção de dados relevantes e oportunos, facilitadores do 

planejamento de operações militares pelos comandantes de frações nos diversos 

níveis e por seus Estados Maiores (BRASIL, 2014). 

A Geoinformação – integração entre diversas disciplinas, com informações da 

atmosfera, da hidrosfera, da litosfera e da biosfera – promove diferentes maneiras de 

representação virtual do espaço geográfico (BRASIL, 2014). Sua aplicação na 

atividade militar garante a superioridade de informações bem como facilita a projeção 

de força no contexto das Operações.  

Atualmente, o EB disponibiliza e armazena seus dados geoespaciais no 

BDGEx, os quais podem ser acessados via internet pelo Geoportal. A Diretoria de 

Serviço Geográfico é responsável por coordenar as atividades relativas às 

informações geográficas no âmbito do EB, bem como pela gestão do BDGEx 

(BRASIL, 2018). 
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A diversidade do portifólio de produtos disponíveis no BDGEx infere elevado 

potencial de aproveitamento no ensino militar da linha bélica. As imagens 

georreferenciadas, os mapas temáticos, as cartas topográficas digitais, os modelos 

digitais de elevação, entre outros produtos geoespaciais, fornecem subsídios para 

realizar um estudo do terreno mais adequado, tornando os planejamentos 

operacionais executados nas Escolas Militares mais eficientes e fidedignos.    

 Foi constatado que é possível a integração entre a geoinformação, o 

planejamento das operações e o ensino militar, por intermédio de ferramentas e 

sistemas digitais que viabilizem a visualização virtual do espaço de batalha.  

A partir desta averiguação, foram pesquisados sistemas e ferramentas digitais, 

passíveis de serem utilizados no processo de ensino aprendizagem da ESAO, mas 

que já sejam empregados em Organizações Militares do EB, como Centros de 

Adestramentos, Agências de Inteligência, Unidades de Comunicações e Centros de 

Geoinformações.  

Desse levantamento, foi possível reunir softwares que, além de corroborar para 

o processo de ensino da ESAO, possibilitam a aplicação da tecnologia e o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, sem o emprego demasiado de meios, 

economizando recursos e minimizando os riscos. As principais informações 

levantadas sobre os sistemas e ferramentas estudados foram as seguintes: 

a) Google Earth:  é um software de licença livre que tem por objetivo criar uma 

representação tridimensional do globo terrestre, podendo ser utilizado para simular 

ambientes e gerar mapas, a partir de imagens de satélites, aéreas ou do sistema de 

informações geográficas em 3D. No Google Earth, é possível inserir pontos 

georreferenciados para dispor a localização de um determinado objeto, fração ou 

instalação; 

b) QGIS: constitui um programa livre, de código aberto, que dispõe de uma 

gama de funcionalidades no tocante a Geoinformação, com diversas ferramentas de 

edição digital, integração com banco de dados, diversos plugins disponibilizados por 

desenvolvedores, além dos recursos desenvolvidos pela DSG. O software é 

empregado pelos Centros de Geoinformações e por agências de inteligências, devido 

à sua grande aplicabilidade no tocante ao Fator de Decisão “Terreno”; 

c) ArcGIS: é um software privado que, semelhante ao QGIS, dispõe de uma 

série de funcionalidades geoinformacionais, com diversas ferramentas de edição 

digital, integração com banco de dados e feições com simbologia militar. Possui 
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menos recursos por ser desenvolvido somente pela empresa ESRI, enquanto o QGIS 

é desenvolvido por milhares de voluntários; 

d) V-Carta: é um software privado nacional que pode ser empregado para 

planejamento de operações militares em ambiente de ensino. Utiliza simbologia militar 

no padrão internacional, pode ser usado com cartas topográficas e permite a 

confecção de calco digitalizado; 

e) C2Cmb: é um software de C² que foi desenvolvido pelo EB e destina-se ao 

planejamento e à condução de Operações Militares, constitui uma ferramenta de apoio 

à decisão, sendo empregado nos Centros de Comando e Controle e Postos de 

Comando (LUCCHINI, 2012). As principais vantagens levantadas são: domínio total 

da tecnologia pela Força, hardware compatível com as limitações do EB, distribuição 

livre de pagamento de licenças, emprega simbologia militar com organização em 

conformidade com os manuais do Exército; 

f) Pacificador: é um programa de C2 empregado e produzido pelo EB que foi 

concebido para atender às demandas provenientes do emprego da Força em 

operações interagências e GLO. O sistema Pacificador proporciona alto nível de 

consciência situacional, com funcionalidades que permitem a visualização de mapas 

digitais, agentes sobre a carta (smartphone, APCO25 e FALCON), pontos de 

interesse, itinerários, locais de incidentes, áreas restritivas e impeditivas (BRASIL, 

2013a); e 

g) Combater: consiste em um software de simulação construtiva, destinado ao 

treinamento de militares em nível tático. O Combater possui capacidade de integração 

com o sistema C2 em Combate, e a aptidão de integração com outros simuladores 

(CUNHA, 2011). O programa apresenta a visualização do terreno a partir de uma 

integração de carta topográfica e outros recursos de Geoinformação (BRASIL, 2019). 

O Combater emprega os símbolos militares no padrão preconizado pelo manual de 

abreviaturas MD33-M-02, sem necessidade do emprego de softwares adicionais para 

sua geração (BRASIL, 2015). 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Este pesquisador, após levantar informações na pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, e com o objetivo de aprofundar a investigação sobre aspectos do tema, 
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distribuiu questionários com o título – O emprego de ferramentas para o planejamento 

digital de operações no processo de ensino-aprendizagem do CAO/ESAO (Apêndice 

A) – enviado aos Capitães concludentes do curso nos anos de 2015, 2017, 2018 e 

2019.  

O questionário aborda os aspectos sobre como o emprego de recursos 

tecnológicos no processo de ensino foi percebido e entendido, pelos oficiais 

aperfeiçoados, durante a realização do CAO. Ademais, o questionário aborda 

aspectos do estudo do terreno e quais eram os conhecimentos desse mesmo público 

em relação ao uso de calcos e cartas topográficas digitais. 

Algumas fontes levantadas sugerem a existência de ferramentas digitais já 

empregadas em OM, como Centros de Adestramentos, Agências de Inteligência, 

Unidades de Comunicações e Centros de Geoinformações, que poderiam ser 

utilizadas no processo de ensino aprendizagem da ESAO.  

Responderam ao questionário 261 oficiais, do universo de 1862 Capitães 

concludentes do CAO nos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019. Estes representam 14% 

do total de oficiais que compõem o universo. A síntese do resultado será apresentada 

a seguir. 

 
 
5.2.1 Existência de ferramentas digitais aplicáveis ao planejamento de 
Operações – Variável Independente 
 

 

A existência de ferramentas digitais aplicáveis ao Planejamento de Operações 

se apresenta como variável independente na presente pesquisa. Os resultados visam 

levantar os sistemas que podem ser utilizados em apoio ao planejamento digital de 

Operações, elencando suas possibilidades e limitações. Como dimensões da variável 

independente, têm-se a disponibilidade e a aplicabilidade das ferramentas. 

Na dimensão disponibilidade, foram inseridas as questões 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 

e 15 no escopo do questionário, com a finalidade de verificar a existência de 

ferramentas digitais aplicáveis ao planejamento de Operações Militares e avaliar a 

experiência dos capitães, concludentes do CAO/ESAO nos últimos cinco anos, com 

relação ao emprego dessas ferramentas.  

Os sistemas e ferramentas digitais já empregados pelos capitães indagados 

estão dispostos no quadro 4. O resultado aponta que, dentre os sistemas elencados, 
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o Google Earth é o mais conhecido (98,1%). Os sistemas de Controle Situacional, C2 

em Combate e Pacificador, foram utilizados pela maioria dos questionados, 63,6% e 

59%, respectivamente. Cabe destacar que o Pacificador, por ser concebido para 

operações GLO, foi bastante empregado, nos últimos anos, nos grandes eventos e 

em operações interagências. O sistema de simulação Combater teve resultado 

expressivo, sendo conhecido por 41,8% da amostra.  Os softwares de informações 

geográficas QGIS e ArcGIS são pouco utilizados, representando 18,4% e 6,5% dos 

militares respondentes. O V-CARTA, por ser utilizado apenas em algumas escolas de 

formação, foi empregado apenas por 5% da amostra. Os demais softwares citados 

tiveram resultados pouco expressivos. 

 
Quadro 4 – Sistemas e Ferramentas digitais já empregados 
Fonte: o Autor 

 

O baixo emprego dos sistemas QGIS, ArcGIS e da ferramenta BDGEx é 

ratificado pela resposta dos capitães aperfeiçoados sobre o emprego de algum 

Software de Informações Geográficas, tendo em vista que apenas 25,7% dos 

entrevistados já utilizaram um software desta natureza.  

Dos softwares de Informações Geográficas, foram citados com maior 

frequência:  Google Earth, BDGEx, QGIS, GPS, Pacificador, ArcGIS, E-WAC e 

TerraMA2Q/INPE. Além disso, foi constatado o pouco contato dos militares 

questionados com a Geoinformação, já que 74,7% afirmaram não possuir qualquer 

conhecimento sobre o assunto.  

Dentre os capitães questionados, 80,8% conhecem o BDGEx, sendo que 

73,2% já utilizaram uma carta topográfica digital obtida neste banco de dados. Em 

contrapartida, apenas 20,3% já realizaram edição digital em cartas topográficas, 

empregando principalmente os sistemas: Google Earth (8,05%), QGIS (6,51%), 
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OCAD (3,07%), ArcGIS (1,53%), BDGEx (1,15%) e Photoshop (1,15%). O resultado 

indica baixo grau de experiência da amostra em relação ao uso de ferramentas para 

edição digital em cartas topográficas.   

Na dimensão aplicabilidade, foram inseridas as questões 19, 20, 21, 24, 25 e 

26, com o objetivo de averiguar o potencial de utilização das ferramentas digitais em 

apoio ao planejamento de Operações Militares. 

Dentre os participantes da pesquisa, 91,6% concordam ser viável que a ESAO 

empregue sistemas que utilizam a modelagem e a representação gráfica para o 

planejamento de operações, permitindo a construção de um cenário digitalizado do 

espaço de batalha, como alternativas inovadoras ao processo de ensino-

aprendizagem.  

Sobre os sistemas e ferramentas digitais atualmente empregados em outras 

Organizações Militares (OM), como Centros de Adestramentos, Agências de 

Inteligência, Unidades de Comunicações e Centros de Geoinformações, 92,7% dos 

capitães concordam que poderiam ser utilizados no processo de ensino 

aprendizagem da ESAO. Dentre as ferramentas, foram eleitas como principais: 

Combater, C2 Cmb, BDGEx, Pacificador, QGIS, Google Earth, Steel Beasts e 

ArcGIS.  

O resultado acima apresentado aponta a existência de sistemas e ferramentas 

já empregados no âmbito do EB, passíveis de uso no planejamento de operações, em 

nível tático, aplicáveis ao processo de ensino aprendizagem da ESAO. Dessa forma, 

verifica-se que, em um primeiro momento, não haveria necessidade de criação ou 

aquisição de um novo sistema, sendo necessária apenas adequação desses 

softwares para aplicação no ensino da ESAO. 

Os principais sistemas de simulação empregados pelos participantes foram: 

Combater, SABRE, SISTAB, Guarini, SPADA, AZULVER e Steels Beasts. Os dados 

são relevantes, pois 90% dos questionados já participaram de um exercício de 

combate simulado. O grau de importância, numa escala de 0 a 10,0, atribuído pelos 

Capitães inquiridos à aplicação da simulação no processo de ensino da ESAO foi de 

9,3.   
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5.2.2 Emprego de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem da 
ESAO – Variável dependente 
 

 

O emprego de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem da 

ESAO se apresenta como variável dependente no presente estudo. Os resultados têm 

a finalidade de investigar a utilização de tecnologias no ensino, a possibilidade de 

reformulação da doutrina e a adaptação de ferramentas digitais visando melhoria da 

aprendizagem. Foram estabelecidas as seguintes dimensões da variável dependente: 

aprimoramento do ensino, aperfeiçoamento doutrinário e adequação das ferramentas. 

Na dimensão aprimoramento do ensino, foram inseridas as questões 1, 2, 12, 

13 e 18, a fim de dimensionar a capacidade de utilização de tecnologias modernas na 

ESAO e identificar a avaliação positiva do aluno quanto ao emprego de ferramentas 

digitais no processo de ensino-aprendizagem.  

Dentre os militares questionados, 96,6% concordam que o emprego de 

recursos tecnológicos, nos sistemas de ensino, proporciona aos alunos a 

oportunidade de criar, raciocinar e interagir, solucionando problemas e 

desenvolvendo projetos significativos. Foram investigados os recursos utilizados 

durante o CAO/ESAO e a percepção dos alunos concludentes em relação à gestão 

desses meios, sendo constatado que 93,5% sentiram a necessidade da 

modernização das ferramentas de ensino aprendizagem empregadas no referido 

curso. 

No tocante ao aprimoramento no processo de ensino-aprendizagem da 

ESAO, 91,5% dos participantes admitem ser fundamental o conhecimento sobre 

ferramentas de TIC que possibilitem a análise digitalizada do terreno.  

No mesmo contexto, 96,6% consideram que os procedimentos ensinados e 

avaliados para análise do terreno, com base em mapas temáticos (calcos), cartas 

topográficas impressas e meios analógicos (papel, filme, acetato), durante o curso 

da ESAO, devem ser aperfeiçoados com a aplicação de recursos de natureza digital. 

É oportuno considerar que o emprego de TIC não deve ser feito da forma 

tradicional, mas sim com uma vertente inovadora.  A assertiva é ratificada por 96,7% 

dos questionados, ao admitir que o uso inovador de sistemas computacionais no 

ambiente escolar da ESAO, visando o exercício da Consciência Situacional oportuna 

no contexto das operações, torna a aplicação da doutrina mais eficiente e 

potencializa o aprendizado. 



89 
 

Na dimensão aperfeiçoamento doutrinário, foram inseridas as questões 6, 7, 8 

e 17, com o objetivo de verificar os impactos do uso de ferramentas digitais no ensino 

da ESAO, destacando os aspectos doutrinários mais relevantes que devem ser 

observados. 

Na abordagem dos aspectos doutrinários, merece destaque o Estudo do 

Terreno. Sua importância é confirmada por 99,6% dos inquiridos, pois consideram o 

Estudo do Terreno relevante, para melhor compreensão dos impactos causados no 

planejamento operativo e no controle situacional de frações, visando garantir a 

superioridade de informações, bem como facilitar a projeção de força no contexto 

das operações militares. 

Sobre o aspecto Estudo do Terreno, 96,2% concordam plenamente que, 

durante o planejamento das operações militares, é importante que os dados sobre o 

Terreno e Condições Meteorológicas sejam precisos e atualizados. Além disso, 

96,6% considera que a forma de obtenção de dados para realização do processo de 

integração terreno-condições meteorológicas-inimigo-considerações civis (PITCIC), 

no ambiente escolar da ESAO, seria mais eficiente se empregasse mecanismos 

digitais. 

No tocante ao aprendizado sobre condução das operações, os participantes 

da pesquisa avaliaram em 9,7 (grau de 0 a 10,0) como imprescindível a necessidade 

dos Comandantes e seus EM estabelecerem eficiente Consciência Situacional, com 

informações em tempo real dos eventos ocorridos no espaço de batalha. 

Na dimensão adequação das ferramentas, foram inseridas as questões 16, 22 

e 23, com o intuito de avaliar a estrutura atual e elencar os elementos a serem 

readequados, visando o uso de ferramentas digitais no processo de ensino-

aprendizagem da ESAO. 

Em decorrência da relevância, já constatada anteriormente, do emprego da 

carta digitalizada no ambiente de ensino aprendizagem, há que se observar os 

impactos de sua implantação na ESAO. Nessa perspectiva, 93,8% dos participantes 

concordam que o emprego da Carta Topográfica digitalizada no processo de ensino 

da ESAO proporcionaria economicidade de recursos e de tempo. 

Outro resultado importante, opinião de 95,4% dos capitães indagados, trata-

se da apuração de que a simulação construtiva poderia ser mais explorada no 

processo de ensino-aprendizagem da ESAO, permitindo o exercício do 



90 
 

planejamento e o apoio ao processo de tomada de decisão, dentro de um sistema 

de comando e controle simulado.  

Com efeito, a estrutura de ensino foi analisada pelos participantes, resultando 

em um patamar de 84,3% dos que consideram viável a implantação de uma seção 

de simulação no sistema de ensino da ESAO, transportando conhecimentos já 

existentes nos Centros de Adestramentos do EB para o ambiente escolar. 

Por fim, cabe destacar algumas considerações importantes realizadas em 

questão aberta pelos Capitães participantes do questionário: 

a) o ensino sobre Geoinformação deveria iniciar na formação dos oficiais e 

praças, haja vista a importância do tema e as possibilidades de utilização da 

Geoinformação nas primeiras fases da carreira. Desta forma, o militar terá plenas 

condições de empregar a Geoinformação nos planejamentos de Estado Maior, 

durante os cursos de Aperfeiçoamento, e na sequência, em ações de Emprego e 

Preparo da tropa; 

b) a ESAO, como escola de aperfeiçoamento, deveria fazer experimentações 

doutrinárias, aproveitando tanto exercícios simulados em sistemas, como exercícios 

no terreno (manobra escolar); 

c) os meios digitais devem ser complementares aos meios de instrução, mas 

não devem substituir os meios convencionais que serão utilizados em larga escala em 

operações reais. Devem ser importados como forma de testar e coroar os módulos 

disciplinares; 

d) os meios digitais devem ser usados como complementares para subsidiar o 

processo de planejamento, considerando as características do espaço de batalha e a 

Contrainteligência; 

e) a carta é muito importante, uma vez que contém informações do terreno e, 

em caso de falha de sistemas informatizados, permite seguir no planejamento das 

operações. No entanto, em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, cresce 

de importância o emprego da tecnologia para o aperfeiçoamento do processo de 

planejamento. Pelo exposto, julga-se de extrema relevância o tema em pauta na 

presente pesquisa; 

f) vê-se a Geoinformação como assunto relevante para os Oficiais 

aperfeiçoados de todas as Armas, Quadros e Serviços. A ESAO poderia utilizar 

ferramentas como o Combater, dentre outros, para facilitar o processo ensino 

aprendizagem. Durante o curso da ESAO, dois instrutores procuraram usar meios 
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digitais para facilitar a aprendizagem (Google Earth integrado com as informações 

necessárias para determinada operação). Foi notória, nesses casos, a facilitação no 

processo ensino-aprendizagem; 

g) entende-se que o emprego de sistemas que utilizam a modelagem e a 

representação gráfica para o planejamento de manobras, como também, a utilização 

de simulação construtiva – conhecida como “jogos de guerra”, aumentariam 

sobremaneira o ganho de conhecimento no processo de ensino aprendizagem da 

ESAO; 

h) a utilização da tecnologia da informação no processo de ensino-

aprendizagem na ESAO é vantajosa, já que permite economia de meios, qualidade 

na informação e melhor preparação para a realidade encontrada nas Organizações 

Militares. Entretanto, acredita-se que ainda é arriscada e desvantajosa a utilização 

desses meios nas avaliações, pois a perda de dados pode comprometer os 

resultados. Talvez seja adequada uma fase de transição, como o uso em avaliações 

formativas. A criação de novas seções vai de encontro à racionalização de pessoal e 

material do atual contexto do Exército. Além disso, exige boa especialização para 

atingir o necessário nível de qualidade. Com isso, julga-se que os pedidos de 

cooperação de instrução devem ser mantidos em detrimento à criação de novas 

células, explorando assim as potencialidades das estruturas existentes e driblando a 

dificuldade de obtenção da capacitação; e 

i) com relação a utilização de meios digitais para facilitar a aprendizagem na 

ESAO, acredita-se que o QGIS pode ajudar, porém, é necessário um estágio um 

pouco mais aprofundado na ferramenta, haja vista a necessidade de conhecimento 

para utilizá-lo. Seria melhor desenvolver um sistema um pouco mais simples e 

intuitivo, voltado apenas para produção de calcos georreferenciados.  

 

5.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA 

 

 Este pesquisador, após investigar informações por meio de pesquisa 

bibliográfica e de aplicação de questionário sobre o tema “o emprego de ferramentas 

para o planejamento digital de operações no processo de ensino-aprendizagem do 

CAO/ESAO” (Apêndice A), realizou entrevistas com especialistas (Apêndice B e C) a 
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fim de levantar, sob a ótica técnica, os efeitos do emprego de ferramentas digitais 

voltadas ao planejamento operacional no sistema de ensino militar. 

 

 

5.3.1 Entrevista aplicada ao Instrutor-chefe do Curso de Topografia no Curso de 
Formação de Sargentos de Logística 
 

 

 

O entrevistado possui formação em Engenharia Cartográfica no Instituto Militar 

de Engenharia. Ao longo dos anos de 2015 a 2017, foi instrutor do Curso de 

Geoinformação para Corpo de Tropa no âmbito do CMS. Por intermédio do 1°CGEO, 

coordenou a elaboração do Caderno de Instrução de Geoinformação (EB80-CI-

72.001) e do Complemento DSG Tools Operacional para o software QGIS. 

Atualmente, é Instrutor-chefe do Curso de Formação de Sargentos de Logística, na 

especialidade Topografia. Ministra as matérias Cartografia e Sistemas de Informações 

Geográficas e Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (Gestão Técnica). 

Segundo as considerações do entrevistado (Apêndice B), a Geoinformação tem 

vasta aplicabilidade no ensino militar da linha bélica. Inclusive, essa é uma 

característica presente nos Exércitos mais bem preparados da atualidade. Ao 

empregar os produtos da Geoinfo (exemplo: cartas topográficas, imagens satélites, 

modelos digitais de elevação do terreno, modelos tridimensionais e cartas de 

trafegabilidade), é possível criar uma visualização virtual do espaço de Batalha, 

facilitando o estudo do terreno e, consequentemente, o Planejamento das Operações 

Militares.  

No que tange ao estudo do terreno, o entrevistado salientou que o software 

livre QGIS, usado pela DSG, possui ferramentas que possibilitam o seu emprego no 

planejamento de Operações. Alguns complementos do QGIS foram criados por 

militares especializados do EB, como o DSG Tools Op que permite a confecção de 

um calco digital com simbologia militar orgânica de sua base de dados. O sistema já 

foi usado, no ambiente escolar, durante os Estágios de Geoinformação para Corpo de 

Tropa no âmbito do CMS, ocasião em que os militares montaram o calco de uma 

operação fictícia. 

Outra informação relevante apontada pelo entrevistado diz respeito ao impacto 

do emprego de recursos tecnológicos nos sistemas de ensino. Segundo ele, o uso 
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dessas ferramentas proporciona melhores condições ao planejador, economia de 

tempo e aumento da qualidade das informações. A busca constante por inovações 

tecnológicas torna-se imprescindível para aprimoramento no processo de ensino-

aprendizagem, observando a tendência moderna pela digitalização do espaço de 

batalha. 

Como ações de gestão de ensino que poderiam ser executadas com a 

finalidade de viabilizar o emprego de ferramentas e sistemas digitais para o 

planejamento digital de operações, merece destaque a disponibilização de 

laboratórios de informática capacitados e o estabelecimento de mecanismos para 

motivar os instruendos a usar os meios digitais.  

Ademais, é viável a importação do sistema QGIS para as escolas militares, por 

tratar-se de um software livre que não necessita de um computador de altíssimo 

desempenho para executar as funções básicas, o que resultaria no aperfeiçoamento 

do Estudo do Terreno. 

Como instrutor, o entrevistado considera viável o emprego do calco digital para 

planejamento das operações militares. Ainda que não substitua o meio físico, o calco 

digital deve ser empregado como principal meio de planejamento. Contudo em certas 

situações o emprego do calco físico poderá ser indispensável, haja vista a 

necessidade de disponibilização de meios e rede elétrica.  

No que se refere a Simulação Militar, o entrevistado julga importante sua 

aplicação no processo de ensino militar, pois confere aos instruendos a oportunidade 

de visualizar virtualmente um cenário que, se desdobrado no mundo real, seria muito 

custoso.  Nesse contexto, a simulação construtiva, conhecida como “jogos de guerra” 

poderia ser mais explorada nas escolas militares, empregando-a em fase de 

planejamento e ensaio de missões que serão executadas posteriormente. 

Como consideração final, o entrevistado entende ser interessante uma maior 

integração entre a linha combatente e a linha técnica do Exército Brasileiro, de modo 

que as necessidades da linha combatente possam ser atendidas pela linha técnica de 

forma clara e precisa. 
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5.3.2 Entrevista aplicada ao Concludente do Curso de Aperfeiçoamento no 
Canadá 

 

 

O entrevistado, integrante da Arma de Infantaria, formou-se em Ciências 

Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras em 2007. Realizou o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais na ESAO no ano de 2017 e o Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais no Canadá (Curso de Operações do Exército Canadense) em 2019. 

Atualmente, é o Comandante da Cia de Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve 

Aeromóvel, sediada em Caçapava-SP. 

Segundo as exposições do entrevistado (Apêndice C), os principais reflexos do 

emprego de recursos tecnológicos nos sistemas de ensino militar são: a possibilidade 

de executar os planejamentos realizados pelos alunos por intermédio da simulação; a 

rapidez do fluxo de informações; a oportunidade de levantamento estatístico do poder 

de combate das forças; a comunicação entre os diversos agentes; e o registro de 

procedimentos adotados para posterior análise. 

No que concerne ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, o 

entrevistado julga que o CAO/ESAO deveria direcionar tempo e recursos para 

empreender atividades voltadas ao planejamento de Operações, no qual os alunos 

trabalhariam em conjunto, caracterizando o trabalho de Estado-Maior.  

No cenário atual, segundo o entrevistado, quando se trata da sequência das 

ações do Exame de Situação do Comandante, o aluno da ESAO concentra todo o seu 

esforço e tempo para a escrituração da Ordem e confecção do Calco de Operações, 

desconsiderando as demais fases.  

Diante do exposto, o desenvolvimento de atividades que executem o ciclo de 

planejamento, de forma completa – em um ambiente de Posto de Comando no qual 

os alunos desempenhariam as funções do EM e auxiliares – traria um grande 

crescimento profissional para o aluno e um ganho de qualidade no desenvolvimento 

dos planos de operações.  

Com efeito, o entrevistado apresentou suas impressões a respeito do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais realizado no Canadá. Segundo o mesmo, o aspecto 

positivo foi ter concluído 7 (sete) ciclos de Planejamento de Operações durante o 

curso. O ciclo se iniciava com o recebimento da ordem, passava por todas as fases, 

culminando na Decisão do Comandante.  
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Uma vez finalizada a Ordem de Operações, era emitida a ordem para os 

elementos subordinados, seguida da condução do ensaio e, por fim, a simulação do 

combate. Durante a execução do combate, era feito o estudo de situação continuado 

com a participação de todo o EM. Esse ambiente de simulação, aliado a um robusto 

sistema digital de apoio à instrução, retratava com fidelidade os trabalhos que os 

alunos realizariam em futuras operações. 

Segundo o entrevistado, o sistema digital utilizado no Canadian Army 

Command and Staff College16 (Kingston-Canadá) denomina-se Tactical Information 

Management System (TIMS). O TIMS é constituído por um programa que simula o 

combate, uma plataforma digital e um sistema de comunicação (rádio, telefônico e 

texto). Os elementos do EM realizam as ações do Estudo de Situação utilizando-se 

da plataforma digital para compartilhar os produtos e ordens.  

Por intermédio da plataforma, o aluno tem condições de acessar todo o 

conteúdo a ser ministrado e utilizado nas aulas, agendas, ordens de operações, 

ordens fragmentárias, documentos de evolução da simulação, manuais, modelos, 

avisos. Além disso, é possível compartilhar os diversos produtos produzidos pelos 

elementos do EM e também preparar os slides dos briefings de forma conjunta. 

Durante os exercícios realizados no Curso, o entrevistado constatou a 

existência de dois sistemas distintos dentro do TIMS: o primeiro denomina-se Battle 

View, no qual eram lançados os dados da operação (ações táticas, tropas, 

obstáculos), atualizações (movimento da tropa amiga, eventos inimigos), dispondo de 

uma visualização na forma de uma carta digital, onde a tropa amiga se movimentava 

automaticamente. No segundo sistema, de acesso restrito, era simulado o combate 

execução das ordens recebidas via rádio pelos operadores. 

No TIMS, de acordo com o entrevistado, as posições inimigas são lançadas 

manualmente pelo E2, conforme o recebimento das informações dos elementos em 

campo, ou pelo escalão superior. As tropas amigas são atualizadas automaticamente, 

a cada 15 min, de acordo com a evolução do combate. O exercício, também, conta 

com o suporte de drones, transmitindo dados diretamente para o Posto de Comando 

e os elementos de Inteligência, Observação, Aquisição de Alvos e Reconhecimento. 

Segundo o entrevistado, no sistema de comunicação (interno do Posto de 

Comando), semelhante a um aplicativo de tipo CHAT, era possível transmitir 

 
16 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Canadense 
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mensagens e também links de acesso dos produtos publicados no sistema, permitindo 

que todos os elementos acessassem os diversos produtos de forma dinâmica.  

Era possível obter os conteúdos de slides que estavam sendo preparados para 

um briefing, passíveis de serem editados por mais de um usuário. Assim, os diversos 

elementos do EM desenvolviam o seu conteúdo em determinado slide e, em um 

momento coordenado do Chefe do EM, exportavam os diversos slides, transformando 

em somente um arquivo e agilizando sobremaneira o trabalho de preparação das 

reuniões ou exposições. 

O entrevistado considera que o emprego do Sistema TIMS foi de fundamental 

importância, pois possibilitava compartilhar produtos e executar trabalhos em 

ambiente cooperativo, além de proporcionar agilidade durante o ciclo de 

planejamento. Como vantagem, ele destacou a simulação de procedimentos a serem 

executados dentro do Posto de Comando, trazendo mais realismo ao exercício.  

Neste escopo, o entrevistado julga ser viável a implantação de um software, 

semelhante ao TIMS no sistema de ensino da ESAO. Para tal, seria necessária uma 

reestruturação na rede lógica de computadores, disponibilizando um terminal de 

acesso por aluno. Além disso, a implementação de um sistema de comunicação, com 

rede telefônica, serviço de e-mail, radio via IP e texto por chat, para proporcionar a 

integração com o escalão superior, subordinados e outras unidades. 

Por fim, o entrevistado ressalta que, embora o estudo em tela seja a 

implementação de sistemas digitais no CAO/ESAO, faz-se necessária uma análise da 

metodologia de ensino empregada na ESAO para estabelecer quais tipos de 

ferramentas digitais são requeridas.  

 

5.4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

 A seguir, serão apresentados os resultados obtidos no Estudo de Caso 

realizado com a finalidade de verificar, dentre os sistemas levantados (Google Earth, 

V-Carta, QGIS, ArcGIS e C2Cmb), quais teriam aplicabilidade no ambiente de ensino 

da ESAO, considerando aspectos operacionais de seu emprego. 
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5.4.1 Importação da carta topográfica x conectividade com BDGEX 

 

A primeira etapa na execução do exercício foi a importação da Carta 

Topográfica Matricial SIDROLÂNDIA, articulação da folha MI-2587, índice SF-21-X-B-

V, escala 1:100.000, disponível no sítio eletrônico do BDGEx. Nesta etapa, também 

foi verificado a possibilidade de conexão direta dos sistemas com o BDGEx. 

 

5.4.1.1 Google Earth 

 

O Google Earth não permitiu a importação de carta georreferenciada e não 

apresenta ferramenta que viabilize a integração direta com o BDGEx. Todavia, foi 

possível inserir uma imagem da carta topográfica usando o recurso “superposição de 

imagem”.  

Para executar essa tarefa, foi necessário recortar a carta topográfica, 

removendo as informações da parte externa que não correspondiam à imagem da 

carta propriamente dita, conforme figura 30. 

 

 

Figura 30 – Imagem da Carta Topográfica em edição 
Fonte: o Autor 

 

No processo de superposição da imagem, além da edição da carta, foi 

necessário inserir manualmente os dados de georreferenciamento obtidos no sítio do 

BDGEx. Após essa etapa, foi possível verificar a imagem da carta em forma de 
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camada (figura 31) sobre a imagem satelital disponibilizada pela Google. A opacidade 

da imagem superposta pode ser ajustada conforme o grau de transparência desejado. 

 

 

Figura 31 – Imagem da Carta Topográfica superposta 
Fonte: Google Earth 

 

5.4.1.2 V-CARTA 

   

O sistema V-CARTA 2.5 também não permite a importação de carta 

georreferenciada e não apresenta ferramenta que viabiliza a integração direta com o 

BDGEx. No entanto, foi possível inserir a imagem da carta topográfica por intermédio 

de uma ferramenta de carregamento, conforme figura 32.  

 

Figura 32 – Imagem da tela de carregamento de mapa 
Fonte: V-CARTA 
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No procedimento de carregamento da imagem, de modo semelhante ao Google 

Earth, foi feita a edição da carta topográfica, conforme figura 30, e a inserção manual 

da escala e dos dados de georreferenciamento correspondentes à Carta Topográfica 

SIDROLÂNDIA, conforme figura 32. A despeito de não ser objetivo do exercício em 

tela, cabe destacar a existência de uma ferramenta que permite carregar mapas com 

imagens satélites por meio de servidores externos. 

 

5.4.1.3 QGIS  

   

O software livre QGIS, por conter ferramentas de Informações Geográficas, 

apresenta uma versatilidade maior em relação à importação da carta topográfica 

digital e conectividade com BDGEX. Devido ao Sistema ser adotado pelo EB, foi 

desenvolvido o complemento DSG Tools que permite acesso direto aos produtos do 

BDGEx, incluindo as cartas topográficas matriciais e vetoriais.  

Dessa forma, existem duas maneiras simples de disponibilização da Carta para 

realização do exercício. A primeira consiste em acessar a Carta SIDROLÂNDIA em 

uma camada de cartas topográficas 1:100.000 (figura 33), gerada pelo acesso ao link 

do BDGEx na aba “Ferramentas DSG”, após a devida instalação do plugin DSGTools.   

 

 

Figura 33 – Imagem do acesso pelo DSG Tools 
Fonte: QGIS 
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A segunda forma de acessar a carta “SIDROLÂNDIA” em uma camada de 

cartas topográficas 1:100.000, gerada a partir do BDGEx, é aplicando o Serviço de 

Geoinformação WMS (figura 34). Para acessar as cartas topográficas matriciais do 

BDGEx, é preciso criar uma conexão, via navegador do QGIS, inserindo o link do 

serviço17 disponibilizado no Geoportal18 do EB. 

 

     
 
Figura 34 – Imagem de acesso ao serviço WMS do BDGEx 
Fonte: QGIS 

 

 

5.4.1.4 ArcGIS 

 

O sistema ArcGIS, semelhante ao QGIS, possui ferramentas de Informações 

Geográficas. No entanto, trata-se de um software privado, requerendo licença de 

acesso. O ArcGIS apresenta uma gama de funcionalidades relacionadas à geração 

de mapas georreferenciados. 

No exercício, foi possível importar a carta topográfica digital por conexão direta 

ao BDGEX. Para acessar a Carta SIDROLÂNDIA, foi criada uma camada de cartas 

topográficas 1:100.000, gerada a partir do BDGEx, aplicando o Serviço WMS. Foi feita 

uma conexão, via navegador “Catalog”, inserindo o link do serviço disponibilizado no 

 
17 http://bdgex.eb.mil.br/mapcache 
18 http://www.geoportal.eb.mil.br/ 
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Geoportal do EB; em seguida, a camada da carta foi aplicada na aba layers19, 

conforme figura 35.  

 

 

Figura 35 – Imagem de acesso ao serviço WMS do BDGEx 
Fonte: ArcGIS 

 

5.4.1.5 C2Cmb 

 

O C2Cmb é um Sistema de Comando e Controle computacional empregado 

pelo EB como suporte para o monitoramento ao longo da faixa de fronteiras terrestres 

brasileiras. O sistema é o núcleo do SISFRON e é gerenciado pelo COTER. No 

C2Cmb, além do controle operacional, é possível realizar planejamento, por 

intermédio de cartas digitais e calco digitalizado.  

No presente estudo de caso, foi procedida a importação da carta topográfica 

digital por conexão direta ao BDGEX. Para acessar a carta “SIDROLÂNDIA”, foi criada 

uma camada de cartas topográficas 1:100.000, gerada a partir do BDGEx, aplicando 

o Serviço WMS, de forma similar ao procedimento realizado no ArcGIS.  

Foi utilizada a ferramenta “carregar mapas”, disponível no menu “Vista”. A 

conexão foi estabelecida, inserindo o link do serviço disponibilizado no Geoportal do 

EB; em seguida, a camada da carta (figura 36) foi carregada por intermédio do botão 

“visualizar”. Cabe destacar que também seria possível o carregamento da carta 

 
19 Camadas 
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matricial “SIDROLÂNDIA” diretamente na base de dados do C2Cmb pelos gestores 

do Sistema.  

 

  

Figura 36 – Imagem da Carta Sidrolândia  
Fonte: C2Cmb 

 

5.4.2 Criação da camada do Calco Logístico digital 

 

Após o processo de carregamento da carta topográfica, foi procedida a 

confecção do calco logístico. Para solução do pedido, conforme Apêndice D, foi 

utilizada uma camada com a simbologia militar adequada das frações dispostas no 

terreno e dos eventos, da mesma forma que seria realizada no calco físico.    

 

5.4.2.1 Google Earth 

 

O Sistema Google Earth não dispõe de ferramentas para geração de 

simbologia militar. No entanto, com o auxílio de outro programa, foi possível a inclusão 

dos símbolos correspondentes às designações das frações. 

O primeiro passo realizado no sistema foi inserir marcadores georreferenciados 

para dispor a posição que cada fração ou instalação ocupa no terreno, conforme 

planejamento logístico previsto na decisão do Comandante do 20º B Log. A 

visualização dos marcadores ocorreu por intermédio de ícones disponíveis no sistema 

(figura 37). 
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Figura 37 – Imagem das frações dispostas no terreno por ícones 
Fonte: Google Earth 

 

Outrossim, foi possível personalizar os ícones, inserindo imagens específicas, 

correspondentes aos símbolos militares. Cabe destacar que, para a criação digital 

desses ícones, foi necessário o emprego da ferramenta on line Spatial Illusions20. 

Esse programa gera símbolos no padrão usado pela Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN), conforme figura 38.  

 

Figura 38 – Imagem de símbolo gerado no Spatial Illusions 
Fonte: Spatial Illusions 

 

Após a geração dos símbolos no Spatial Illusions, foi realizada a substituição 

dos ícones de modelo padrão pelos personalizados. Dessa forma, foi possível 

visualizar os “calungas” das frações dispostos sobre a carta, na forma de camada, 

semelhante ao calco realizado no papel plástico acetato, conforme figura 39.  

 

 
20 Software, executável em navegador de internet, gerador de símbolos de unidades militares no 
formato digital “PNG”. 
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Figura 39 – Imagem das unidades dispostas no terreno 
Fonte: Google Earth 

 

Como o Google Earth não dispõe de ferramentas com simbologia militar, foi 

empregado o dispositivo “adicionar caminhos” para a marcação de cada estrada 

principal de suprimento (EPS), estabelecendo os eixos de suprimento entre a Base 

Logística de Brigada (BLB/20º B Log), os Destacamentos e as unidades apoiadas, 

conforme figura 40.  

 

 

Figura 40 – Imagem das unidades interligadas por seus eixos de Suprimento 
Fonte: Google Earth 
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5.4.2.2 V-CARTA 

 

O software V-CARTA foi concebido para atender demandas escolares 

específicas voltadas ao planejamento na carta digital. Conforme apresentado 

anteriormente, foi possível realizar o carregamento de uma carta topográfica editada, 

inserindo seus dados de georreferenciamento.  

Em seguida, o sistema foi empregado para proceder à criação do calco 

logístico, na situação apresentada no Apêndice D. Sendo assim, o primeiro teste 

realizado foi a geração dos símbolos das unidades militares. Para criação dos 

“calungas”, foi utilizado a ferramenta “calco” (Aliados) disponível no V-CARTA, sem 

usar meios ou aplicativos auxiliares. Como pode ser visto na figura 41, o V-CARTA 

apresenta interface bastante didática, não necessitando de conhecimentos técnicos 

específicos para geração das imagens. 

 

 

Figura 41 – Imagem do painel Frações 
Fonte: V-CARTA 

 

No entanto, não foi possível gerar todos os símbolos correspondentes às 

Unidades para realização do Calco Logístico (figura 42), conforme a Decisão do Cmt 

do 20º B Log.  
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Figura 42 – Imagem do Calco Logístico 
Fonte: V-CARTA 

 

Verificou-se que, como o software foi idealizado para atender demanda de 

manobras, não dispõe de simbologia apropriada para a cadeia logística ou parâmetros 

para o Serviço de Intendência. Também, foram verificadas algumas divergências do 

programa com o Manual MD33-M-02, para geração dos calungas de RCB21 e GAC 

155 AP22. 

Outra consideração importante foi a constatação de que não existe dispositivo 

que propicie a criação dos eixos de suprimento, com os traçados das EPS para as 

unidades apoiadas. O V-CARTA 2.5 também não dispõe de ferramenta de desenho 

livre ou de criação de retas, formas ou desenhos geométricos que poderiam assegurar 

a demarcação das EPS. 

 

5.4.2.3 QGIS 

 

No software QGIS, o processo de confecção do calco foi facilitado devido à 

 
21 Regimento de Cavalaria Blindado 
22 Grupo de Artilharia de Combate 155 Autopropulsado 
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existência do Complemento DSG Tools Op, desenvolvido pela DSG. O plugin dispõe 

de uma ferramenta chamada “simbologia militar”. Esse instrumento cria uma camada 

vetorial, na qual é possível adicionar feições correspondentes aos símbolos 

adequados às padronizações existentes no Manual MD33-M-02. 

Cabe destacar que, para visualização adequada da simbologia, é necessário 

configurar o projeto com o sistema de referência adequado. No caso da carta 

topográfica matricial “SIDROLÂNDIA” (1:100.000), empregou-se o SIRGAS 2000 UTN 

Zone 21S (EPSG:31981).  

Para confecção do Calco Logístico que soluciona o pedido do Apêndice D, foi 

criada a camada “símbolos militares”, por intermédio da aba “ferramentas militares” 

do plugin DSG Tools Op. Em seguida, empregou-se o dispositivo “adicionar feição”, o 

qual gerou uma tabela para preenchimento dos dados das unidades militares, 

permitindo a criação dos símbolos adequada nas localizações planejadas na ordem 

de operações, conforme figura 43. 

 

  

Figura 43 – Imagem parcial do Calco Logístico 
Fonte: QGIS 

 

Como pode ser visto na figura acima, diferentemente do Google Earth, os 

símbolos criados pelo DSG Tools Op não aumentam à medida em que se diminui o 

zoom da imagem, dificultando a visualização do calco completo. Além disso, a 

simbologia fica mais adequada quando se emprega cartas com escala até 1:50.000.  

Para criação das EPS, também, foi possível utilizar o traçado existente na 

camada “símbolos militares”. Para isso, foi adicionada a feição “Estrada Principal de 
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Suprimento” ligando os pontos correspondentes ao eixo de suprimento que conecta a 

BLB/20º B Log até às unidades apoiadas (figura 44). 

 

 

Figura 44 – Imagem de EPS do Calco Logístico 
Fonte: QGIS 

 

5.4.2.4 ArcGIS 

 

O sistema ArcGIS não possui o plugin DSG Tools Op para criação dos símbolos 

militares na camada vetorial. Todavia, dispõe de uma ferramenta chamada de edição 

de símbolos que possui, em sua raiz, um banco de dados com a simbologia militar. 

Após o carregamento da carta matricial por conexão direta ao BDGEx, foi 

possível solucionar o pedido constante do Apêndice D, conforme Decisão do 

Comandante do 20º B Log. Para confecção do calco logístico, foi gerada uma camada 

vetorial e foram inseridos símbolos georreferenciados apontando a localização das 

Unidades apoiadas e os Destacamentos Logísticos.  

A camada vetorial foi criada no formato “Shape”, o que permite sua exportação 

para outros programas. Após a criação da camada e geração dos pontos com a 

localização das Unidades, os símbolos foram editados pela ferramenta “Edit Symbol”, 

local onde foram inseridos os símbolos militares da base de dados do ArcGIS (ESRI 

Mil Mod 0123).  

Apesar de não haver símbolos idênticos ao Manual MD33-M-02, é possível 

editá-los, alterando o tamanho ou inserindo caracteres especiais, letras e números. 

 
23 Tipo de Fonte que contém imagens dos símbolos militares 
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Como resultado, apesar de gerar maior trabalho na edição dos símbolos, a imagem 

dos calungas no calco ficou visível com alto grau de nitidez, conforme figura 45.  

 

 

Figura 45 – Imagem do Calco Logístico com símbolo das Unidades 
Fonte: ArcGIS 

 

Para criação dos Eixos de Suprimento, foi criada outra camada vetorial no 

formato “Shape”. Em seguida, foi inserida a simbologia correspondente, fazendo uso 

da ferramenta “Cartographic Line Symbol”. Com a referida ferramenta, a aparência da 

simbologia das EPS pôde ser editada, modificando o tamanho, a forma e as cores da 

linha. Na figura 46, é possível visualizar a EPS para apoiar o 20º Agpt Gp, demarcada 

por uma linha na cor vermelha.     

 

Figura 46 – Imagem de EPS  
Fonte: ArcGIS 
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5.4.2.5 C2Cmb 

 

Após o carregamento da carta matricial “SIDROLÂNDIA”, 1:100.000, por 

conexão direta ao BDGEx, foi procedida a solução do pedido do Apêndice D, conforme 

Decisão do Comandante do 20º B Log. Para confecção do calco logístico, foi gerada 

uma camada através da criação de um Plano de Informações Operacionais (PIO), 

para inserção dos símbolos georreferenciados, apontando a localização das Unidades 

apoiadas e os Destacamentos Logísticos.  

Para realização do exercício, o primeiro passo foi a criação da camada PIO 

“Sidrolândia” no menu “PIO”. Feita a PIO Sidrolândia, foi utilizado o botão “criar 

Organização Militar” (figura 47) para gerar os símbolos correspondentes às Unidades 

apoiadas e aos Dst Log. 

 

 

Figura 47 – Imagem da ferramenta criar Organização Militar 
Fonte: C2Cmb 

 

 O dispositivo permite inserir as Unidades disponíveis na base de dados do 

C2Cmb; colocar a localização com a coordenada cartográfica correta ou posicionar 

diretamente na Carta; alterar a cor interna do símbolo, conforme o seu nível de 

hostilidade; e personalizar o nome da organização inserida.  

No processo de geração dos símbolos, verificou-se a ausência de ferramenta 

que propicie a adição de dados referentes à subordinação das frações. Além disso, 

não há simbolos correspondentes à Base Logistica de Brigada ou aos seus 
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Destacamentos  Logísticos. Também não foi identificada a presença de dispositivo de 

edição dos símbolos para agregar números ou caracteres em suas feições. 

Não obstante, a ausência dos elementos citados não inviabilizou a geração do 

calco. Foram realizadas adaptações utilizando o símbolo do B Log ao invés da BLB e 

de uma A Ap Log no lugar do Dst Log. O resultado das adaptações foi a geração da 

camada com os símbolos das Unidades apoiadas e dos Dst Log, conforme figura 48. 

      

 

Figura 48 – Imagem das unidades apoiadas na PIO Sidrolândia 
Fonte: C2Cmb 

 

Após o carregamento da camada com os símbolos das unidades, foi realizado 

procedimento para inserir os Eixos de Suprimento. O C2Cmb possui um ícone para 

geração de Medidas de Coordenação e Controle (MCC) que viabiliza a criação da 

simbologia corresponde a EPS, bastando apenas indicar na carta os pontos que 

interligarão o Eixo de Suprimento. O resultado da feição após a elaboração das EPS 

pode ser visto na figura 49. 
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Figura 49 – Imagem da simbologia das EPS  
Fonte: C2Cmb 

 

5.4.3 Considerações relevantes a respeito dos Sistemas 

 

Neste tópico, serão apresentadas algumas considerações importantes 

observadas nos sistemas utilizados no estudo de caso. As observações foram obtidas 

nos testes realizados e na preparação do sistema para solução do pedido do Apêndice 

D. Os aspectos levantados tem relação direta com o propósito da presente pesquisa 

científica. 

 

5.4.3.1 Google Earth 

 

O sistema Google Earth apresenta como vantagem o fato de ser um software 

de licença livre, ter interface simples e ferramentas de fácil uso. A visualização em 3D 

permite a visualização de aspectos não vistos na carta topográfica matricial ou 

somente observados por intermédio de simbologias, como curvas de nível por 

exemplo. Além das ferramentas empregadas no exercício, é possível importar de 

outros sistemas e exportar pontos, linhas e polígonos no formato KML. 

 

5.4.3.2 V-CARTA 

  

O software V-CARTA foi produzido originalmente para atender demandas 

específicas de treinamento, por isso, não apresenta todas as funcionalidades 

necessárias, para a confecção de um planejamento empregando calco digital, 

aplicáveis a todas as Armas, Quadros e Serviços. No entanto, a empresa tem 

capacidade de ajustar o sistema para atender às demandas de ensino da ESAO. 
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A desvantagem do emprego do sistema V-CARTA é o custo para aquisição das 

licenças, pois o software é privado (desenvolvido pela empresa Deffi). Como 

vantagem, o programa apresenta acesso a 7 (sete) servidores de imagens satelitais. 

Apresenta, também, uma interface bastante didática e voltada para a confecção do 

calco digital com ferramentas de controle, fogos, limites, obstáculos e edificações, 

conforme figura 50. 

 

 

Figura 50 – Imagem funcionalidades V-CARTA 
Fonte: V-CARTA 

 

5.4.3.3 C2Cmb 

 

O programa C2Cmb é produto de uma necessidade do EB em exercer o 

Comando e Controle de frações operacionais considerando a digitalização do espaço 

de batalha. Trata-se de um sistema bastante completo no que se refere a Controle 

Situacional. Sobre as ferramentas de edição de Calcos digitais e funcionalidades de 

simbologia militar, há necessidade de aprimoramento, pois alguns aspectos ainda não 

estão alinhados com a nova doutrina bem como ao manual MD33-M-02. 

O sistema C2Cmb é empregado pelo EB em Operações, fato esse que torna 

vantajoso o emprego do sistema no ambiente escolar da ESAO, bastando apenas 

gestões, junto ao COTER, para aprimoramento das ferramentas existentes de modo 

que sejam aplicáveis ao ensino pelas Escolas Militares. 

 

5.4.3.4 ArcGIS 

  

O ArcGIS é um software de informações geográficas que possui uma 
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diversidade de ferramentas de geoinformação. A desvantagem do sistema é que o 

mesmo é privado, necessitando de licenças para seu uso. Além das ferramentas 

apresentadas na solução do pedido do Apêndice D, existem outras funcionalidades 

relevantes.  

No sistema ArcGIS, é possível a importação e exportação de camadas vetoriais 

no formato “Shape”. Com este dispositivo, permite-se utilizar dados do IBGE, de 

vetores do BDGEx e dados de geointeligência importantes ao planejamento de 

Operações. No sistema é possível a importação de pontos, linhas e polígonos no 

formato KML e a conversão em formatos aplicáveis ao ArcGIS. O sistema permite a 

edição de imagens mantendo seu georreferenciamento.  

O programa também possui recursos com o emprego de imagens cartográficas 

3D, funcionalidade importante para melhorar a precisão do planejamento. Outro 

aspecto relevante se refere ao uso dos símbolos. Além dos símbolos existentes na 

base de dados do sistema, existe a possibilidade de importar símbolos ou feições de 

simbologia militar gerados por outros programas de edição de imagens. Dessa forma, 

com um banco de dados de símbolos militares disponível, é possível confeccionar 

calcos com maior rapidez, até mesmo por pessoas com pouco conhecimento em 

geoinformação. 

 

5.4.3.5 QGIS 

 

O sistema QGIS é muito semelhante ao ArcGIS, com algumas vantagens em 

relação a este. O software é livre não necessitando da aquisição de licenças privadas. 

Os usuários do sistema podem desenvolver ferramentas por meio de complementos 

(plugins). Dessa forma, existe uma quantidade relevante de complementos 

disponíveis a todos os usuários, incluindo o DSG Tools e DSG Tools Op, 

desenvolvidos no EB pela DSG.  

Os plugins supramencionados possuem funcionalidades que facilitam a 

importação de cartas do BDGEx, a criação de camadas vetoriais e feições com 

simbologia militar em conformidade com o Manual MD33-M-02, dispõem de 

ferramentas para aferição de azimutes e distâncias, lançamento do perfil do terreno e 

para cálculo de coordenadas e dimensões.  

O sistema QGIS concebe importação e exportação de camadas vetoriais no 

formato “Shape”, interagindo com outros sistemas, como ArcGIS, por exemplo. Com 
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essa ferramenta, é possível utilizar dados do IBGE, de vetores do BDGEx e dados de 

geointeligência aplicáveis ao planejamento de Operações. No sistema, é possível a 

importação de dados produzidos no Google Earth, como pontos, linhas e polígonos 

no formato KML. O sistema também permite a edição de imagens, de modo que sejam 

preservados seus dados de georreferenciamento.  

Da mesma forma que o ArcGIS, o programa também possui recursos com o 

emprego de imagens cartográficas 3D, funcionalidade importante para melhorar a 

precisão do planejamento.  

Outro aspecto relevante se refere ao uso da simbologia para representar pontos 

no terreno. Além dos símbolos disponíveis no DSG Tools Op, existe a possibilidade 

de importar ícones de simbologia militar criados por outros programas de geradores 

de imagens.  

Sendo assim, verifica-se que o emprego do sistema no ambiente de ensino de 

escolas militares não implicaria em dificuldades aos alunos, pois poderia ser fornecido 

com um banco de dados com símbolos militares prontos, sem a necessidade de sua 

geração pelos alunos, facilitando a confecção do calcos. 

 

5.4.3.6 QUADRO COMPARATIVO DE SOFTWARES 

 

A seguir, será apresentado um quadro comparativo consolidando aspectos 

levantados na pesquisa a respeito dos softwares selecionados para o Estudo de Caso 

(QGIS, ArcGIS, C2Cmb, V-Carta e Google Earth), conforme quadro 5.  

 

  
QGIS ArcGIS C2Cmb V-Carta 

Google 
Earth 

Licença Livre Privada Privada Privada Livre 

Código-fonte Aberto Fechado Fechado Fechado Fechado 

Acesso a 
Servidores de 
mapas 

Amplo Amplo Amplo Restrito 
Restrito/ 
Serviços 
Google 

Conectividade 
BDGEx 

WMS/ DSG 
Tools 

WMS WMS Não permite 
Não 

permite 

Importação de 
Cartas 
Topográficas 

Direta do 
BDGEx 

Direta do 
BDGEx 

Direta do 
BDGEx 

Importação 
Manual após 

edição da 
imagem 

Importação 
Manual 
após 

edição da 
imagem 
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Criação de 
Camadas 
vetoriais 

Permite com 
grande 

versatilidade 

Permite com 
grande 

versatilidade 

Permite com 
restrição 

Permite com 
restrição 

Não 
permite, 
mas é 

possível a 
exportação 

de 
símbolos e 
estradas 

Simbologia 
Militar 

MD33-M-02 

Possui 
Ferramentas 

(permite 
edição e 

criação de 
símbolos) 

MD33-M-02 
(Incompleta) 

Possui 
ferramentas 
(Incompleta) 

Não Possui 
(Necessário 
geração em 

outro 
sistema) 

Confecção de 
Calco 

Possui 
ferramentas 
avançadas 
e o Plugin 
DSG Tools 

Op 

Possui 
ferramentas 
avançadas 
orgânicas 

do Sistema 

Possui 
Ferramentas 

Possui 
Ferramentas 

Não Possui 
ferramentas 
(Necessário 
geração em 

outro 
sistema) 

Emprego pelo 
EB 

DSG/ 
CGEO/ 
Orgãos 

Inteligência 

DSG/ 
CGEO/ 
Orgãos 

Inteligência 

Comandos 
Militares de 

Área/ Unidades 
de 

Comunicações/ 
Centros de C2 

Escolas 
Formação/ 
Centros de 

Adestramentos 

Escolas 
Formação 

Capaz de 
fazer edição 
dos arquivos 
GIS 

Sim Sim Não Não Não 

Visualiza 
imagens de 
satélites 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Quadro 5 – Quadro comparativo de Softwares 
Fonte: o Autor 
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com a intenção de solucionar o seguinte 

problema: diante da necessidade de construção de mecanismos alternativos para o 

processo de planejamento de operações pelos alunos da ESAO, buscando 

acompanhar as evoluções tecnológicas advindas das transformações no século XXI, 

é viável o emprego de sistemas ou ferramentas que possibilitem a representação 

digitalizada do espaço de batalha? 

Nessa perspectiva, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica visando identificar 

e descrever os principais sistemas e ferramentas digitais empregados pelo Exército 

em apoio à tomada de decisão com aplicabilidade no ensino. Para melhor 

entendimento do assunto, foram levantadas informações a respeito do emprego da 

tecnologia no processo de ensino aprendizagem, e conceitos básicos de 

Geoinformação, Comando e Controle e Simulação. 

A despeito do foco da pesquisa estar relacionado à Geoinformação, foi 

necessário apresentar a conceituação de Comando e Controle e Simulação para 

contextualização e delineamento mais adequado do presente estudo. Essa 

consideração facilitou a seleção dos softwares utilizados no Estudo de Caso, incluindo 

aqueles, com ferramentas de Geoinformação, voltados ao planejamento de 

Operações, e excluindo aqueles com aplicação exclusiva ao C² e à Simulação.  

Além disso, houve a necessidade da contextualização da pesquisa no tocante 

à adequação do planejamento ao cenário da digitalização do Espaço de Batalha 

presente nos combates modernos. Assim sendo, ficou evidente que a disponibilização 

de dados Geoinformacionais desde o início da fase planejamento é fundamental para 

o êxito nas operações militares.  

Após a pesquisa bibliográfica, foi aplicado um questionário aos Capitães 

aperfeiçoados concludentes do CAO/ESAO nos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019. As 

perguntas foram elaboradas considerando a variável independente “a existência de 

ferramentas digitais aplicáveis ao Planejamento de Operações” e a variável 

dependente “O emprego de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem 

da ESAO”. 

Conjuntamente, foram conduzidas entrevistas com o instrutor Chefe do Curso 

de Formação de Sargentos de Logística, na especialidade Topografia; e com o 
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concludente do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais no Canadá. Ambos os 

especialistas possuem experiências com sistemas aplicáveis ao planejamento de 

operações com o emprego de calcos digitais. 

Posteriormente, foi realizado um Estudo de Caso com a finalidade de verificar, 

dentre os sistemas levantados na pesquisa bibliográfica e no questionário, quais 

teriam melhor aplicabilidade no ambiente de ensino da ESAO, considerando aspectos 

operacionais de seu emprego. Para tal, foi confeccionado um calco logístico 

solucionando um dos pedidos do tema de estudo “CAMPO GRANDE”, constante do 

material de ensino das Operações Defensivas (Emprego do Batalhão Logístico na 

Ação retardadora), utilizado nos Cursos de Intendência e Material Bélico do 

CAO/ESAO, cujo extrato consta no Apêndice D. 

A presente pesquisa combinou a análise da revisão bibliográfica, do 

questionário, das entrevistas com especialistas e do estudo de caso com exercício 

prático, obtendo resultados relevantes que permitiram atingir os objetivos propostos e 

solucionar o problema apresentado. 

Com base nos resultados obtidos, foi possível verificar que a aplicação da 

tecnologia na educação tem proporcionado aprimoramento dos processos de ensino-

aprendizagem. No tocante ao ensino no EB, constatou-se que existe um processo de 

modernização nas Escolas Militares em andamento, mas que ainda prescinde de uma 

melhor gestão da competência da inovação. 

Com efeito, observou-se que o uso da inovação no ambiente de ensino militar 

deve considerar a tendência da digitalização do Espaço de Batalha, presente nas 

forças armadas mais relevantes. Essa vertente aponta o elevado emprego de 

sensores e transmissores de dados digitalizados; a necessidade das informações de 

Inteligência e Guerra Eletrônica; a capacidade de atuação no espaço cibernético; e o 

desenvolvimento de sistemas de Comando e Controle (C²).  

Ademais, ficou evidente que, para efetivar o estudo digital do terreno, seja no 

ambiente operacional ou no ensino, é preponderante a utilização da Geoinformação. 

Sua aplicação na atividade militar permite a obtenção de dados relevantes 

facilitadores do planejamento de operações militares. Dessa forma, é oportuna a 

integração entre a geoinformação, o planejamento das operações e o ensino militar, 

por intermédio de ferramentas e sistemas digitais que viabilizem a visualização virtual 

do espaço de batalha. 

Cabe destacar que seria válido o ensino da Geoinformação na formação básica 



119 
 

dos oficiais e praças, haja vista as possibilidades de sua utilização nas primeiras fases 

da carreira em ações de preparo e emprego da tropa. Desta forma, o militar teria 

melhores condições de empregá-la nos planejamentos operacionais, em nível tático, 

durante os cursos de Aperfeiçoamento.  

No tocante à aplicação da Geoinformação no processo de ensino-

aprendizagem da ESAO, considera-se que os procedimentos ensinados e avaliados, 

durante o curso da ESAO, para análise do terreno, com base em mapas temáticos 

(calcos), cartas topográficas impressas e meios analógicos (papel, filme, acetato), 

devam ser aperfeiçoados com a aplicação de recursos de natureza digital.  

Dessa forma, verificou-se que a utilização da tecnologia da informação no 

processo de ensino-aprendizagem na ESAO, visando o emprego de sistemas e 

ferramentas para a criação de calcos digitais, resultaria em vantagens, já que 

permitiria a economia de meios, tempo e recursos, além de proporcionar maior 

qualidade no planejamento e o apoio ao processo de tomada de decisão. 

A partir desta averiguação, foram levantados sistemas e ferramentas digitais, 

passíveis de serem utilizados no processo de ensino aprendizagem da ESAO, e que 

já sejam empregados em Organizações Militares do EB como Centros de 

Adestramentos, Agências de Inteligência, Unidades de Comunicações e Centros de 

Geoinformações.  

Desse levantamento, foi possível reunir softwares com potencial de aplicação 

no ensino da ESAO, para exercício e desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, 

sem o emprego demasiado de meios, recursos e riscos.  

Dentre os sistemas estudados, foram selecionados os softwares que 

apresentaram aplicabilidade na fase de planejamento de Operações, com ferramentas 

que permitissem a confecção de calcos (camadas) em carta topográfica digitalizada. 

Como resultado, os seguintes programas foram pormenorizados: Google Earth, V-

CARTA, QGIS, ArcGIS, C2Cmb.  

Dessa análise, foi constatado que o QGIS é o sistema que mais se adequa à 

realidade da ESAO, pelos seguintes motivos:  

- trata-se de um software livre de código aberto, não necessitando da aquisição 

de licenças privadas para sua utilização; 

- possui dois complementos desenvolvidos pela DSG, o DSG Tools e DSG 

Tools Op, que permitem a conexão direta com o BDGEx e o emprego de simbologia 

militar para confecção de calcos, adequada com o Manual MD33-M-02; 
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- possui integração com outros sistemas, com ferramentas de informações 

geográficas, por meio da importação e exportação de feições; 

- não exige conhecimentos aprofundados em Geoinformação para emprego da 

carta topográfica e calco digital; 

- seu emprego pode ser orientado pelo Caderno de Instrução de 

Geoinformação  (EB80-CI-72.001) e manuais da DSG; e 

- o sistema já foi testado, em ambiente escolar, durante os Estágios de 

Geoinformação para Corpo de Tropa no âmbito do CMS. 

Não obstante, salienta-se que o software C2Cmb tem grande potencial de 

emprego no ensino, mas prescinde de otimização em suas funcionalidades para que 

a simbologia se torne compatível com os manuais em vigor. Neste contexto, há 

necessidade de gestões pelo DECEx junto ao COTER para que sejam realizados os 

ajustes necessários na programação do sistema. 

Sendo assim, constata-se que foi possível confirmar a existência de sistemas 

e ferramentas digitais empregados em outras Organizações Militares (OM) – como 

Centros de Adestramentos, Agências de Inteligência, Unidades de Comunicações e 

Centros de Geoinformações – que podem ser utilizados no processo de ensino 

aprendizagem da ESAO, e que permitem realizar uma representação digitalizada do 

espaço de batalha, adequada às evoluções tecnológicas inseridas no combate 

moderno. 

Além dos sistemas já empregados pelo EB, foi apresentado o sistema TIMS, 

que consiste em um programa usado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do 

Exército do Canadá, o qual integra o Planejamento, Controle Situacional e Simulação. 

O software permite a execução do ciclo de planejamento de forma completa, em um 

ambiente de Posto de Comando com a integração de usuários, via sistema de 

comunicação, desempenhando as funções do EM e auxiliares.  

O TIMS possui as seguintes características: 

- constituído por uma plataforma onde o usuário tem condições de acessar todo 

o conteúdo a ser ministrado e utilizado nas aulas, agendas, ordens de operações, 

ordens fragmentárias, documentos de evolução da simulação, manuais, modelos, 

avisos, compartilhamentos e slides dos briefings; 

- contém um subsistema, o Battle View, no qual são lançados os dados da 

operação (ações táticas, tropas, obstáculos), atualizações (movimento da tropa 
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amiga, eventos inimigos), dispondo de uma visualização em camada sobre uma carta 

digital, onde a tropa amiga se movimenta conforme os dados de planejamento;  

- é composto por um subsistema, de acesso restrito, de simulação de combate, 

no qual são executadas as ordens recebidas via rádio pelo escalão superior; 

- é integrado por um sistema de comunicação, como rede telefônica, serviço de 

e-mail, rádio via IP e um aplicativo de tipo CHAT, que possibilita transmitir mensagens 

e também links de acesso dos produtos publicados no sistema, permitindo que todos 

os elementos acessem os diversos produtos de forma dinâmica.  

 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

 

Diante dos resultados obtidos com a presente pesquisa, recomenda-se a 

inclusão da disciplina Geoinformação no plano de ensino da ESAO, com a finalidade 

de agregar conhecimentos aos Capitães-alunos que permitam a condução adequada 

do Estudo do Terreno.  

Cabe destacar que a Geoinformação está presente nos Exércitos mais bem 

preparados da atualidade e concebe a visualização virtual do espaço de Batalha, 

facilitando o estudo do terreno e, consequentemente, o Planejamento das Operações 

Militares. 

Sugere-se o emprego do calco digital para planejamento das operações 

militares. O calco digital tem condições de ser empregado como principal meio de 

planejamento, ainda que não substitua o meio físico. Convém salientar, que em 

determinadas ocasiões, o emprego do calco físico poderá ser indispensável, tendo em 

vista a necessidade de disponibilização de meios e eletricidade.  

No que tange à aplicação de sistema digital de Geoinformação no ensino da 

ESAO, sugere-se que, em um primeiro momento, seja empregado o software QGIS, 

para viabilizar a confecção do calco digitalizado durante realização de planejamentos 

em cartas geradas a partir de integração com BDGEx.  

Em um segundo momento, sugere-se a importação e o aprimoramento do 

sistema C2Cmb, de modo que se torne semelhante ao Sistema TIMS, empregado 

pelo Exército do Canadá. Dessa forma, seria possível que os alunos da ESAO 

executem o ciclo de planejamento de forma completa, em um ambiente de Posto de 

Comando composto por alunos das diversas Armas, exercendo as funções do EM e 

auxiliares.   
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O sistema solucionaria uma necessidade de reformulação do processo de 

ensino da ESAO, apontada por esta pesquisa. No cenário atual, quando se trata da 

sequência das ações do Exame de Situação do Comandante, o aluno concentra a 

maior parte de seu esforço e tempo para a escrituração da Ordem e confecção do 

calco de Operações, desconsiderando as demais fases do planejamento.  

 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão, constata-se que existem sistemas e ferramentas digitais 

empregados pelo EB que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem 

da ESAO. Os softwares apresentados viabilizam a representação digitalizada do 

espaço de batalha, adequados às evoluções tecnológicas inseridas no combate 

moderno.  

Por fim, salienta-se que a aplicação da tecnologia moderniza os mecanismos 

de aprendizagem, mas prescinde de gestões que evoluam os processos de ensino. 

Sendo assim, convém implantar formas de manter uma constante evolução no plano 

de ensino, aplicando o caráter inovador para manter a ESAO no contexto das Escolas 

Militares de grande destaque no cenário mundial. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CAPITÃES APERFEIÇOADOS 

 

TEMA: O EMPREGO DE FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO DIGITAL DE 
OPERAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA ESAO 

 

O Sr(a) foi selecionado para participar de um questionário que servirá de base para 
uma pesquisa científica parte integrante do programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Int Diego Moura de Oliveira 
Silva, cujo tema é: “O emprego de ferramentas para o planejamento digital de 
operações no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais da ESAO”.  
Seus dados estarão resguardados quanto ao sigilo. A experiência profissional do 
senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, permitindo a obtenção de dados 
relevantes visando construir uma proposta para aperfeiçoar o processo de ensino da 
ESAO.  
Os termos usados na presente pesquisa não possuirão nota explicativa, tendo em 
vista que o público alvo desta pesquisa já possui conhecimento prévio nos assuntos, 
que foram ministrados durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através do seguinte contato: 
Diego Moura de Oliveira Silva (Capitão de Intendência – AMAN 2007) 
E-mail: capmouraeb@gmail.com 
 

Nome completo: 

 

 
 

E-mail: 

 

 

Arma/Quadro/Serviço: 

 

 

Em que ano você se formou na AMAN? 

 

 

Ano que realizou o CAO/ESAO presencial? 
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1) Na sua opinião, o emprego de recursos tecnológicos, nos sistemas de ensino, 

proporciona aos alunos a oportunidade de criar, raciocinar e interagir, 

solucionando problemas e desenvolvendo projetos significativos? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

2) Durante o CAO/ESAO, o senhor sentiu a necessidade da modernização das 

ferramentas de ensino aprendizagem empregadas no curso? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 
 

3) Quais dos sistemas e ferramentas digitais abaixo o Sr já empregou? 

 
(   ) Google Earth 
(   ) QGIS 
(   ) ArcGIS 
(   ) C2 Cmb 
(   ) Pacificador 
(   ) Combater 
(   ) V-CARTA 
(   ) Outros 
 

4) Já realizou algum tipo de edição digital em cartas topográficas? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 

5) Caso afirmativo, empregou qual (quais) sistema(s)? 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

6) Na sua opinião, a forma de obtenção de dados para realização do PITCIC no 

ambiente escolar da ESAO, seria mais eficiente se empregasse mecanismos 

digitais? 
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(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

7) Durante o planejamento das operações militares, é importante que os dados 

sobre o Terreno e Condições Meteorológicas sejam precisos e atualizados? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

8)  O Sr considera relevante, para melhor compreensão dos impactos causados 

no planejamento operativo e no controle situacional de frações, o estudo do 

Terreno, visando garantir a superioridade de informações, bem como facilitar a 

projeção de força no contexto das operações militares? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
  

9) O Sr possui algum conhecimento sobre Geoinformação? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 

10)  Já empregou algum sistema de informações geográficas? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 

11)  Cite qual (quais) sistema(s) já utilizou: 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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12) O conhecimento sobre ferramentas de Tecnologia de Informação e 

Comunicações que possibilitem a análise digitalizada do terreno é fundamental 

para o aprimoramento no processo de ensino-aprendizagem da ESAO? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

13) O Senhor considera que os procedimentos, ensinados e avaliados durante o 

curso da ESAO, para análise do terreno, com base em mapas temáticos 

(calcos) superpostos em cartas topográficas impressas, utilizando meios 

analógicos (papel, filme, acetato) como mecanismo de armazenamento, devem 

ser aperfeiçoados com a aplicação de recursos digitais? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

14)  O Sr Conhece o banco de Dados Geográficos do Exército? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 
 

15)  Já utilizou uma carta topográfica digital obtida na Base de Dados Geográficos 

do Exército (BDGEx)? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 
 

16) Na sua opinião, o emprego da Carta Topográfica digitalizada no processo de 

ensino da ESAO proporcionaria economicidade de recursos e de tempo? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

17) No tocante ao aprendizado sobre condução das operações, o Sr avalia como 

imprescindível a necessidade dos Comandantes e seus EM estabelecerem 

eficiente Consciência Situacional, com informações em tempo real dos eventos 

ocorridos no espaço de batalha? 
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(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

18) O uso inovador de sistemas computacionais no ambiente escolar da ESAO, 

visando o exercício da Consciência Situacional oportuna, durante as 

operações, torna a aplicação da doutrina mais eficiente e potencializa o 

aprendizado. 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

19)  O Sr já participou de algum exercício de combate simulado? 

 
(   ) sim 
(   ) não 
 

20) Caso já tenha empregado algum sistema de simulação, cite qual (quais): 

 
(   ) AZUVER 
(   ) SPADA 
(   ) GUARINI 
(   ) SISTAB 
(   ) SABRE 
(   ) COMBATER 
(   ) OUTROS 
 

21) A Simulação Militar pode ser definida como a reprodução, conforme normas 

pré-definidas, de particularidades de uma atividade militar ou do emprego de 

material de emprego militar (MEM), utilizando um conjunto de tecnologias de 

simulação, como equipamentos, softwares e instalações. Neste contexto, o Sr 

considera importante a aplicação da simulação no processo de ensino da 

ESAO? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

22) Na sua opinião, a simulação construtiva – conhecida como “jogos de guerra”, 

que promove a interatividade entre agentes, fracionados em forças oponentes 

que lutam entre si, geridos por uma direção de exercício –  poderia ser mais 

explorada no processo de ensino-aprendizagem da ESAO, permitindo o 
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exercício do planejamento e o apoio ao processo de tomada de decisão, dentro 

de um sistema de comando de controle simulado? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

23) O Sr considera viável a implantação de uma seção de simulação no sistema de 

ensino da ESAO, transportando conhecimentos já existentes nos Centros de 

Adestramentos do EB para o ambiente escolar? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

24) Na sua avaliação, sistemas e ferramentas digitais já empregados em outras 

Organizações Militares (OM) como Centros de Adestramentos, Agencias de 

Inteligências, Unidades de Comunicações e Centros de Geoinformações, 

poderiam ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem da ESAO? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

25) Com relação a pergunta anterior, cite quais sistemas poderiam ser empregados 

no ensino da ESAO? 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

26)  É viável que a ESAO empregue sistemas que utilizam a modelagem e a 

representação gráfica para o planejamento de manobras, permitindo a 

construção de um cenário digitalizado do espaço de batalha, como alternativas 

inovadoras no processo de ensino-aprendizagem? 

 
(   ) concordo plenamente 
(   ) concordo parcialmente 
(   ) nem concordo, nem discordo 
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(   ) discordo parcialmente 
(   ) discordo totalmente 
 

27)  O Sr deseja acrescentar alguma informação relevante, sobre os assuntos 

abordados, que possa contribuir para a pesquisa? 

 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA REALIZADA AO CAPITÃO PEDRO REIS (TRANSCRIÇÃO) 

 

TEMA: O EMPREGO DE FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO DIGITAL DE 
OPERAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA ESAO 

 

O Sr(a) foi selecionado para participar de uma entrevista que servirá de base para 
uma pesquisa científica parte integrante do programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Int Diego Moura de Oliveira 
Silva, cujo tema é: “O emprego de ferramentas para o planejamento digital de 
operações no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais da ESAO”.  
Seus dados estarão resguardados quanto ao sigilo. A experiência profissional do 
senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, permitindo a obtenção de dados 
relevantes visando construir uma proposta para aperfeiçoar o processo de ensino da 
ESAO.  
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através do seguinte contato: 
Diego Moura de Oliveira Silva (Capitão de Intendência – AMAN 2007) 
E-mail: capmouraeb@gmail.com 
 

Nome completo: Pedro Reis Gomes da Silva 

Posto/Grad: Capitão 

Arma/Quadro/Sv: QEM 

Função: Instrutor Chefe 

OM: EsSLOg 

 
1) Atualmente, o Sr atua no ensino militar? É instrutor de qual curso e ensina 

quais matérias? 

 
Resposta: Sou instrutor Chefe do Curso de Formação de Sargentos de 
Logísticas, especialidade Topografia. Ministro as matérias Cartografia e 
Sistemas de Informações Geográficas e Controle de Qualidade de Dados 
Geoespaciais (Gestão Técnica) 
 

2) Qual sua experiência com Geoinformação? 

Resposta: Além da formação em Engenharia Cartográfica, fui instrutor do 
Curso de Geoinformação para Corpo de Tropa no âmbito do CMS, por 
intermédio do 1°CGEO, ao longo dos anos de 2015 à 2017, coordenei a 
elaboração do Caderno de Instrução de Geoinformação (EB80-CI-72.001) e fui 
o idealizador e coordenador de desenvolvimento do Complemento DSGTools 
Operacional para o software QGIS, tudo no período supracitado. 
 

3) De que forma a Geoinformação pode ser aplicada no ensino da linha 

militar bélica? 

mailto:capmouraeb@gmail.com
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Resposta: A Geoinformação está presente nos Exércitos mais bem preparados 
da atualidade e pode complementar a formação clássica, dispondo de materiais 
e meios adequados para extração das informações necessárias aos diversos 
escalões no estudo de situação. Como exemplo, podemos citar a construção 
de um “Caixão de Areia” virtual e tridimensional fidedigno ao terreno em curto 
período tempo. 
 

4) Quais produtos de Geoinformação e do BDGEx o Sr considera que podem 

ser utilizados no estudo do terreno para o planejamento de Operações? 

 
Resposta: Há diversos produtos que devem ser selecionados de acordo com a 
sua finalidade. Exemplos são as cartas topográficas em formato digital, 
imagens de satélite, modelos digitais de elevação do terreno e produtos 
gerados por pessoal treinado como modelos tridimensionais e cartas de 
trafegabilidade. 
 

5) No tocante a estudo do terreno, quais Sistemas e Ferramentas digitais o 

Sr considera que podem ser usadas no planejamento de Operações 

Militares? 

 
Resposta: Hoje em dia o Exército Brasileiro, por intermédio da DSG emprega 
o software livre QGIS, que permite aos militares capacitados desenvolverem 
complementos que atendam às necessidades da tropa. 
 

6) Dentre os sistemas elencados, quais as principais funcionalidades 

aplicáveis ao planejamento operativo? 

 
Resposta: O complemento DSGToolsOp permite, por exemplo, criar um calco 
digital de uma manobra, com a simbologia já na base de dados do mesmo. 
Contudo, deve-se observar que o mesmo ainda não encontra-se totalmente 
finalizado. 
 

7) O Sr já utilizou algum Sistema ou Ferramenta digital para controle 

situacional ou planejamento de operações no ambiente de ensino? Qual 

(Quais)? 

Resposta: Durante os Estágios de Geoinformação para Corpo de Tropa, foi 
ensinado aos alunos como usar o software QGIS e o complemento 
DSGToolsOp para montar o calco de uma operação fictícia. 
 

8) Na sua opinião, quais os principais reflexos do emprego de recursos 

tecnológicos nos sistemas de ensino? 

 
Resposta: O conhecimento destas ferramentas proporcionará maiores 
condições de analisar a situação aos militares envolvidos no planejamento das 
mesmas, além de economizar tempo e aumentar a qualidade das informações. 
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9) Quais aprimoramentos no processo de ensino-aprendizagem se tornam 

imprescindíveis diante da tendência moderna da digitalização do Espaço 

de Batalha? 

 
Resposta: O principal aprimoramento deve ser a contínua busca pelas 
crescentes inovações tecnológicas. 
 

10) Na sua Opinião, quais ações de gestão de ensino poderiam ser 

executados com a finalidade de viabilizar o emprego de ferramentas e 

sistemas digitais para o planejamento digital de Operações nos 

processos de ensino-aprendizagem? 

 
Resposta: Devem ser viabilizados laboratórios de informática capacitados e os 
instruendos devem ser motivados a usar as ferramentas e sistemas digitais. 
 

11) O Sr considera que seja viável a importação, para as escolas militares da 

linha bélica, de ferramentas e sistemas digitas já utilizados em 

Organizações militares, como centro de adestramento, agências de 

Inteligências, Unidades de Comunicações e Centros de Geoinformações, 

que possibilitem o aperfeiçoamento do Estudo Digital do terreno? Quais? 

 
Resposta: Tendo em vista o QGIS ser um software livre que não necessita de 
um computador de altíssimo desempenho para executar as funções básica, 
torna-se, sim, viável seu emprego nas escolas militares. 
 

12) Em sua experiência como instrutor, o Sr considera possível o emprego de 

calco digital para o planejamento de operações militares?  

 
Resposta: O emprego do calco digital é viável, economiza meios e tempo pode 
ser facilmente distribuído.  
 

13) Ele substitui o calco físico ou deve apenas ser usado como alternativa? 

Por quê? 

 
Resposta: Esse é um ponto de suma importância. Ele pode e deve ser usado, 
na minha opinião, como principal meio de planejamento, contudo, podem 
ocorrer situações em que o calco físico seja mais importante, devido à 
necessidade de rede de energia e meio menos rústicos para o emprego do 
calco digital. 
 

14) A Simulação Militar pode ser definida como a reprodução, conforme 

normas pré-definidas, de particularidades de uma atividade militar ou do 

emprego de material de emprego militar (MEM), utilizando um conjunto de 

tecnologias de simulação, como equipamentos, softwares e instalações. 

Neste contexto, o Sr considera importante a aplicação da simulação no 

processo de ensino militar? 

 



138 
 

Resposta: A simulação capacita o instruindo a visualizar uma realidade muito 
custosa de ser criada na prática, economizando meios e aumentando o 
interesse dos mesmos. 
 

15) Na sua opinião, a simulação construtiva – conhecida como “jogos de 

guerra”, que promove a interatividade entre agentes, fracionados em 

forças oponentes que lutam entre si, geridos por uma direção de exercício 

–  poderia ser mais explorada no processo de ensino-aprendizagem das 

escolas militares, permitindo o exercício do planejamento e o apoio ao 

processo de tomada de decisão, dentro de um sistema de comando de 

controle simulado? De que forma? 

 
Resposta: Eu acredito que a simulação construtiva pode sim ser mais 
explorada, talvez sendo empregada em uma fase de planejamento e ensaio 
das missões que serão executadas na prática posteriormente. 
 

16) O Sr deseja acrescentar alguma informação relevante, sobre os assuntos 

abordados, que possa contribuir para a pesquisa? 

 
Resposta: Acredito que deva haver maior integração entre a linha combatente 
e a linha técnica do Exército Brasileiro, de modo que as necessidades da linha 
combatente cheguem à linha técnica de forma clara e precisa. 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA REALIZADA AO CAPITÃO TATSUMI (TRANSCRIÇÃO) 

 

TEMA: O EMPREGO DE FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO DIGITAL DE 
OPERAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA ESAO 

 

O Sr(a) foi selecionado para participar de uma entrevista que servirá de base para 
uma pesquisa científica parte integrante do programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Int Diego Moura de Oliveira 
Silva, cujo tema é: “O emprego de ferramentas para o planejamento digital de 
operações no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais da ESAO”.  
Seus dados estarão resguardados quanto ao sigilo. A experiência profissional do 
senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, permitindo a obtenção de dados 
relevantes visando construir uma proposta para aperfeiçoar o processo de ensino da 
ESAO.  
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através do seguinte contato: 
Diego Moura de Oliveira Silva (Capitão de Intendência – AMAN 2007) 
E-mail: capmouraeb@gmail.com 
 

Nome completo: Ezra Tatsumi Kimura de Moraes 

Posto/Grad: Capitão 

Arma/Quadro/Sv: Infantaria  

Função: Cmt OM 

OM: Companhia de Comando/12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel 

 

1) Na sua opinião, quais os principais reflexos do emprego de recursos 

tecnológicos nos sistemas de ensino militar? 

 
Resposta: Os principais reflexos que posso indicar são os seguintes: 
 - Simulação da execução dos planejamentos realizados pelos alunos. 
 - Simulação da condução de um Posto de Comando durante operações, 
na qual se pode ter uma consciência situacional mais próxima da realidade de 
um combate, e também, dos procedimentos a serem tomados por cada ator 
durante o processo decisório. 
 - Agilidade na distribuição da informação, seja dos meios gráficos 
(ordens e cartas) iniciais, como também, das ordens subsequentes. 
 - Levantamento estatístico do poder de combate das forças em conflito. 
 - Comunicação entre os diversos agentes das atividades. 
 - Registro do comportamento ou procedimentos adotados durante a 
atividade para posterior análise. 
  

mailto:capmouraeb@gmail.com
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2) Quais aprimoramentos no processo de ensino-aprendizagem da ESAO se 

tornam imprescindíveis diante da tendência moderna da digitalização do 

Espaço de Batalha? 

 
Resposta: Acredito que o CAO/ESAO deveria direcionar tempo e recursos para 
empreender atividades que desenvolvam o ciclo completo de planejamento, no 
qual os alunos trabalhariam em conjunto, caracterizando, de forma mais clara, 
o trabalho de Estado-Maior. Ao se fazer uma análise inicial do CAO/ESAO, 
chega-se rapidamente a conclusão de que o curso tem ênfase no Oficial de 
Operações (no Curso de Infantaria), e quando se trata da sequência das ações 
do exame de situação, basicamente maneja-se a 6ª fase (Emissão do Plano ou 
Ordem), na qual o aluno concentra todo o seu esforço e tempo para a 
escrituração da Ordem e do Calco de Operações, desconsiderando as demais 
fases. 
Diante do exposto, o desenvolvimento de atividades que levem a executar o 
ciclo de planejamento de forma completa, inclusive com a realização dos 
diversos briefings traria um grande crescimento profissional para o aluno e um 
ganho de qualidade no desenvolvimento dos planos de operações. Além disso, 
a execução do plano em um ambiente de Posto de Comando, na qual os alunos 
estivessem nas diversas funções do EM e auxiliares, traria uma maior noção 
de realidade, pois ao emitir a Ordem propriamente dita para os agentes que 
simulam os elementos subordinados e a execução do ensaio, os mesmos 
confirmariam se a comunicação e o planejamento foram coerentes. 
 

3) No Brasil, o Sr já empregou algum sistema de edição digital de cartas 

topográficas? Qual (quais) sistema (s)? 

 
Resposta: Não tive contato com nenhum sistema com essa finalidade, somente 
de cartas já digitalizadas e na qual era possível locar as tropas e limites, 
contudo, sem poder atribuir ação táctica para essas tropas. E tampouco, 
manejar as diversas camadas conforme a necessidade. 
 

4) Já utilizou algum sistema desenvolvido pelo EB de controle Situacional 

ou Simulação? Qual (quais) sistema (s)? 

 
Resposta: Sim, C2 em Combate. 
 
 

5) Recentemente, o Sr concluiu o curso de aperfeiçoamento no Canadá. Na 

sua opinião, no tocante ao ensino, quais os principais pontos positivos 

observados no Curso? 

 
Resposta: A meu ver o ponto positivo que mais chamou a atenção foi a 
execução de 7 (sete) ciclos de planejamento completos, desde o recebimento 
a ordem de alerta, passando pelas diversas fases do desenvolvimento e 
aprimoramento das Linhas de Ação, Confronto, culminando na Decisão do 
Comandante, tudo executado pelos agente da seção de planejamento (E5). 
Enquanto a seção de operações (E3) estava monitorando a evolução da 
situação (CURSIT – situação em curso). Uma vez finalizada a Ordem de 
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Operações, o E3 assumia o plano, emitia a ordem para os elementos 
subordinados (representados por militares da reserva que operavam as 
unidades no sistema de simulação e reportavam por rádio a evolução do 
combate), realizava o ensaio e em um momento final, era iniciado o combate. 
Durante a execução do combate, era executado o estudo de situação 
continuado (BUB – Battle Update Briefing) no qual o Cmt era atualizado da 
situação e os elementos do EM abordavam a sua área de atuação, assim todo 
o EM tomava conhecimento da situação. Esse ambiente de simulação aliado a 
um robusto sistema digital de apoio à instrução, retratava com fidelidade os 
trabalhos que os alunos realizariam em futuras operações, tornando-os 
preparados para exercer funções de EM sem qualquer óbice. 
 

6) Sobre o emprego de Tecnologia no ensino, o Sr constatou a existência de 

alguma ferramenta ou sistema digital no Exército canadense que seja 

aplicável ao planejamento de Operações realizado na ESAO? 

 
Resposta: A fim de agilizar o processo de ensino-aprendizagem, acredito que 
seja viável a importação do TIMS, plataforma digital utilizada no Canadian Army 
Command and Staff College (Kingston-Canadá) na qual o aluno tem condições 
de acessar todo o conteúdo a ser ministrado e utilizado nas aulas, agendas, 
ordens de operações, ordens fragmentárias, documentos de evolução da 
simulação (SITREP, INTREP, Condições Meteorológicas, Requisição de 
Efeitos, Requisição de Informação, Sumário de Inteligência, Relatório de 
Guerra Eletrônica), manuais, modelos, avisos. Além de que durante os diversos 
ciclos de planejamento, os alunos podem fazer “abas” onde compartilham os 
diversos produtos produzidos pelos elementos do EM e preparam os slides dos 
briefings de forma conjunta. 
A importação de um sistema de comunicação por meio de IP, sendo voz ou 
texto (ou ambos), seria viável, pois assim durante as atividades de 
planejamento ou das simulações, resultaria na agilidade de comunicação e 
compartilhamento dos diversos produtos e sub-produtos, além de estabelecer 
um canal de comunicação com o escalão superior, subordinados e unidades 
vizinhas.  
Como dito anteriormente, o TIMS foi de fundamental importância, pois 
proporcionava agilidade durante o ciclo de planejamento, já que possibilitava 
compartilhar produtos e executar os trabalhos em ambiente cooperativo. 
No TIMS era possível tomar conhecimento do conteúdo de um determinado 
slide que estava sendo preparado para um briefing, pois havia uma função do 
Microsoft POWERPOINT que o arquivo poderia ser modificado por mais de um 
usuário ao mesmo tempo. Ou, na própria plataforma, havia a opção de criação 
pastas e nessas pastas eram feitos slides individuais, nos quais os diversos 
elementos do EM desenvolviam o seu conteúdo no slide mestre, e em um 
momento, coordenado do Ch EM, exportavam os diversos slides (diferentes 
arquivos .pptx compostos por somente 1 página) e os condensavam em 
somente um arquivo, agilizando sobremaneira o trabalho de preparação das 
reuniões ou exposições. 
No sistema de comunição (interno do Posto de Comando), que parecia com um 
aplicativo de tipo CHAT era possível transmitir mensagens e também links de 
acesso aos produtos publicados no TIMS, assim os diversos elementos 
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acessavam os diversos produtos, com um dinamismo que não tive 
oportunidade de ver anteriormente.  
 

7) Dentre o(s) elencado(s), qual (quais) seria(m) aplicável(is) ao CAO/ESAO? 

 
Resposta: Acho que o modelo adotado pelo CACSC seria plenamente cabível 
na ESAO. Contudo, a estrutura lógica da rede de computadores da escola 
necessitaria de melhoramentos e cada aluno precisaria de um terminal de 
acesso. 
No sistema de comunicação, tínhamos também uma rede telefônica, serviço 
de e-mail, radio via IP e texto por chat, assim proporcionava maior agilidade 
durante a simulação. 
Durante os exercícios, pude perceber que haviam dois sistemas distintos, um 
era o que tínhamos acesso (Battle View), no qual lançávamos os dados da 
operação (ações táticas, tropas, obstáculos), atualizações (movimento da tropa 
amiga, eventos inimigos), constituindo em uma carta digital que a tropa amiga 
deslocava-se automaticamente. E outro, no qual era simulado o combate e os 
operadores das unidades realizavam as ordens recebidas via rádio.  
 

8)  O(s) sistema(s) citado(s) é (são) empregado(s) somente no ambiente 

escolar? 

  
Resposta: Não posso confirmar com precisão, pois não participei de qualquer 
atividade externa à escola, contudo, pude notar a agilidade com que os alunos 
canadenses utilizavam os diversos sistemas e modelos de documentos. 
Certamente, eles já tiveram contato com o centro de simulação e foram 
adestrados com frequência. 
 

9)  O Sr poderia descrever o funcionamento do Sistema, elencando suas 

principais características no tocante a planejamento, controle situacional 

e simulação? 

 
Resposta: O modelo adotado pelo Exército Canadense é constituído por um 
programa que simula o combate, uma plataforma digital e um sistema de 
comunicação (rádio, telefônico e texto). Os elementos do EM realizam as ações 
do Estudo de Situação utilizando-se da plataforma digital para compartilhar os 
produtos e ordens. Durante o exercício, as posições inimigas são lançadas 
manualmente pelo E2 Ops, de acordo com o recebimento dos INTREP dos 
elementos em campo ou pelo Sumário de Inteligência do escalão superior. Já 
as tropas amigas, são atualizadas automaticamente a cada 15 min, de acordo 
com a evolução do combate no programa de simulação. O exercício, também, 
conta com o suporte de drones (UAV), no qual determina-se uma rota de voo. 
A transmissão de dados ocorre do Posto de Comando para o elemento de 
Inteligência, Observação, Aquisição de Alvos e Reconhecimento que em caso 
de presença de inimigo ou estruturas de interesse pode coordenar fogos de 
artilharia ou suporte de fogo aéreo. 
 

10) Quais as principais vantagens e desvantagens em relação ao emprego do 

sistema? 

 



143 
 

Resposta: - Vantagem: simula os procedimentos dentro do Posto de Comando 
e traz agilidade e mais realismo ao exercício. 
- Desvantagem: imprecisão no trabalho de estudo do terreno, uma vez que o 
uso de telas digitais, a área útil de trabalho é fixa, exigindo, portanto, a mudança 
da escala para maior. Assim, por vezes, um calunga de tropa pode ocupar uma 
frente de 1 km ou até mais, onde na realidade deveria ocupar não mais que 
400m. O desrespeito aos limites de frente e profundidade podem facilmente 
serem esquecidas. Durante os exercícios foi frequente a ocorrência de 
desbordamento por parte do inimigo, já que não se tinha a real noção da frente 
da operação.  
 

11) Como funciona a integração de seus subsistemas? 

 
Resposta: A coordenação de todos os exercícios fica a cargo de uma 
organização militar, na qual havia computadores, servidores, rede lógica para 
a realização da atividade. Havia, também, agente para controlar e manter o 
sistema em atividade.  
 

12) Na sua opinião, seria viável o emprego de um sistema semelhante no EB? 

O Sr considera que seria aplicável no ambiente de ensino da ESAO? 

Resposta: Na minha opinião, o emprego de um sistema semelhante seria viável 
no EB, uma vez que agregaria capacidades para os nossos EM. E a ESAO, 
não deixaria de ser um ambiente em que os serviços desse tipo de ferramenta 
seriam aproveitados para desenvolver os temas trabalhados em sala de aula. 
 

13) O Sr deseja acrescentar alguma informação relevante, sobre os assuntos 

abordados, que possa contribuir para a pesquisa? 

 
Resposta: Embora o estudo em tela seja a implementação de sistemas digitais 
no CAO/ESAO, ressalto que se faz necessária uma análise da metodologia de 
ensino empregada na ESAO, para então estabelecer quais tipos de 
ferramentas digitais são requeridas.  
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APÊNDICE D 

 

EXTRATO TEMA CAMPO GRANDE (MOVIMENTOS RETRÓGADOS) 

 

Diante da decisão do Cmt FTC PANTANAL, o Cmt 20ª Bda C Mec expediu a 
sua O Op, cujo extrato é o seguinte: 

ORDEM DE OPERAÇÕES TERERÊ DA 20ª Bda C Mec – EXTRATO Rfr: Crt 
RS – Esc 1:100.000 – Fl CAMPO GRANDE – SIDROLANDIA – RIO BRILHANTE 

 
Composição dos meios: 
  
 
FT 201º R C Mec 
- 201º R C Mec  

- 3º Esqd Fuz Bld (-)/203º RCB 

 

FT 202º RC Mec  
- 202º R C Mec  

- 1º Esqd CC/203º RCB  

- 4º Esqd Fuz Bld/203º RCB  

 

2ª/3º B Av Ex 
  
20º Agpt Gp 20ª Bia AAAe AP  
- 20º GAC 105 AP (-1ª Bia O + 1ª e 2ª/112º GAC 155 AP - 112º GAC 155 AP (-1 e 2ª 
Bia O + 1ª/20º GAC 105 AP) 
 
20ª Esqd AC  
 
20ª Cia E Cmb Mec  
 
20ª Cia Com Mec 
 
20º B Log  
- 20º B Log  
- 122ª Cia Sau Avç/12º B Sau  
 
Tr Bda  
- 20º Pel PE  
- Esqd C 
 
Reserva  
- Na PIR, P2 e a partir da P5: 203º RCB [- 1º Esqd CC, 3º Esqd Fuz Bld (-1º Pel Fuz 
Bld) e 4º Esqd Fuz Bld] - Na P3 e P4: FT 2º Esqd CC (2º Esqd CC + 1º/3º Esqd Fuz 
Bld) 
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1.SITUAÇÃO 

 

(...............................................) 

 

2. MISSÃO  

 

A fim de cooperar com a preparação da P Def da FTC PANTANAL no corte do 
CORREGO PASSATEMPO e do RIO VACARIA, cobrir, a partir de D-15/0800, a 
instalação da P Def da 11ª e 12ª DE, na Direção Geral CAMPO GRANDE (746734) – 
RIO BRILHANTE (750586) e retardar o Ini em sua Z Aç, impedindo-o de abordar o 
LAADA, nos CORREGO PASSATEMPO e RIO VACARIA, antes de D-7/0800. Em 
final de missão, retrair através da P Def da 11ª e 12ª DE, passando à reserva da FTC 
PANTANAL. 

 

3. EXECUÇÃO  

 

a. Conceito da operação  

1) Manobra  

a) A 20ª Bda C Mec: (1) em presença de forças superiores e Mdt 
O, conduzir ação retardadora, em posições sucessivas, devendo ganhar 
2 jornadas na PIR, 1 jornada na P2, 1 jornada na P3, 2 jornadas na P4, 
1 jornada na P5 e 01 jornada na P6, empregando: 

(a) Na PIR e P2: - FT 201º R C Mec a oeste, utilizando 
como eixo de retraimento as Rdv 17, 77 e 60; e - FT 202º R C Mec 
a leste, utilizando como eixo de retraimento as Rdv 1, 60, 5 e MS 
015. 

 

(...............................................) 

 

 i. 20º B Log  

 

- Deverá ser priorizado o apoio cerrado aos Elm 1º Esc na PIR e P2, nos 
grupos funcionais suprimento [classes I, III e V (Mun)] e saúde, devendo ser 
observada a distância máxima de 8 km entre o Elm apoiado e o Elm apoio. Nas 
demais posições será priorizada a centralização dos meios.        

- Receberá meios do Esc Sup em caso de apoio cerrado aos Elm 1º Esc. 

 

j. Reserva  

 

1) Na PIR  

- 203º RCB (-) em Z Reu na Rg de P Cot 531 (732728). 
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4. LOGÍSTICA  

a. Generalidades  

1) BLT - Rg de DOURADINA (fora da carta).  

2) A BLT realizará o apoio logístico aos Elm de Ap Cmb que locarem 
suas AT a retaguarda da BLB, mediante coordenação.  

3) Por questão de segurança, o suprimento deverá ser realizado a noite.  

4) O emprego de Dst Log não altera a DMA da operação.  

5) A área de 3 km a frente e 10 Km a retaguarda do LAADA estão 
reservadas para a instalação da P Def da 11ª e 12ª DE  

6) As Instalações referentes a Área Funcional – apoio ao pessoal – 
deverão ser desdobradas apenas na Rg de Destino 

7) Localização de ATE e AT:  

a) Para Ap a PIR:  

- 20º Agpt Gp na Rg P Cot 493 (732692)  

- 112º GAC 155 AP (-) na Rg de P Cot 328 (714698)  

- 20º Cia Eng Cmb Mec na Rg de ENTRONCAMENTO DE 
ESTRADAS S (732710)  

(............................................................) 

 

c. Transporte  

 

1) Prio para o Trnp de pessoal: feridos, tropa, PG, civis e mortos.  

2) EPS Para Bda - do Esc Sp: Rdv 163, 6, MS 053, MS 063, MS 015, 5, 
60, 1.  

3) A DMA é de 60 Km até o fim da operação. 

 

(.............................................................) 

 

       ______________________ 

                                                                                Cmt 20ª Bda C Mec  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1. O 20º B Log está constituído pelas seguintes frações: 

a. 1 (uma) Cia C Ap 

b. 1 (uma) Cia Seg 

c. 1 (uma) Cia Log RH 

d. 1 (uma) Cia Log Sup, com a capacidade de desdobrar, simultaneamente, as 
seguintes instalações logísticas: - 3 (três) P Distr Cl I; - 3 (três) P Distr Cl III; - 3 (três) 
P Distr Cl V (Mun); e - 1 (um) P Distr O Cl 
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e. 1 (uma) Cia Log Mnt (com 3 Seç L Mnt), com a capacidade de desdobrar, 
simultaneamente, as seguintes instalações logísticas: - 1 (um) P Tec MB; - 1 (um) P 
Distr MB; e - 1 (um) P Col Slv 

f. 1 (uma) Cia Log Trnp com capacidade de apoiar todas as instalações da Cia 
Log Sup 

g. 122ª Cia Sau Avç/12º B Sau, com a capacidade de desdobrar o PAA e 
reforçar até 2 (dois) PS. 

 

20º B Log 

 

O Sr como integrante do EM do 20° B Log redigiu uma proposta de decisão para Ap 
a 20ª Bda C Mec na Aç Rtrd: 

 

DECISÃO 

 

A fim de permitir o cumprimento da missão da 20º Bda C MEC, na ação 
retardadora em posições sucessivas, na direção geral CAMPO GRANDE (746734) – 
RIO BRILHANTE (750586), entre a PIR e o LAADA, e no Aclh na P Def da 11ª e 12ª 
DE, o 20º B Log deverá:  

- A partir de D-15/0800, desdobrar a BLB/20ª Bda C Mec na Rg de P Cot 569 
(726692) para apoiar a 20ª Bda C Mec na PIR e na P2. Abrir o Dst Log Nr 1 na Rg de 
RETIRO (728714) para apoiar os Elm na Z Aç da FT 201º RC Mec na PIR, tendo como 
limite de emprego a P3. Abrir o Dst Log Nr 2 na Rg de P Cot 492 (734716), para Ap 
os Elm na Z Aç da FT 202º RC Mec na PIR, tendo como limite de emprego a P3.  

(...............................) 

 

Empregará:  

- Para apoiar a PIR:  

- A Cia Log Sup (-) em Ap Cj, destacando:  

- Elm Nec para constituir 2 (dois) P Distr Cl I Avç;  

- Elm Nec para constituir 2 (dois) P Distr Cl III Avç;  

- Elm Nec para constituir 2 (dois) P Distr Cl V (Mun) Avç; 

  

- A Cia Log Mnt (-) em Ap Cj, destacando:  

- 1ª Seç L Mnt em Ap Dto à FT 201º RC Mec;      

- 2ª Seç L Mnt em Ap Dto à FT 202º RC Mec; - 3ª Seç L 
Mnt em Ap Dto ao 203º RCB (-); - A 122ª Cia Sau Avç/12º B Sau 
(-) em Ap Cj, destacando:  

- Elm Nec para reforçar 2 (dois) PS em apoio aos Dst Log 
Nr 1 e 2;  

 

- A Cia Log Trnp (-) em Ap Cj, destacando:  
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- Elm Nec para apoiar os Dst Log Nr 1 e 2; 

(............................................) 

 

PEDIDO 

 

Confeccione o calco de apoio logístico da operação para a PIR, de acordo com a 
proposta da decisão.  

Pressupostos:  

- represente apenas a BLB, os Dst Log, as Unidades Apoiadas e as EPS para 
Reserva, Elm Ap F e Engenharia; 

- não represente os itens da manobra (PIR, L Ct, etc); 

- não é necessário confeccionar o cabeçalho e o fecho; e  

- não represente o planejamento alternativo. 
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APÊNDICE E 

 

PROPOSTA DE PLADIS – NOÇÕES DE GEOINFORMAÇÃO 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

APROVADO PELO BI/______ N° _______, DE ___________. 

 

PLADIS 

DISCIPLINA: NOÇÕES DE GEOINFORMAÇÃO 
Cg H Total: 

40 

 

 

FASE CURSO MÓDULO 

EAD COMUM Único 

 

 

COMPETÊNCIA PRINCIPAL:  
- Realizar o Estudo do Terreno, empregando ferramentas digitais de 
Geoinformação. 

UNIDADE DE COMPETÊNCIA: 
- Empregar a Geoinformação na função de Combate Inteligência (Estudo do 
Terreno) para execução de Planejamentos Operacionais. 

 

 

UD I: Introdução a 
Geoinformação 

Cg H: 4 
OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / 

EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N  

a. Considerações Gerais. 1 

- 

- Compreender as definições 
básicas de Geoinformação. 
(CONCEITUAL) 

- Compreender as fontes de 
Geoinformação. (CONCEITUAL) 

- Identificar o Processo de Produção 
da Geoinformação. (FACTUAL) 

EIXO TRANSVERSAL – 
DEDICAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE 

b. Definições básicas. 1 

c. Fontes de Geoinformação. 1 

d. Processo de Produção da 
Geoinformação. 

1 
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UD II: Conceitos Fundamentais Cg H: 10 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / 
EIXO TRANSVERSAL ASSUNTOS D N 

a. Considerações Gerais. 1 

- 

- Identificar as principais formas de 
representação da terra. (FACTUAL) 

- Compreender as formas de 
representação da terra. 
(CONCEITUAL) 

- Identificar os sistemas geodésicos 
de referência. (FACTUAL) 

- Identificar os Sistemas de 
coordenadas. (FACTUAL) 

- Identificar as Projeções 
cartográficas. (FACTUAL) 

- Compreender as diferentes 
escalas de representação 
(CONCEITUAL) 

- Definir cartas e mapas 
(CONCEITUAL) 

EIXO TRANSVERSAL – 
DEDICAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE 

b. Formas de Representação da 
terra. 

2 

c. Sistemas Geodésicos de 
Referência. 

2 

d. Sistemas de coordenadas. 2 

e. Projeções cartográficas. 1 

f. Escalas de representação. 1 

g. Definição de Cartas e Mapas. 1 

 

UD III: Sistemas de informações 
Geográficas (SIG) 

Cg H: 8 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / 
EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N 

a. Conceitos básicos. 1 

- 

- Identificar os dados Matriciais. 
(FACTUAL)  

- Compreender o processamento 
digital de imagens. (CONCEITUAL) 

- Identificar os dados Vetoriais. 
(FACTUAL) 

- Identificar os dados Tabulares. 
(FACTUAL) 

- Compreender o Georre-
ferenciamento. (CONCEITUAL) 

- Caracterizar um Banco de Dados 
Geográfico. (FACTUAL) 

- Identificar os Serviços OGC. 
(FACTUAL) 

EIXO TRANSVERSAL – 
DEDICAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE 

b. Dados Matriciais. 1 

c. Noções de processamento digital 
de imagens. 

1 

d. Dados Vetoriais. 1 

e. Dados Tabulares. 1 

f. Georreferenciamento. 1 

g. Banco de Dados Geográfico. 1 

h. Serviços OGC. 1 
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GRADE DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

MODALI-
DADE 

TIPO 
FERRA-
MENTA 

TEMPO 
DESTINADO 

RETIFICAÇÃO DA  

APRENDIZAGEM 

MOSTRA UD  

AVALIADAS 

Formativa - AF 2 h 2 h - I a IV 

Somativa AI PF - - - I a IV 

 

UD IV: Ferramentas e Softwares de 
geoinformação 

Cg H: 14 OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM / 
EIXO TRANSVERSAL 

ASSUNTOS D N 

a. Principais Softwares e 
ferramentas de Geoinformação. 

1 

- 

- Identificar os principais Softwares 
e ferramentas de Geoinformação. 
(FACTUAL) 

- Descrever as principais funções do 
BDGEx e BDGEx Mobile. 
(FACTUAL) 

- Compreender as características, 
as possibilidades e as limitações do 
QGIS. (CONCEITUAL) 

- Aplicar as funcionalidades básicas 
do DSG Tools. 
(PROCEDIMENTAL) 

- Aplicar as funcionalidades básicas 
do DSG Tools Op. 
(PROCEDIMENTAL) 

- Identificar a organização básica 
das unidades de inteligência de 
combate, particularmente do 
Batalhão de Inteligência Militar. 
(FACTUAL) 

- Compreender as características, 
as possibilidades e as limitações do 
Google Earth. (CONCEITUAL) 

- Compreender as características, 
as possibilidades e as limitações do 
Open Street Map. (CONCEITUAL) 

- Confeccionar uma Calco Digital 
empregando uma camada vetorial. 
(PROCEDIMENTAL) 

EIXO TRANSVERSAL – 
DEDICAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE 

b. BDGEx e BDGEx Mobile. 2 

c. QGIS.  4 

d. DSG Tools. 2 

e. DSG Tools Op. 2 

f. Google Earth.  2 

g. Open Street Map. 1 
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DISTRIBUIÇÃO DACARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA NAS DIVERSAS 
SITUAÇÕES 

EAD AVALIAÇÃO RETAP PRESENCIAL 

36 h 2 h 2 h - 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

1. Procedimentos Didáticos. 
a. Empregar predominantemente as técnicas de ensino Leitura, aula expositiva 
virtual, Discussão Dirigida, Estudo de Caso (temas) e estudo individual. 
b. O conteúdo será disponibilizado no Portal de Educação do Exército, em ambiente 
virtual pela internet, sob responsabilidade do DECEx. 
c. Os manuais e regulamentos, em princípio, não serão documentos remetidos. 
d. Os manuais de ensino produzidos pela EsAO serão disponibilizados aos alunos. 
e. As situações-problema do módulo tem como disciplina central Noções de 
Geoinformação, em torno da qual deverão orbitar dentro da mesma situação-
problema a disciplina IDMT. Pelo menos 1 (uma) avaliação formativa e a Avaliação 
Integrada (AI) serão situações-problema deste módulo. 
 
2. Avaliação da Aprendizagem 
 
a. Avaliação Formativa 
- Todos os conteúdos podem ser objetos de avaliações formativas. É importante que 
o CEAD realize uma AF preparatória para a PF 2, de cunho interdisciplinar, tendo a 
disciplina IDMT, como disciplina central e a disciplina Noções de Geoinformação, 
como disciplina subsidiária. 
 
b. Avaliação Somativa 
- Essa disciplina será avaliada na PF 2, para resolução da situação-problema que 
deverá envolver essa avaliação. Todos os conteúdos são passíveis de incidência. 
- A carga horária para a avaliação somativa não será computado da Fase EAD. 
 
3. Indicações Básicas de Segurança na Instrução. 
- Não há. 
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