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ABSTRACT

This paper presents considerations about the effects of combat fatigue on cog-
nitive performance and its influence on the military use of maps, documents consi-
dered important for combat decision making. It is suggested that a critical assess-
ment of competence of Cartography, in order to provide input to facilitate the use of 
the maps, reducing the cognitive effort of the combatant, and consequently reduced  
intellectual performance due to the effects of combat fatigue, when exposed to the 
hardships of the battlefield.
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RESUMO

Este trabalho reúne considerações a respeito dos efeitos da fadiga de com-
bate no desempenho cognitivo de militares e sua influência na utilização de cartas, 
consideradas documentos de fundamental importância para a tomada de decisões 
em combate. Sugere-se que haja uma apreciação crítica, de competência da Car-
tografia, com o intuito de fornecer contribuições para facilitar a utilização das cartas, 
diminuindo o esforço cognitivo do combatente, o qual tem seu desempenho inte-
lectual reduzido em função dos efeitos da fadiga de combate, quando exposto às 
adversidades do campo de batalha.
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INTRODUÇÃO

O emprego das Forças Armadas em uma situação de combate real exige que 
seus militares estejam preparados para as situações adversas inerentes à guerra, 
e tenham segurança nas s uas tomadas de decisão, as quais irão ditar os rumos 
da batalha.
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A guerra representa uma situação de renúncia, caracterizada por momentos 
de angústia, pressão psicológica, privação do sono, restrição alimentar, exaustão 
física e a privação de diversas outras necessidades básicas e motivadoras para 
o ser humano. Foi com muita propriedade que Alberto Augusto Martins deixou re-
gistrado nos versos da Canção do Exército o trecho “A paz queremos com fervor, 
a guerra só nos causa dor”, expressando assim, os sentimentos negativos que os 
próprios militares têm com relação ao ambiente hostil característico de uma guerra.

Lieberman, et al. (2002) afirmam que quando os seres humanos são expostos 
a múltiplas pressões, o desempenho cognitivo é substancialmente degradado, ha-
vendo poucas estratégias práticas disponíveis para sustentar um bom desempenho 
sob tais condições. Bezerra (2000) acrescenta que o ciclo continuado de operações 
militares diurnas e noturnas provoca rapidamente efeitos deletérios notórios nos 
militares, e que a capacidade da área cognitiva diminui mais rapidamente do que a 
força e a resistência física. Sendo assim, os comandantes e seus assessores têm o 
seu desempenho mais rapidamente afetado do que a tropa em geral, assim como 
um homem-carta mais do que um municiador, por exemplo.

Esses sintomas referentes à redução do desempenho dos militares são refle-
xos do que a literatura classifica como fadiga de combate. Bezerra (2000) afirma 
que o termo fatiga de combate aplica-se às reações do organismo para suportar o 
estresse inerente ao campo de batalha, e que afetam negativamente o desempe-
nho dos soldados. US Army (1994) define o termo fadiga de combate como sendo 
um grupo de sinais físicos, mentais e emocionais, que resultam naturalmente do 
trabalho mental e emocional de enfrentar o perigo sob condições hostis. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar os efeitos da fadiga 
de combate e a sua influência na utilização de cartas, em virtude da importância 
que tais documentos têm para a tomada de decisões em combate. Sugere-se que 
haja uma apreciação crítica de competência da Cartografia, uma das ciências que 
alicerçam a da Engenharia Cartográfica, com o intuito de fornecer contribuições 
para facilitar a utilização das cartas, diminuindo o esforço cognitivo do combatente, 
o qual tem seu desempenho intelectual reduzido em função dos efeitos da fadiga 
de combate, quando exposto às adversidades do campo de batalha. 

FADIGA DE COMBATE

 A natureza das atividades militares expõe seus executores a inúmeras con-
dições adversas de trabalho. Em um combate é muito comum a ocorrência de situ-
ações em que o militar passa horas ou até dias privado do sono e da alimentação. 
Pode-se citar, ainda, o desconforto, os ruídos excessivos, o desgaste físico, o iso-
lamento, as incertezas, a insegurança, o medo, entre outros fatores adversos (US 
Army, 1994).

 O psicólogo Abraham Maslow apresentou uma teoria a respeito da motiva-
ção do Homem, em que as necessidades humanas estão organizadas em níveis 
(Figura 01), e podem ser representadas em uma pirâmide de acordo com uma hie-
rarquia de importância (Pisandelli, 2010). 
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Figura 1 – Hierarquia de necessidades de Maslow (Adaptado de Pisandelli, 2010).

Para Maslow, na base da pirâmide estão as necessidades primitivas, ou seja, 
as necessidades instintivas e de vital importância para o ser humano. O segundo 
nível das necessidades humanas é constituído da necessidade de segurança, ca-
racterizado pela busca de proteção física, financeira, familiar, entre outros.

 Segundo a Teoria de Maslow, um nível só poderá ser satisfeito quando a ne-
cessidade do nível inferior já foi suprida, sendo assim, o topo da pirâmide só será 
satisfeito quando as necessidades do restante da pirâmide forem atendidas. Qual-
quer frustração ou apenas a possibilidade de frustração da satisfação de certas 
necessidades passa a ser considerada ameaça psicológica, a qual produz reações 
gerais de emergência no comportamento humano. Essas reações de emergência 
alteram significativamente o comportamento assim como o grau de motivação do 
individuo para realizar tarefas que não estejam relacionadas com a eliminação des-
sa frustração (Pisandelli, 2010). 

 As adversidades inerentes à atividade militar, citadas anteriormente, estão 
relacionadas, principalmente, com os dois primeiros níveis da Pirâmide de Maslow, 
resultando em alterações comportamentais motivadas pela busca da satisfação 
das necessidades fisiológicas, influenciando negativamente no desempenho dos 
militares.

 A Teoria de Maslow, quando contextualizada em uma situação de combate, 
explica a ocorrência de alguns sintomas que compõem um grupo amplo de sinais 
físicos, mentais e emocionais, denominado fadiga de combate. Seus sintomas têm 
em comum o fato de provocarem sensações desagradáveis na vítima, podem in-
terferir na execução da operação militar e são amenizados com o repouso, repo-
sição de necessidades físicas e atividades que restauram a autoconfiança. Outros 
termos tais como exaustão ou reação ao estresse de combate, também podem ser 
utilizados para se referir à fadiga de combate (US Army, 1994).

 A fadiga de combate surge em resposta ao enfrentamento ou exposição 
prolongada às ameaças presentes nas operações militares. US Army (1994) divide 
tais ameaças em dois grandes grupos, como apresentado na tabela 01.
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Tabela 01 – Exemplos de ameaças inerentes ao combate (US Army, 1994)

Ameaças Físicas

Ambientais

Calor, frio, umidade, tremores, explosões, falta de 

oxigênio, venenos, substâncias corrosivas, radia-

ção, agentes infecciosos, exigências físicas, bri-

lhos de luz, escuridão, neblina, terreno de difícil 

progressão.

Fisiológicas

Privação do sono, desidratação, desnutrição, falta 

de higiene, fadiga muscular, cansaço, baixa imuni-

dade, doenças, ferimentos.

Ameaças Mentais

Cognitivas

Excesso de informações, falta de informações, 

ambigüidades, incertezas, longo tempo de espera, 

imprevisibilidade, regras de combate, decisões difí-

ceis, procedimentos operacionais, reconhecimento 

de impotência.

Emocionais
Medo, ansiedade, luto, ressentimentos, raiva, frus-

tração, perda, culpa, tédio, perda de fé.

 Quando o indivíduo é exposto a uma situação ameaçadora, primeiramen-
te são ativados os mecanismos naturais de defesa, aumentando as capacidades 
orgânicas para enfrentar a ameaça, caracterizando-se como uma fase positiva 
para o combatente. Em, seguida, mantido o estímulo ameaçador, ocorre a fase 
de resistência, caracterizada pela ativação de estímulos adaptativos, em que 
o indivíduo convive com a ameaça, sem que o seu desempenho seja afeta-
do. Quando a adaptação já não é mais possível, instala-se a fase de exaustão, 
caracterizada pela redução das reservas energéticas e o desenvolvimento de 
patologias, podendo até causar a morte. O tipo de resposta de cada indivíduo 
frente ao estresse depende, não somente da magnitude e freqüência do evento 
estressor, mas também da união de fatores ambientais e genéticos. Mesmo as 
capacidades individuais de interpretar, avaliar e elaborar estratégias de enfren-
tamento são geneticamente influenciadas. (Teixeira et al., 2008). 

 Bezerra (2000) corrobora, definindo a fadiga de combate como sendo os 
sintomas decorrentes de situações, no campo de batalha, em que não é possível 
a manutenção da força, potência, ritmo ou desempenho em atividades físicas ou 
intelectuais. O tempo necessário para se desenvolver a fatiga de combate pode 
varia em função da intensidade e duração da fase de resistência à ameaça e da 
aptidão, experiência e o preparo do militar para o combate (US Army, 1994).

 Com relação aos sintomas da fatiga de combate, US Army (1994) escla-
rece que existem sinais que normalmente são notados na maioria dos soldados 
antes, durante ou após o combate, mas que não impedem que eles continuem 
lutando e realizando as suas tarefas essenciais. Outros sinais mais graves tam-
bém são apresentados, os quais servem de alerta e devem merecer atenção 
especial por parte dos líderes que, dependendo do caso, providenciarão a eva-
cuação do combatente a um local adequado para sua recuperação (tabela 02):
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Tabela 02 – Sintomas da fadiga de combate (US Army, 1994)

Sintomas Comuns Sintomas Graves

Sinais Físicos 

Tensão, dores, tremedeira, inquietação, nervo-

sismo, sustos sem motivo, suor frio, pele páli-

da, boca seca, pontadas no coração, tonteira, 

formigamento nos membros, cãibras, dor de 

estômago, vômito, diarréia, constipação, mic-

ção freqüente, cansaço, sensação de corpo 

pesado.

Movimentos constantes e repetitivos, 

encolhimento do corpo somado a tre-

medeiras, partes do corpo ou sentidos 

incapacitados sem qualquer razão física, 

imobilidade total, olhar vago, cambaleios.

Sinais Mentais / 

Emocionais 

Ansiedade, pessimismo, queixas, irritabilida-

de, xingamentos, falta de atenção, falhas na 

memória, dificuldade de raciocínio, dificuldade 

para falar, dificuldade para se comunicar, insô-

nia, pesadelos, choro, raiva.

Fala atravessada, falta de higiene pes-

soal, indiferença ao perigo, perda de 

memória, gagueira severa, perda da voz, 

medo de dormir, ver ou ouvir coisas ir-

reais, mudanças emocionais extremas, 

crises de choro, desejo de morrer, isola-

mento social, histeria, desinteresse em 

se alimentar, paralisia sob fogos.

 
 Para ilustrar o processo de fadiga de combate, segue o relato de um soldado americano de 

infantaria que serviu no Vietnã: 

  “A força desapareceu por completo de meu corpo. Era capaz de dor-
mir encostado a uma árvore, enquanto esperava a chegada de uma co-
luna. Ainda assim, não podia deixar de sair em patrulhas. Você vai a um 
ponto de referência A, a um ponto de referência B, vai ali, vai acolá. Todos 
os dias. Acaba entrando numa rotina que anestesia sua mente. Em pouco 
tempo, você não passa de um zumbi, de um morto vivo” (Guerra na Paz, 
1984 apud Bezerra 2000).

 Somente após a Segunda Guerra Mundial que a relação entre o estresse e 
a atividade militar começou a ser estudada. Percebeu-se que os transtornos apre-
sentados pelos soldados não se deviam apenas pelas condições físicas a que fo-
ram submetidos, mas também às pressões psicológicas (Lipp, 2003).

 Alguns dados históricos evidenciam a influência da fadiga de combate, con-
tribuindo para alertar sobre a importância que deve ser dada às questões relacio-
nadas a esse tema: 

• Durante a Segunda Guerra Mundial, um em cada quatro soldados ameri-
canos era evacuado por razões exclusivamente psiquiátricas (Lamauve, 
1996). 

• Em 1945, a 6ª Divisão de Fuzileiros Navais Norte Americanos esteve en-
volvida na batalha de Okinawa, na qual foram apuradas 2.662 baixas por 
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ferimento em combate e 1.289 baixas motivadas por fadiga de combate, 
aproximadamente a relação de um caso de fadiga de combate para cada 
dois feridos (US Army, 1994).

• Em 1973, durante os três primeiros dias da Guerra do YOM KIPUR, 60% 
das baixas israelenses foi por motivos de traumas psíquicos, sem haver 
qualquer debilidade física (Lamauve, 1996).

• No teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, havia cerca de uma 
ocorrência de evacuação por motivos neuropsiquiátricos para cada militar 
ferido no combate. A maioria deles, no entanto, não veio das zonas de 
combate, eles estavam em serviço de apoio ao combate. O que gerou a 
fadiga de combate foi a combinação de isolamento, monotonia, tédio, des-
conforto, medo de doenças, lesões e ataques surpresa (US Army, 1994).

 Percebe-se, então, a necessidade de se buscar soluções para a recupe-
ração, o tratamento e a prevenção das fadigas de combate, até porque o militar 
fatigado, quando não é afastado de suas tarefas, oferece risco à atividade militar, 
em virtude das possíveis falhas que pode cometer, motivadas pela sua debilidade 
física e psicológica.

 O combate moderno tem se caracterizado por exigir do militar maior preparo 
para lidar com as situações em haja privação do sono. De acordo com Thompson 
(1984), devido à modernização dos equipamentos militares, com armamentos de 
alto poder de destruição e elevada mobilidade das tropas, as guerras futuras, assim 
como foram as do passado recente, serão de curta duração, caracterizadas por 
operações de combate continuadas. As Bases para a Modernização da Doutrina de 
Emprego da Força Terrestre (Doutrina Delta), preconizam o que segue:

 “A continuidade da operação deverá ser assegurada mediante a am-
pla utilização do combate noturno e do ataque de oportunidade, com 
freqüente substituição dos elementos em primeiro escalão, para se manter 
permanente pressão sobre o inimigo. Para isso, as GU que realizarão as 
ações decisivas deverão ser organizadas, temporariamente, com estrutura 
quaternária, a fim de favorecer a substituição dos elementos em primeiro 
escalão, sem a redução do poder de combate e propiciando ao comandan-
te maior flexibilidade para fazer face às situações de conduta. No entanto, 
deve ser dada especial atenção aos efeitos psico-fisiológicos da pri-
vação do sono em operações continuadas, sentidos, principalmen-
te, pelos militares envolvidos em atividades de comando e controle”  
(Exército Brasileiro, 1996). 

 A privação do sono é uma conseqüência natural das atividades de planeja-
mento e execução de missões, principalmente quando se trata do combate conti-
nuado. A sonolência naturalmente dificulta a execução de uma resposta acertada. 
Essa condição afeta diretamente a percepção do homem, diminuindo as velocida-
des de reação aos estímulos e de processamento das informações. Dessa forma, 
uma mesma idéia tem que ser repetida diversas vezes para que seja integralmente 
assimilada e compreendida. (Lieberman et al., 2002).
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 A degradação do desempenho cognitivo, já começa após ou mesmo durante 
as primeiras 24 horas de privação de sono. Quanto mais um soldado permanece 
sem dormir, mais lento fica seu raciocínio. Passam a ocorrer lapsos na atenção e 
a velocidade é reduzida em favor da precisão. São afetados o raciocínio lógico, a 
memória, a tomada de decisão e a capacidade de solução de problemas (US Army, 
1999).

 Domingues (2004) acrescenta que declínios no desempenho cognitivo em 
operações militares podem resultar em falhas humanas, justamente em momentos 
importantes do desenrolar dos embates. Neste sentido, lapsos de memória, aten-
ção e/ou raciocínio lógico podem vir a prejudicar o sucesso de estratégias e plane-
jamentos.

 Quando os prazos de atuação são curtos, os horários das refeições são 
relegados a um segundo plano (US Army, 1994). Com a restrição alimentar, o orga-
nismo tenderá a utilizar as reservas energéticas de glicogênio muscular, ao exauri-
-las passa a utilizar a glicose sanguínea para manter a homeostase do organismo. 
Chegando ao estado de hipoglicemia, o sistema nervoso central será imediatamen-
te afetado, diminuindo sobremaneira as capacidades de concentração, de análise 
e de avaliação (McArdle et al., 2003), conseqüentemente, haverá uma diminuição 
na eficiência do processo decisório.

 Bezerra (2000) destaca que, embora normalmente se façam todos os esfor-
ços para que o soldado esteja no auge de sua forma, é quase impossível prepará-
-lo para não sentir os efeitos da privação de sono, da deficiente alimentação, da 
árdua atividade física e das adversas condições climáticas a que se submete em 
combate. Assim, a partir do momento em que entra no campo de batalha, a fadiga 
originada por um ou vários desses elementos reduz gradativamente sua eficiência.

 Em seu estudo, Domingues (2008) afirma que o Exército Brasileiro (EB) ain-
da não possui uma doutrina que aponte para o correto gerenciamento da manu-
tenção do desempenho cognitivo do militar no combate, é necessária uma correta 
averiguação dos efeitos do estresse sobre as capacidades de analisar e decidir do 
comandante e seus assessores, para que se possa descrever o quão nociva pode 
ser a presença da fadiga de combate sobre o resultado dos planejamentos e das 
decisões tomadas pelos homens que detêm a responsabilidade de conduzir o com-
bate, com o máximo de eficiência e o mínimo de baixas.

A COGNIÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE CARTAS

 Uma carta constitui-se da representação, em escala, sobre um plano, dos 
acidentes naturais e artificiais encontrados na superfície do solo. Apesar de repre-
sentar as feições do terreno em escala, não é absolutamente precisa, pois sendo 
a superfície da Terra elipsoidal, não permite sua representação exata num plano, 
dando origem a deformações inevitáveis (Exército Brasileiro, 1980). Trata-se de 
um documento constituído de um conjunto de símbolos, pontos, linhas, polígonos, 
letras e cores, dispostos de tal maneira que facilite a transmissão das informações 
ali contidas. Para Scherma & Ferreira (2008), a leitura de cartas requer o domínio 
desse sistema semiótico, ou seja, dessa linguagem cartográfica.
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 Para Martinelli (1991), a utilização dos mapas estimula a operação mental, 
ocorrendo assim uma interação entre o mapa e os processos mentais do usuário. 
Tal processo envolve muito mais que a percepção imediata dos estímulos. A cogni-
ção, a memória bem como, a reflexão, a motivação e a atenção são requeridas.

 Para Godoy (2006), a cognição é estudada pela psicologia cognitiva, e se 
traduz no ato ou processo de conhecer, e envolve atenção, percepção, memó-
ria, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. O termo é derivado da 
palavra latina cognitione, que significa a aquisição de um conhecimento através 
da percepção. Reúne os processos mentais ativados no pensamento, na percep-
ção, na classificação, no reconhecimento e compreensão que, através do raciocí-
nio conduz ao aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. 
Resumidamente, pode-se dizer que cognição é a forma como o cérebro aprende, 
recorda e pensa sobre toda informação captada através dos sentidos. 

 Uma carta pode ser utilizada para as mais diversas finalidades. O entendi-
mento do seu conteúdo exige que o usuário tenha um conhecimento prévio de al-
guns conceitos ali envolvidos para que possa extrair corretamente as informações 
que lhe interessam com maior presteza e exatidão.

 Para o Exército Brasileiro, as cartas são classificadas, de forma geral, em 
topográficas, planimétricas, fotográficas, em relevo e especial. Existem, ainda, ou-
tras classificações específicas para o uso militar, em função do seu conteúdo e sua 
finalidade (Exército Brasileiro, 1980). Pela classificação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), verificam-se outros termos, como cadastral, geo-
gráfica e temática. Contudo, a utilização de todos os tipos de carta vai requerer a 
ativação de processos cognitivos que vão variar de acordo com o tipo de informa-
ção extraída e a maneira como o usuário obteve essa informação. A compreensão 
de conceitos referentes a escala, isolinhas, declinação magnética, sistemas de co-
ordenadas, convenções cartográficas, entre outros, também são necessários para 
que o indivíduo tenha condições de utilizar corretamente uma carta.

 Para se obter a distância entre dois pontos, por exemplo, deve-se interpretar 
a informação referente à escala da carta que normalmente é impressa nas margens 
do documento. Além disso, é exigido raciocínio matemático para a obtenção da 
distância desejada em função da distância medida na carta.

 Ao fazer o planejamento de uma rota no caso de uma viagem motorizada, 
por exemplo, o indivíduo deve estar atento aos detalhes representados na carta, 
tais como pontos de referência, postos de combustível, hospedagem, oficinas me-
cânicas, entre outros. Devendo, ainda, recuperar de sua memória ou consultar a 
documentação específica acerca das convenções cartográficas. 

 Uma carta pode ser usada também por praticantes do desporto orientação. 
Durante a prática dessa atividade, são exploradas as habilidades na tomada de 
decisão na escolha dos melhores itinerários em busca dos objetivos. A visão espa-
cial e a criatividade também são necessárias para visualizar como um ponto será 
abordado com maior rapidez. 

 Exército Brasileiro (2000) ilustra a questão dos processos cognitivos na uti-
lização das cartas, fazendo um paralelo do desporto orientação com um caso verí-
dico de um corredor de longas distâncias, que era também um matemático, o qual 
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antes de começar uma prova de maratona, se propunha a resolver um problema 
de matemática que necessitava de umas três horas de trabalho mental para sua 
resolução. Desta maneira, tinha certeza de que não se aborreceria com a monoto-
nia apresentada por uma corrida deste tipo. Assim, ele fazia os 42 km da maratona 
numa atividade completa, ocupando tanto mente como o corpo. 

 Allen (1991, apud Issmael, 2008) ressalta, porém, que cada indivíduo pos-
sui habilidades e capacidades diferentes para lidar com a informação do espaço 
geográfico. Os indivíduos têm diferentes níveis de habilidade em raciocínio lógico, 
memória visual ou experiência em determinado tipo de informação e, em decorrên-
cia, desempenham as atividades mentais relacionadas aos processos cognitivos 
de maneira diferente.
 
UTILIZAÇÃO DE CARTAS EM COMBATE

 As cartas são documentos utilizados por todas as armas, quadros e servi-
ços, sendo necessário que todos os militares sejam capazes de utilizá-la (Exército 
Brasileiro, 1980). Em combate, as cartas servem como base para os mais variados 
tipos de planejamento, como por exemplo, das manobras, das patrulhas, do apoio 
de fogo, do apoio logístico, dos reconhecimentos, da ocupação do terreno, dos 
ataques, enfim, de todas as ações em que seja necessário o conhecimento do 
espaço geográfico. Além do planejamento, a carta é imprescindível nos ensaios e, 
principalmente, na execução das missões, para que os militares possam se orientar 
e alcançar com precisão e celeridade o seu objetivo. 

 O combate, porém, caracteriza-se por uma situação atípica, muito diferente 
da que estamos acostumados a vivenciar no cotidiano. As condições físicas e psico-
lógicas não se comparam às de um indivíduo que executa uma pista de orientação 
durante uma atividade de lazer. Como já apresentado anteriormente, as ameaças 
do combate provocam no militar os efeitos da fadiga de combate, caracterizada, en-
tre outros sinais, pela falta de atenção, falhas na memória, dificuldade de raciocínio 
lógico e redução da capacidade de solução de novos problemas.  

 Kellett (1987) contribui com o relato de um episódio ocorrido durante a 2ª 
Guerra Mundial:

“Durante a retirada de Dunquerque o Gen Horrocks, então um comandante de 
batalhão, percebeu que o perigo maior não eram os alemães, mas sim o cansaço. 
Depois de dois dias e duas noites sem dormir, ele sentiu que seu raciocínio não 
estava bom. Resolveu o problema determinando que o oficial de informações dor-
misse durante o dia, sempre que possível, de forma que à noite pudesse pela carta 
verificar se o batalhão seguia pelo itinerário certo, enquanto dormia em seu carro. “

 Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) utiliza as cartas topográficas em diver-
sas atividades militares voltadas para o adestramento das tropas, considerando-as 
como o documento cartográfico mais importante para ser empregado em combate. 
As principais escolas de formação militar, como a Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) que forma os oficiais combatentes de carreira do EB, ministram 
aos seus cadetes e alunos instruções de topografia, orientação e afins, tendo como 
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objeto de estudo as referidas cartas, e como referência bibliográfica o manual C 
21-26 Leitura de Cartas e Fotografias Aéreas, que além de fornecer as bases con-
ceituais, orienta os militares que o material utilizado na instrução (a carta) deve ser 
o idêntico ao empregado em combate.

 Acredita-se, pois, que a forma pela qual as informações são dispostas em 
uma carta topográfica, possa favorecer a ocorrência de erros humanos, quando a 
carta é utilizada por indivíduos influenciados pelos agentes estressores presentes 
em um combate. 

Alguns trabalhos como os de Domingues (2008), Bezerra (2000) e Lamauve 
(1996), buscam soluções para amenizar os efeitos do estresse em combate. Outras 
estratégias também são utilizadas, tais como estimular a coesão do grupo, executar 
treinamentos mais realistas e utilizar planos de disciplina de sono (US Army, 1994). 
Sugere-se, pois, que a atenção também seja voltada para o material utilizado pelo 
militar. É plausível que, devido à redução da capacidade cognitiva motivada pelo 
estresse em combate, ocorram dificuldades para a utilização das cartas topográfi-
cas. Acredita-se, então, que uma intervenção do cartógrafo no processo de elabo-
ração desses documentos cartográficos, possa vir a facilitar o seu uso pelo militar 
e, consequentemente, reduzir o esforço mental necessário para a sua utilização. 

O PAPEL DO CARTÓGRAFO

  As pesquisas sobre desempenho humano receberam grande impulso du-
rante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, as informações práticas eram extre-
mamente necessárias, quanto ao modo de como os soldados eram treinados para 
utilizar equipamentos mais complexos e para lidar simultaneamente com a perda 
de atenção. Após a Segunda Guerra Mundial foram iniciadas discussões acerca 
das informações geoespaciais, tendo em pauta a importância da impressão visual 
no design cartográfico e na clareza e legibilidade dos mapas. Esse fato motivou 
uma análise geral do processo de elaboração dos documentos cartográficos, pro-
piciando assim, a idealização das teorias de comunicação cartográfica (Issmael, 
2008).

 A construção de cartas envolve a escolha de elementos que podem ser or-
ganizados de forma a transmitir uma mesma informação de maneiras diferentes. 
Em um projeto de Engenharia Cartográfica, diversos detalhes são considerados, 
tais como as variáveis visuais, a seleção de cores, o tipo de projeção, o sistema 
de coordenadas, a escala de representação e a toponímia, além da triagem das 
informações que vão compor a carta e da utilização de técnicas para facilitar a per-
cepção visual, visando assim, propiciar uma comunicação cartográfica adequada 
às necessidades do usuário. 

 A Engenharia Cartográfica reúne conceitos advindos da Semiologia Gráfica, 
Teoria Gestaltista, Teoria da Modelização, Teoria Cognitiva, entre outros (Issma-
el, 2008). O cartógrafo deve conhecer as necessidades, interesses, habilidades e 
aptidões do usuário para atender-lhe satisfatoriamente, porém, este artigo mostra 
que nos casos de combate, mesmo tendo a informação necessária diante dos seus 
olhos, o militar estando sob efeito da fadiga de combate pode vir a ter dificuldades 
em extraí-la corretamente do documento hoje disponível. Sendo assim, entende-se 
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que, nesses casos, os aspectos relacionados aos estados físico, mental e emocio-
nal do usuário devem ser também considerados na elaboração das cartas, para 
que haja uma comunicação cartográfica eficiente.

 Recursos tecnológicos também podem ser associados, como mapas inte-
rativos, sistemas de informação geográfica e sistemas de posicionamento, porém, 
deve-se atentar para a ocorrência de algo semelhante com o que os psicólogos 
militares denominam de “fadiga técnica”, que é motivada pelo emprego de equi-
pamentos mais complexos, necessitando de maior perícia para operá-los. Nesse 
cenário, os soldados muitas vezes são obrigados a utilizar equipamentos depois de 
rápidos treinamentos, e quando enfrentam condições estressantes, desaprendem 
rapidamente, antes mesmo de terem a sua capacidade física ou mental reduzida 
(Bezerra, 2000). 

 Almeida (2010) relata que durante o desempenho de sua função como co-
ordenador das instruções militares do 26º Batalhão de Infantaria Pára-quedista, 
observou algumas dificuldades encontradas por alguns militares, na utilização de 
cartas. Mesmo longe dos efeitos da fadiga de combate, é notória a resistência em 
compreender e aplicar corretamente os cálculos necessários para a obtenção do 
ângulo QM (ângulo entre as direções do norte de quadrícula e do norte magnético), 
que se configura em dado de fundamental importância para a orientação da carta 
em relação ao terreno. Foi notada também, a ocorrência de equívocos na inter-
pretação das cores que se apresentam em tonalidades muito próximas, como por 
exemplo, massas d’água (azul) e áreas não trafegáveis (azul marinho). As simbo-
logias de linhas de transmissão e de trilhas (caminhos) também se confundem até 
mesmo para os oficiais, durante o planejamento dos exercícios. Esses são apenas 
exemplos simples de equívocos que ocorrem, e que podem ser significantemente 
agravados numa situação de combate. 

 Uma intervenção do cartógrafo, indo a campo, buscando conhecer as princi-
pais dificuldades e erros cometidos pelos militares e, ainda, aplicando os conceitos 
provenientes da Engenharia Cartográfica, pode trazer relevantes benefícios para a 
cartografia brasileira, e ainda, proporcionar mais segurança ao militar que necessi-
ta dos documentos cartográficos para o cumprimento de seus deveres, ainda que 
exposto aos malefícios das ameaças presentes no combate.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 Os sinais decorrentes da fadiga de combate são praticamente uma constan-
te nos campos de batalha, porém tal fato não justifica os erros e acidentes que são 
motivados pelos seus efeitos (US Army, 2004).

 A guerra, infelizmente, é uma realidade para a qual os militares devem estar 
preparados. Todas as iniciativas no sentido de proporcionar um melhor desempe-
nho de nossas Forças Armadas são válidas, principalmente quando se relaciona 
com a carta, que é um documento básico e fundamental para os planejamentos e 
tomadas de decisão em combate.

 O controle do estresse e as medidas que visam minimizar seus efeitos são 
de grande importância para evitar falhas no processamento de informações que en-
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volvem a utilização de cartas, porém, acredita-se, também, que muito pode ser feito 
pelos cartógrafos no sentido de identificar os detalhes mais afetados pela fadiga de 
combate e introduzir modificações na configuração atual das cartas topográficas 
(ou até propor um documento cartográfico específico a essas situações), facilitando 
a sua utilização por aquele que se expõem aos perigos do campo de batalha. 

  Dessa forma, busca-se, no campo da Engenharia Cartografia, suprir a tropa 
com meios adequados à realidade dos campos de batalha, cumprindo assim, o 
papel do cartógrafo e da Engenharia Militar.
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