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PORTARIA Nº 002-COTER, DE 12 DE ABRIL DE 2018. 

Aprova as Instruções Reguladoras da 

Sistemática de Experimentação Doutrinária 

EB70-IR-10.002, 1" Edição, 2018. 

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso Ili do art. 11 do Regulamento do Comando 
de Operações Terrestres (EB1 0-R-06.001 ), aprovado pela Portaria do 
Comandante do Exército nº 691, de 14 de julho de 2014, e de acordo com o 
que estabelece o art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações 
Padronizadas do Exército (EB1 0-IG-01.002), 1ª Edição, 2011, aprovadas pela 
Portaria do Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, 
resolve: 

Art. 1° Aprovar as Instruções Reguladoras da Sistemática de 
Experimentação Doutrinária (EB70-IR-10.002), 1ª Edição, 2018, que com 
esta baixa. 

Art. 2° Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. 

Gen Ex PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA 
Comandante de Operações Terrestres 

(Publicado no Boletim do Exército n°  20, de 18 de maio de 2018.) 
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CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção Única 
Da Finalidade das Instruções 

Art. 1°. As presentes Instruções Reguladoras (IR) têm por finalidade 
definir a sistemática para a realização de Experimentações Doutrinárias no 
Exército Brasileiro, descrevendo as principais atividades e eventos relativos ao 
seu funcionamento, bem como as responsabilidades dos diversos órgãos 
envolvidos em sua execução. 

CAPÍTULO li 

DA VALIDAÇÃO DO PRODUTO DOUTRINÁRIO 

Art. 2° . O Ciclo de Produção Doutrinária previsto nas Instruções 
Gerais para o Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), EB10-IG-
01.005, é composto de quatro fases. A Validação do Produto Doutrinário 
constitui a 3ª fase deste ciclo, conforme se pode observar na Fig 1. 

Ciclo de Produção Dolltrinma 

�nco ele Dados 
OoUUlnátlot 

e::> PODMf 

2. F ormu1a,1o do Produl8 
Dolllrinirlo 

2 .1 Pl'Squ1sa 
2.2 Elaboração/Re-;fsão 

a, validação do Produto 00111rlnirio 
3,1 Experfmertsçio 
3.2Avaltação 
a.a-Análise- Manuais, VM, NCD e 

QO 

Fig 1 - Fases do Ciclo de Produção Doutrinária 

Art. 3º . A Fase da Validação do Produto Doutrinário representa a 



transição da teoria para a prática; é quando o Produto Doutrinário (P Dout) em 
elaboração é verificado quanto a sua pertinência, consistência e se atende à 
geração das capacidades que se pretende obter, identificadas na 1 ª fase do 
Ciclo de Produção Doutrinária. 

Art. 4°. A Validação pode ser obtida valendo-se dos processos de 
Experimentação Doutrinária (Expr Dout), Avaliação e Análise. 

Parágrafo único. Quando a Validação requerer que sejam cumpridos 
mais de um dos processos, estes poderão ser executados simultaneamente ou 
não. 

Art. 5°. A Avaliação é o processo no qual os Produtos de Defesa 
(PRODE) são submetidos à prova, de forma cientifica, por intermédio das 
ferramentas de medição do desempenho. É verificado se o equipamento 
atende às especificações previstas. 

Art. 6° . A Análise Doutrinária é realizada no Estado-Maior do Exército 
(EME) ou no Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), conforme o nível de 
classificação do produto doutrinário considerado. A publicação (manual, 
caderno de instrução ou quadro de organização), após analisada e validada, é 
submetida a uma revisão formal (ajuste aos padrões estabelecidos para as 
publicações doutrinárias) antes de ser encaminhada para aprovação. 

Art. 7°. Esta IR tratará, exclusivamente, do que se refere à Expr Dout. 

CAPITULO Ili 

DA EXPERIMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA 

Art. 8°. A Expr Dout é um conjunto de atividades que tem a finalidade 
de validar, com base na prática, a exequibilidade e a eficácia de conceitos, 
táticas, técnicas, procedimentos e estruturas que se desejam atualizar ou 
incorporar à doutrina da F Ter. 

Art. 9° Deve ser entendida como um experimento de campo, realizado 
em ambiente real (exercício no terreno), em condições que se aproximem ao 
máximo das situações encontradas no combate, com unidades militares, 
equipamentos (de preferência os previstos) e com os protótipos dos 
documentos doutrinários, que servirão de base teórica para o desenvolvimento 
da atividade. 

Parágrafo único. A sua execução é determinada pelo Comando de 
Operações Terrestres, por iniciativa própria ou do Estado-Maior do Exército 
(EME). 

Seção 1 
Dos Conceitos 



Art. 1 O. Diretriz para a Experimentação Doutrinária (DED) é o 
documento elaborado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) que 
regula as condições de execução da Expr. Nela são definidos: o periodo de 
duração da Expr Dout; as atribuições e responsabilidades dos diferentes 
órgãos envolvidos; as publicações (manuais, quadros de organização etc.), 
com as respectivas concepções e conceitos, que deverão ser testadas; e os 
Elementos Essenciais de Interesse da Doutrina (EEID) . .  

Art. 11. Os EEID são questionamentos propostos pelo Centro de 
Doutrina do Exército (C Dout Ex), que buscam direcionar a coleta de dados. As 
respostas aos EEID devem constar, dos relatórios e sumários dos diversos 
órgãos de execução. 

Art. 12. Gerente da Experimentação (G Expr) é o militar responsável 
por elaborar o PEED, os relatórios (parciais e final) e por conduzir as atividades 
pertinentes à Experimentação Doutrinária, em observância à DED. O G Expr 
pode ou não pertencer à Organização Militar de Experimentação Doutrinária 
(OMED). 

Art.13. Plano de Execução de Experimentação Doutrinária (PEED) é 
o documento elaborado pelo gerente da experimentação que, tendo por base
as DED, detalha toda a execução da experimentação, constituindo-se no
principal instrumento de coordenação e controle dos eventos planejados. Nele
estão contidas todas as atividades e demais prescrições julgadas necessárias
para a execução da Expr Dout. É encaminhado ao COTER para aprovação.

Art. 14. Relatório Final de Experimentação Doutrinária (RFED), 
documento elaborado pelo gerente da experimentação ao término da mesma, 
que deve conter os aspectos julgados pertinentes e necessários ao 
aperfeiçoamento dos preceitos que foram submetidos à validação. É 
encaminhado ao COTER para aprovação. 

Art. 15. Organização Militar de Experimentação Doutrinária é a 
organização militar onde se desenvolverão as atividades da Expr Dout (OM 
hospedeira). São organizações militares previamente preparadas, que dispõem 
de todos os recursos necessários - instalações, material e pessoal - com a 
missão de executar os ensaios práticos. É definida pelo COTER, ouvidos os 
Comandos Militares de Área (C Mil A). O Cmt da OMED deverá envidar todos 
os esforços para que os meios, em pessoal e material, sejam disponibilizados 
ao G Expr para a execução do planejamento previsto. 

Parágrafo único. Além da OMED outras organizações militares 
poderão ser empregadas na Expr Dout, cedendo pessoal e/ou material, ou 
participando de exercicios. 

Seção li 
Dos Órgãos Integrantes 

Art. 16. Uma Expr Dout tem a participação dos seguintes órgãos: 



1 - Estado-Maior do Exército (EME); 
li - Comando de Operações Terrestres (COTER); 
Ili - Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Cmdo Mil A envolvidos no 

projeto; e 
IV - Organização Militar onde será realizada a Expr Dout e outras que 

possam participar, cedendo pessoal e/ou material. 
§ 1° No COTER, o Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) e a 

Chefia do Preparo são os principais elementos com responsabilidades em uma 
Expr Dout. 

§ 2° A participação do Departamento de Educação e Cultura do 
Exército (DECEx) se dará quando houver Estabelecimento de Ensino a ele 
subordinado envolvido nas atividades de Expr Dout. 

Seção Ili 

Da Metodologia 

Art. 17. O EME é o responsável por levantar as capacidades 
requeridas para a Força Terrestre. O COTER, por intermédio do C Dout Ex, 
inicia os estudos relativos a como se obter tais capacidades. 

Art. 18. O C Dout Ex realizará a atualização ou a incorporação de 
novos elementos à doutrina, que serão testados valendo-se de 
Experimentação(ões) Doutrinária(s), objetivando a obtenção das capacidades. 
Quando for preciso trabalhar a estrutura de organizações militares operativas, 
estas poderão ser atualizadas, transformadas ou criadas. 

§ 1° No caso de atualização ou transformação de uma estrutura 
existente, o COTER deverá solicitar ao EME que as modificações na OM onde 
se dará o experimento sejam adotadas em caráter experimental, ou seja, 
provisoriamente enquanto durar a Expr Dout. A alteração ou transformação em 
definitivo e a replicação, quando for o caso, se dará por portaria do EME, após 
o término da Expr Dout, com a validação e a aprovação do que foi proposto
(fim da 3ª Fase do Ciclo de Produção Doutrinária); do contrário, a OM voltará à
situação anterior.

§ 2º Quando da criação de uma OM com características inéditas, 
obrigatoriamente deverá haver um projeto de implantação da mesma (a cargo 
do EME). A portaria de criação da OM deverá prever um prazo (da ordem de 
90 dias) para que o C Dout Ex elabore a documentação de cunho doutrinário 
que será testada (quadro de organização - QO, manuais), antes do inicio da 
experimentação propriamente dita. Esta documentação será adotada em 
caráter experimental e servirá de base para o início da atividade. Tanto o QO 
quanto o(s) Manual{ais) Experimental(ais) serão aprimorados ao longo da 
atividade. 

Art. 19. Os preceitos doutrinários que se desejam incorporar ou 
modificar (causa da experimentação) serão testados em diferentes cenários e 

































ANEXO E 

CALENDÁRIO DE DOCUMENTOS DA EXPERIMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA 

PERÍODO ATIVIDADE RESPONSABILIDADE 

até MIA Designação da OMED 
COTER 

até M+1/A Expedição da DED 

até M+2/A Designação do G Expr e Mil A ou DECEx 

até M+3/A 
Elaboração do PEED e 

Ger Pjt remessa ao EME 

até M+4/A Aprovação do PEED COTER 

a partir de 
Descentralização de 

M+5/A 
recursos, alocação de 

EME/DGP/COLOG 
pessoal e suprimentos 

a partir de A+1 Execução da Expr Dout OMED (GExpr) 

a definir 
Elaboração do Relatório 

OMED (GExpr) 
Final e remessa COTER 
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