
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

CENTRO DE DOUTRINA DO 

EXÉRCITO 



  Conjunto de conceitos, princípios, normas, 

métodos, processos e valores que tem por 

finalidade estabelecer as bases para a 

organização, o preparo e o emprego das 

Forças Armadas. (Glossário de Termos e 

Expressões para Uso no Exército - C 20-320). 

 

DOUTRINA MILITAR 



  Conjunto harmônico de ideias e de 

entendimentos que define, ordena, distingue e 

qualifica as atividades de organização, preparo e 

emprego das Forças Armadas. Englobam, ainda, a 

administração, a organização e o funcionamento 

das instituições militares. (MD 35-G-01). 

 

DOUTRINA MILITAR 



 

AMBIENTAR OS PARTICIPANTES DA 1ª 

RCOD NA NOVA CONCEPÇÃO DO 

SIDOMT. 

 

OBJETIVOS 
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O SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE (SIDOMT) 



Conceitos Gerais do Sistema 

  Capacidade é a habilidade que possui uma força ou organização 

para cumprir determinada tarefa ou missão. Traduz-se em competências 

militares existentes (aplicar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores 

e experiências na solução de problemas) que permitem o cumprimento de 

missões e o alcance de objetivos estabelecidos. 

 

 CID são dados e informações de caráter técnico-operacional, 

produzidos e desenvolvidos no âmbito das OM, decorrentes do exercício 

da profissão militar, das atividades de instrução e de adestramento e, 

principalmente, de situações de emprego da F Ter. 

 



Conceitos Gerais do Sistema 

  

 Elaboração do produto doutrinário é a pesquisa, a formulação, 

a revisão e a codificação da DMT no que se refere aos princípios, 

conceitos, normas e procedimentos. 

 

 Formulação de Conceitos Operacionais da DMT é a criação de 

um novo entendimento filosófico ou procedimental eminentemente 

originado nos órgãos que integram o SIDOMT ou, ainda, como fruto do 

trabalho individual de integrantes do EB. 



Conceitos Gerais do Sistema 

  Lç Aprd é o processo de coleta, documentação e tratamento de 

experiências (individuais e coletivas) e relatórios de Análises Pós-Ação 

(APA) e/ou Operações que possam contribuir para a evolução da DMT. A 

Lç Aprd pressupõe inovação, tendo reflexos sobre a DMT vigente 

 

 Melhores Práticas  são novos CID, fruto de ações bem sucedidas 

que devem ser registrados e divulgados, com o intuito de colaborar com 

a rotina operacional das OM do EB, mas que, por sua abrangência 

reduzida, não se constituem como Lç Aprd, consequentemente, não 

ensejam substancial modificação na DMT. 

 



Conceitos Gerais do Sistema 

 

 Produtos Doutrinários (P Dout)  são os conhecimentos 

estruturados e formalizados durante o Ciclo de Produção Doutrinária, 

consubstanciados em manuais,Notas de Coordenação Doutrinária, CI, 

QO, CONDOP e ROB. 

 

  Validação doutrinária é o conjunto de ações destinadas a 

confirmar a pertinência e adequabilidade de determinada solução 

doutrinária ainda não adotada pela DMT e que, para tanto, fazem uso da 

simulação, da experimentação e da avaliação doutrinária. 
 



Níveis de Planejamento do Sistema 

Níveis de Condução da 

Guerra 

Instrumentos elaborados 

Político 

Constituição Federal 

Política Nacional de Defesa (PND) 

Estratégia Nacional de Defesa (END) 

Política Militar de Defesa (PMD) 

Estratégico 

Estratégia Militar de Defesa (EMiD) 

Estrutura Militar de Defesa (EttaMiD)  

Doutrina Militar de Defesa (DMD) 

Operacional Doutrina de Operações Conjuntas 

Tático 
Doutrina Militar Terrestre,  

Doutrina Naval e Doutrina Aeroespacial 



Níveis de Planejamento do Sistema 

 A Doutrina para o Emprego da Força Terrestre obedece a um 

encadeamento lógico e hierárquico de produção, em conformidade 

com os Níveis de Condução da Guerra e valendo-se dos respectivos 

instrumentos 

   

 Quaisquer alterações nas concepções dos instrumentos 

elaborados nos níveis Político, Estratégico e Operacional ensejarão a 

Força Terrestre a revisar a sua doutrina de emprego, pois esta 

Doutrina deve estar alinhada às capacidades que daquelas concepções 

decorrem. 

  



Níveis de Planejamento do Sistema 

  O SIPLEx estabelece a concepção estratégica do EB, com base 

nos instrumentos dos níveis Político, Estratégico e Operacional.  

 

 Este planejamento determina as capacidades que a F Ter terá 

que desenvolver para cumprir suas missões constitucionais em um 

horizonte temporal de  médio e longo prazos (cenários futuros).  

 

 Tais capacidades geram necessidades de evolução da F Ter e são 

traduzidas em uma concepção operacional, que, após analisada, 

determinará que P Dout devem ser elaborados para orientar o preparo 

da F Ter, no seu modo de operar, na sua organização e no seu 

equipamento, ou numa combinação dessas ações.  
 

  



Níveis de Planejamento do Sistema 

  

 A  DMT mantida em constante atualização com um caráter não 

dogmático. 

 

 A DMT permeia todos os níveis de planejamento, sendo 

influenciada, direta ou indiretamente, pelos níveis Político, Estratégico 

e Operacional, contudo, prioriza o nível Tático, que tem como principal 

propósito orientar o emprego da Força Terrestre. 



Níveis de Planejamento do Sistema 



 

Premissas Básicas do Sistema 

 A Doutrina é um dos sistemas de primeira ordem na estrutura do  

Exército,  considerando o papel basilar por ela desenvolvido no processo 

de preparo, emprego e evolução da Força . 

  

 A viabilidade do sistema está diretamente associada à capacidade 

colaborativa das organizações militares e dos próprios militares 

(individualmente) que aplicam, experimentam e geram Conhecimentos 

de Interesse da Doutrina (CID), o que pressupõe a descentralização de 

atribuições. 

  

 O SIDOMT é o responsável por desenvolver e aplicar 

mecanismos de gestão do conhecimento na área de Doutrina, coerente 

com a visão de que “o EB é uma organização que aprende”.  

  



 

Premissas Básicas do Sistema 

 O SIDOMT tem seu foco na manutenção da unidade de doutrina 

no âmbito da Força Terrestre e no desenvolvimento e consolidação de 

uma Doutrina segundo características próprias e autóctones. 

  

 O SIDOMT deve manter a DMT permanentemente ajustada às 

necessidades determinadas pela concepção estratégica da Força 

Terrestre e ao princípio da interoperabilidade com  as demais Forças 

Singulares, alinhado com o Sistema de Doutrina Conjunta. Orienta, 

ainda, a maneira como a F Ter combate, se organiza e se equipa 

 



 

Premissas Básicas do Sistema 

  



 

Objetivos do Sistema 

 O SIDOMT existe para apoiar a produção das CAPACIDADES 

operacionais definidas para a FTer, o que lhe permitirá GERAR 

FORÇAS prontas para a Defesa dos interesses nacionais. Para tanto, todo 

o esforço do sistema deve buscar responder às seguintes questões 

fundamentais, na ordem de importância e prioridade: 

I -  Como combater? 

II - Como organizar e equipar a F Ter, para a forma de combater 

concebida? 

  
 



 

Objetivos do Sistema 

São objetivos do SIDOMT, portanto: 

I - Estabelecer padrões (modelos, métodos e procedimentos) para 

estruturar, armar e equipar a FTer. 

II - Desenvolver fundamentos para o emprego da FTer em operações. 

III - Desenvolver TTP de combate, e orientar sua aplicação no 

preparo e emprego. 

IV - Assegurar um processo cíclico de formulação e atualização 

contínua da DMT, por meio da aplicação dos princípios da gestão do 

conhecimento e da informação, buscando a efetividade do processo. 

V - Proporcionar, por intermédio do emprego intensivo de técnicas de 

investigação e estudos prospectivos, a formulação e a revisão da 

DMT. 

VI - Contribuir para a definição e obtenção de padrões de eficiência 

compatíveis com um exército em permanente Prontidão Operacional. 

VII - Dinamizar todo o processo do Ciclo de Produção da DMT. 
 



Concepção do Sistema 

  O SIDOMT utiliza-se das seguintes atividades, parcial ou integralmente: 

I    - Planejamento 

II   - Gestão do Conhecimento 

III  - Pesquisas Doutrinárias 

IV  - Elaboração dos produtos 

V   - Validação Doutrinárias 

VI  - Difusão 

VII - Acompanhamento Doutrinário 

VIII- Aproveitamento de Lições Aprendidas 

IX  - Atividades especiais 



Concepção do Sistema 

 O planejamento de todas as atividades referentes à Doutrina da 

F Ter é centralizado no C Dout Ex, sendo consolidado em um portfólio 

de programas e projetos denominado Plano de Desenvolvimento da 

Doutrina Militar Terrestre (PDDMT), com a antecedência de dois anos 

em relação à sua execução. Após ser aprovado pelo Chefe do Estado-

Maior do Exército e passa a servir de base para o início dos trabalhos 

doutrinários. 



Concepção do Sistema 

  

 A visão de que o “Exército é uma organização que aprende” 

orienta o estabelecimento de um processo baseado nos métodos da 

Gestão do Conhecimento para otimizar o fluxo do CID gerado pelos 

integrantes da Força e das Organizações Militares. Tudo com o fim de 

aumentar o capital intelectual da instituição. Para isso, o SIDOMT 

estimula a produção de artigos, trabalhos úteis e relatórios específicos, 

orientados de acordo com as necessidades dos novos conhecimentos em 

determinadas áreas da Doutrina.  

  

  



Concepção do Sistema 

  

 A pesquisa é a base da elaboração do produto doutrinário, pois 

ela alimenta constantemente o sistema. O SIDOMT dispõe de um banco 

de dados que é atualizado por meio de atividades e/ou procedimentos 

desenvolvidos pelos órgãos de pesquisa (definidos no capítulo III destas 

IG), que visam a obter subsídios para o desenvolvimento de novas 

concepções de combate, de novas organizações e de novos 

equipamentos/armamentos. 

  



Concepção do Sistema 

  
 Para os projetos previstos do PDDMT, a elaboração dos 

produtos doutrinários tem início a partir das diretrizes emitidas pelo 

EME, mediante proposta do C Dout Ex. Essas diretrizes estabelecem 

os ODS responsáveis pela execução de cada projeto, que devem 

submetê-los ao Ch C Dout Ex para aprovação, por delegação do Ch 

EME. Para cada projeto, é definido um GT, cuja seleção dos seus 

integrantes deve considerar as competências nas áreas específicas de 

interesse. Os integrantes desse GT  não necessariamente devem ser 

subordinados ao ODS responsável, podendo contar com militares de 

qualquer órgão (OM ou EE), da reserva ou civis voluntários.  

  



Concepção do Sistema 

    

 A validação Doutrinária é obtida empregando-se Simulação; 

Experimentação ou Avaliação, ou uma combinação entre elas.  Ela 

consiste da aplicação dos anteprojetos dos produtos doutrinários 

(manuais, QO, etc), com a finalidade de comprovar, na prática e, em 

um ambiente controlado, a exequibilidade e a eficácia dos preceitos 

contidos naqueles documentos, antes do produto ser efetivamente 

utilizado por todo o EB.  Sua importância reside na necessidade da 

validação desses produtos e na correção de eventuais inconsistências. 

  



Concepção do Sistema 

  
 A difusão dos P Dout é realizada: prioritariamente, pelo Portal de 

Doutrina,e,  como alternativa, pela distribuição de exemplares impressos. 

  

 O acompanhamento doutrinário tem por finalidade verificar a 

aplicação da DMT nos exercícios no terreno, nas operações de paz, nas 

simulações de combate e nas operações reais.  

 

 O Aproveitamento das Lç Aprd é decorrente da análise das 

APA e/ou relatórios das atividades realizadas pelas OM do EB, em seu 

adestramento ou no emprego real. 

 

 As Atividades Especiais são os intercâmbios, seminários, 

simpósios, visitas e participações em eventos no exterior de interesse 

para a Doutrina.  



 

Produtos Doutrinários 

 A resposta às questões de como combater e como organizar e equipar 

é codificada por intermédio dos produtos doutrinários.  

I – Manuais – publicações doutrinárias que tratam de princípios 

fundamentais da Força Terrestre, do preparo e do emprego, de assuntos 

técnicos ou de questões relativas ao ensino, ao suprimento, à 

manutenção, ao funcionamento, ao manuseio de artigos de suprimento do 

Exército e ao gerenciamento organizacional ou que visam a 

complementar e detalhar os conhecimentos doutrinários e técnicos em 

vigor, podendo conter orientações pedagógicas para auxiliar o 

aprendizado. 

 



 

Produtos Doutrinários 

  

II –NCD – conhecimento estruturado que trata de questões de 

doutrina, instrução e emprego das OM da FTer, de caráter temporário, 

com duração definida no ato de sua aprovação. É produzida, quando 

necessário, para regular assuntos que requeiram definição e aplicação 

imediata, podendo se constituir em um “embrião” de um novo Manual 

ou da revisão pontual de um Manual em vigor.  

 

 

III – CI – publicações que têm a finalidade de orientar a instrução de 

táticas, técnicas e procedimentos ou de outra natureza, relativa a assunto 

específico, minucioso ou de limitada amplitude. Prático, complementa 

manuais e regulamentos onde for necessária informação específica e 

detalhada, que não caberia apresentar em outro documento.  

 

 



 

Produtos Doutrinários 

IV - QO - publicações que estabelecem: a base doutrinária das OM, a 

sua estrutura organizacional, o QC e o QDM 

 

V - Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) - 

publicações que contém parâmetros que definem o emprego doutrinário 

do material e o desempenho esperado do mesmo, considerada a doutrina 

de emprego da Força Terrestre. Este documento é a base doutrinária para 

a elaboração dos ROB. 

 

VI - ROB - publicações que contém características de um material 

(armamento / equipamento) restritas aos aspectos operacionais. 



Classificação e Hierarquia das Publicações 

Doutrinárias 
 A produção doutrinária aborda um universo de conhecimentos, 

constituídos por valores, princípios, concepções, conceitos, táticas, 

procedimentos, técnicas e normas.  

  

 As publicações que tratam da Doutrina Militar Terrestre são 

hierarquizadas por níveis, visando a atingir dois objetivos principais. 

  O primeiro é destacar os princípio, valores e conceitos 

fundamentais da Força, separando-os das demais informações 

doutrinárias do nível tático e técnico, cujo conhecimento é setorizado e 

mais sujeito a modificações.   

 O segundo é permitir maior agilidade na atualização de táticas, 

técnicas, procedimentos e normas correntes, fruto da rápida evolução 

tecnológica dos sistemas de armas, dos materiais de emprego militar e do 

ambiente operacional em constante mutação que prevalecerá no futuro 

previsível.  

  



Classificação e Hierarquia das Publicações 

Doutrinárias 



I - 1º Nível  

Os produtos deste nível abordam um universo de conhecimentos, 

abrangidos por princípios e valores. Os princípios são os conhecimentos 

mais elevados e decorrem de intuições, idealizações ou percepções 

influenciadas por valores e visões próprias sobre as soluções dos 

problemas militares. 

 

II - 2º Nível  

Os produtos deste nível abordam conceitos e concepções operacionais 

para o emprego dos meios da F Ter. Os conceitos buscam, por intermédio 

de fundamentação racional, prover um sentido lógico à formulação 

doutrinária. As concepções operacionais buscam alinhar a tática dos 

escalões da F Ter aos fundamentos de emprego da F Ter.  
 

Classificação e Hierarquia das Publicações 

Doutrinárias 



III - 3º Nível 

Estes produtos abordam a tática dos escalões da F Ter, ou seja, a forma 

pela qual são empregados os seus meios. Os manuais que tratam das 

Grandes Unidades e Unidades são exemplos dos produtos deste nível. O 

C Dout Ex e o DECEx possuem responsabilidades na elaboração dos 

manuais deste nível.  

 

IV - 4º Nível  

Estes produtos regulam os procedimentos dos pequenos escalões - até 

Subunidade inclusive, a parte técnica do material e dados médios de 

planejamento. Os ODS serão os responsáveis, de acordo com a sua área 

específica, por sua elaboração e aprovação. 

Classificação e Hierarquia das Publicações 

Doutrinárias 



A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 

a.Estrutura Geral do Sistema  

 

b.Órgãos Integrantes do Sistema 

 

c.Individuos Integrantes do Sistema 

 



Estrutura Geral do Sistema  

O SIDOMT é estruturado com base nas OM e demais órgãos 

produtores de conhecimento de interesse da Força, coordenados por um 

Órgão Central. 

 

Possui um caráter finalístico, porque atende, prioritariamente, às 

necessidades da atividade-fim do Exército – o emprego e matricial, pois 

abrange os Órgãos de Direção (Geral e Setorial), os C Mil A, os 

OADI/Gab Cmt Ex, as OM, os militares em geral e demais interessados 

pela Doutrina. 

 



Estrutura Geral do Sistema  

 

Calcado na organização por processos e na descentralização de 

atribuições. É composto pelos seguintes elementos : 

 

Órgão Central; Órgãos Indutores do Sistema; Órgãos Gestores de 

Conhecimento; Órgãos e entidades de Pesquisa Doutrinária; Órgãos de 

Doutrina Setorial; Órgãos de Simulação, Avaliação e Experimentação; 

OM Usuárias; Seção de Doutrina  e Lç Aprd (SDLA); Oficial de 

Doutrina e Lç Aprd (ODLA); Oficial de Ligação do Centro de Doutrina 

em missão no exterior; e  pessoas, em caráter individual ou coletivo. 
 



Estrutura Geral do Sistema  
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Órgãos Integrantes do Sistema 

 

O EME, responsável por dirigir e coordenar as atividades atinentes 

ao SIDOMT, tem o C Dout Ex como Órgão Central do Sistema.  

As principais atribuições do C Dout Ex são: 

   a) controlar as ações do sistema; 

b) coordenar e supervisionar os projetos relacionados ao preparo e 

emprego da Força Terrestre, no que tange à Doutrina, em conformidade 

com as capacidades operacionais requeridas pelas concepções 

estratégicas previstas no SIPLEx; 

c) estabelecer conceitos e sistematizar os conhecimentos 

fundamentais sobre as funções de combate e os sistemas as compõem; 

d) orientar o esforço doutrinário dos demais órgãos integrantes do 

Sistema, por meio dos EEID 



Órgãos Integrantes do Sistema 

e) estabelecer e normatizar os processos que regulam e integram a 

produção doutrinária; 

f) difundir a Doutrina, por das publicações doutrinárias; 

g) indicar temas e/ou assuntos de interesse doutrinário para pesquisa e 

produção de trabalhos científicos nos EE; 

h) orientar a avaliação, experimentação e simulação das informações 

doutrinárias, visando a sua validação; 

i) realizar a gestão do sistema de Lç Aprd do Exército; 

j) acompanhar  exercícios de vulto e operações reais em ambiente 

interno e no exterior, visando a registrar as Lç Aprd e MP. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

k) participar da preparação dos futuros adidos militares e outros 

oficiais enviados em missões no exterior, definindo os EEID a serem 

respondidos durante a missão e orientando-os quanto à pesquisa 

doutrinária.; 

 

l) orientar as atividades de pesquisa e coleta de informações 

doutrinárias junto aos Of Lig no exterior e órgãos e entidades de 

pesquisa doutrinária; 

 

m) estabelecer uma Rede Doutrinária Remota com os OLig no 

exterior; e 

 

n) participar do processo de avaliação do desempenho, nos 

atributos observáveis na produção doutrinária, dos militares 

tecnicamente vinculados com o C Dout Ex. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Dos Órgãos Indutores do Sistema 

 

O Ministério da Defesa, por intermédio do EMCFA, e o EME, 

por meio de suas Subchefias, elaboram e emitem diretrizes nos níveis 

de planejamento político,  estratégico e operacional. 

 

Os planejamentos, diretrizes, manuais e portarias normativas 

emanadas por esses Órgãos desencadeiam o processo de produção 

doutrinária, atuando como elementos indutores do Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre.  

 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Dos Órgãos Gestores de Conhecimento 

As SDLA/C Mil A fazem parte da estrutura orgânica desses Grandes 

Comandos e possuem vinculação técnica, para assuntos doutrinários, 

com o C Dout Ex. Essas seções exercem o papel de órgãos gestores do 

conhecimento. 

 

Tal conhecimento refere-se a técnicas e procedimentos operacionais 

relacionados às missões de cada OM, desenvolvidos e aplicados pela 

tropa.  

 

Cada SDLA organiza, avalia e agrega conteúdo ao material coletado, 

de forma a aprimorar as fontes disponíveis para consulta doutrinária. 

Para tanto, dispõe de ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) com 

capacidade de realizar a gestão do conhecimento de interesse originado 

nas OM e integrá-lo a uma base central de dados do C Dout Ex. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

A missão principal da SDLA é gerenciar a coleta, padronizar e 

difundir os Conhecimentos de Interesse da Doutrina (CID), com o 

seguinte foco: 

a) aplicação sistemática das diversas funções de combate e outros 

sistemas presentes no ambiente de combate 

b) apronto operacional das unidades, subunidades e frações 

elementares; 

c) planejamento de concentração, carregamento, embarque e 

deslocamento de grandes unidades, unidades e subunidades; e 

d) Trabalhos profissionais (como partícipe do processo contido nas 

IR 10.007 – Gestão do Conhecimento Doutrinário) e outras áreas, a 

critério do C Mil A. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

As atribuições das SDLA no processo de produção doutrinária estão 

sintetizadas nas seguintes ações  e tarefas : 

a) planejar, coordenar e conduzir, no âmbito das OM subordinadas, a 

coleta de CID; 

b) receber, avaliar, classificar e validar os CID, oriundos das unidades 

de trabalho e/ou iniciativas individuais considerados úteis ao processo de 

produção doutrinária e que contribuam para a eficiência operacional da 

tropa,; 

c) difundir os conhecimentos validados por intermédio das 

ferramentas de TI e outras ações práticas, de acordo com as orientações;  



Órgãos Integrantes do Sistema 

d) coordenar projetos doutrinários, em suas áreas de 

responsabilidade, estabelecidos pelo Órgão Central, por meio de 

experimentações com emprego de tropa e sob condições que simulem, ao 

máximo, as situações de combate; e 

e) levantar informações doutrinárias sobre as principais deficiências, 

devendo apresentar temas e sugestões, visando ao aperfeiçoamento 

doutrinário. 

f) propor temas de interesse para as respectivas áreas visando o 

desenvolvimento doutrinário. 

 

Cada SDLA tem estrutura mínima de pessoal, material e instalações, 

dedicadas à missão de Gestão do Conhecimento e capazes de cumprir 

suas atribuições específicas, como integrante do SIDOMT. O Chefe da 

SDLA será o ODLA,  



Órgãos Integrantes do Sistema 

Dos Órgãos e Entidades de Pesquisa Doutrinária 

 

Com a finalidade de estimular a pesquisa, importante fonte de 

geradora de ideias no processo de construção doutrinária, o SIDOMT 

prevê uma rede de OM,  com participação de entidades diversas, 

incluindo pessoas, militares e civis, dedicados à pesquisa de assuntos de 

interesse militar  

 

As atividades de pesquisa conduzidas no âmbito dos EE e Centros 

de Instrução constituem valiosa fonte de subsídio para o processo de 

evolução da DMT,  para tanto atendem  prioritariamente os objetivos 

estabelecidos pelo SIDOMT. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

O C Dout Ex, como Órgão Central do SIDOMT, dispõe dos 

seguintes atores para a atividade de pesquisa: 

a) Estabelecimentos de Ensino; 

b) Centros de Instrução; 

c) OM do Sistema de Ciência e Tecnologia; 

d) Adidos militares; 

e) oficiais de ligação do C Dout Ex em missões no exterior; 

f) alunos e instrutores de EE no exterior; 

g) OM Tipo (ou de emprego peculiar); 

h) especialistas das mais variadas áreas de atuação e nacionalidades 

de interesse para a Doutrina; e 

i) instituições de Ensino e Pesquisa nacionais e estrangeiras. 

 

O Portal de Doutrina é a principal ferramenta que permite a 

comunicação ágil entre os diversos atores do Sistema. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Dos Órgãos de Doutrina Setorial 

 

 As Asse Set Dout/ODS/OADI estão vinculadas aos sistemas 

que compõem a estrutura organizacional do Exército, de Preparo 

e Emprego, Pessoal, Inteligência, Comunicação Social, Logística, 

Educação e Cultura, Engenharia, Ciências e Tecnologia e de 

Economia e Finanças e possuem  vinculação técnica com o C 

Dout Ex. 

Em cada uma das áreas, os ODS/OADI produzem e 

gerenciam  conhecimentos específicos de interesse da Doutrina. 

As Asse Set Dout têm a atribuição específica de reunir e 

gerenciar esses conhecimentos, o que possibilita maior agilidade 

e racionalização no Sistema.  

O Chefe da Asse Set Dout é o ODLA do Órgão e seu 

representante nos ODS/OADI. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Dos Órgãos de Simulação, Avaliação e Experimentação 

 

 Os processos de Simulação, Avaliação e Experimentação estão 

organizados no SIDOMT dentro de uma concepção lógica de atividades 

afins. Para o funcionamento do processo da Simulação, o C Dout é o 

responsável por estabelecer as políticas e estratégias para sua execução 

pelos órgãos de Simulação;  

 

A utilização dos processos de avaliação e de experimentação visam 

exclusivamente a validação dos produtos doutrinários.  

 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Já a simulação é utilizada em duas fases do ciclo da produção 

doutrinaria. Quando utilizada para checar uma nova solução 

doutrinaria, a simulação integra as ferramentas da fase da validação da 

doutrina, Caso esteja sendo utilizada para adestrar os Estados-Maiores, 

aplicando a doutrina vigente, por intermédio da simulação de combate, 

a simulação esta integra a fase de aplicação da doutrina.  

 

 

Os CAESC são órgãos encarregados de aplicar a simulação de 

combate para treinamento de EM, porém, quando demandados pelo C 

Dout Ex, realizam a validação da doutrina empregando ferramentas que 

modelam os dados de maneira a buscar um resultado da simulação o 

mais próximo possível da realidade do combate. 

 



Órgãos Integrantes do Sistema 

As atividades de Experimentação e Simulação contam com as 

estruturas existentes nos seguintes Órgãos: 

a) COTER e demais ODS;  

b) Estabelecimentos de Ensino; 

c) Comandos Militares de Área. 

 

A Avaliação Doutrinária é conduzida segundo critérios de ordem 

científica e/ou operacional. As OM que a realizarem, alimentarão o 

SIDOMT com os CID, por intermédio de relatórios e formulários 

inseridos pelo Portal de Doutrina.  



Órgãos Integrantes do Sistema 

O CAEx é a OM encarregada de planejar, coordenar e controlar 

avaliações técnico-operacionais de Materiais e Sistemas de Emprego 

Militar. 

 

O CAAdEx é a OM responsável por conduzir as atividades de 

avaliação do adestramento da FTer, utilizando recursos e dispositivos 

que possibilitem a imitação do combate, até o nível Unidade, inclusive. 

 

O CCOPAB é a OM encarregada de participar da preparação e 

avaliação de contingentes de tropa, observadores militares e EM, além 

de contribuir para as atividades de pesquisa e elaboração de doutrina de 

operações de paz.  

 

Todos esses órgãos possuem uma vinculação técnica, para assuntos 

doutrinários, com o C Dout Ex. 



Órgãos Integrantes do Sistema 

Das OM Usuárias 

As OM Usuárias do SIDOMT são todas as Organizações Militares 

depositárias do conhecimento e das práticas operacionais e 

administrativas em vigor no Exército Brasileiro. Planejam e executam 

as missões e atribuições estabelecidas pela Doutrina Militar Terrestre. 

 

Como elementos de aplicação da Doutrina em vigor, possuem a 

incumbência de propor aperfeiçoamentos e alimentar o sistema com 

dados e informações decorrentes das atividades de emprego 

operacional. 
 



Indivíduos Integrantes do Sistema 

Do Oficial de Doutrina e Lições Aprendidas (ODLA) 
 

ODLA, nas OM Operacionais de valor SU independente até Unidade, 

é a função militar cumulativa, atribuída a oficial de nível intermediário 

ou superior, encarregado das atividades inerentes ao SIDOMT, e requer a 

habilitação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) / EsAO ou 

curso equivalente.  

 

As demais OM do Exército, de nível GU, G Cmdo até ODS e de 

Assessoramento (OADI / Gab Cmt Ex), deverão designar um oficial do 

QEMA, ou equivalente, para exercer a função de ODLA. 

 

De maneira geral, a função de ODLA poderá ser exercida pelo Oficial 

de Operações em OM Operacionais ou por oficial que exerça atividade 

correspondente ou relacionada à Doutrina em OM Não-Operacionais. 
 



Indivíduos Integrantes do Sistema 

As atividades do ODLA compreendem a coleta, organização, 

classificação e inclusão no SIDOMT dos CID, que chegarem ao seu 

conhecimento, direta ou indiretamente, por meio da cadeia de comando à 

qual pertence. 

 

Para o efetivo cumprimento de suas atribuições, faz-se necessária a 

sua participação no Estágio de Padronização de Procedimentos para os 

Integrantes do SIDOMT, conduzido, anualmente, pelo C Dout Ex. 



Indivíduos Integrantes do Sistema 

Dos Oficiais de Ligação (OLig) do C Dout Ex em missões no 

exterior 

O O Lig é um Oficial que está designado para cumprir uma missão no 

exterior em proveito da produção doutrinaria, em especial para coletar 

dados de interesse da Doutrina nos Exércitos de nações amigas.  

 

Ao ser nomeado para a missão, este oficial passa a integrar a estrutura 

organizacional do C Dout Ex, em sua área de pesquisa. Ao final de 

missão, continua, presencialmente, integrando o C Dout Ex para 

transmitir o conhecimento adquirido durante  a missão. 



Indivíduos Integrantes do Sistema 

Das Pessoas  

A evolução da DMT está relacionada às mudanças impostas por 

fatores sociais e científico-tecnológicos, mas, sobretudo, à capacidade 

de inovação gerada pelo pessoal integrante da Força. 

 

O compartilhamento de técnicas de combate e de apoio às 

operações, bem como de melhores práticas e de lições aprendidas, é 

atribuição de cada militar, contribuindo de maneira objetiva para a 

evolução da DMT. 

 

O indivíduo, integrante da Força ou não, desempenha papel 

essencial no Sistema, pois sendo o executor das ações, das tarefas e 

condutas previstas pela Doutrina, ou estudioso da área, poderá 

comprovar sua validade e eficácia ou apontar-lhe as deficiências. É, 

pois, a fonte primária dos CID e atua como força motriz do SIDOMT. 



O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

a.Ciclo de Produção Doutrinária 

b.Fase do Planejamento Doutrinário 

c.Fase de Elaboração do Produto Doutrinário  

d.Fase da Validação Doutrinária 

e.Fase de Difusão 
 

 



Ciclo de Produção Doutrinária 

 
 

 

Do funcionamento do SIDOMT observam-se o Ciclo de Produção 

Doutrinária e os seus processos. O SIDOMT normatiza esses ciclo e 

processos com vistas a permitir que os produtos doutrinários atendam às 

necessidades de forma ágil, com qualidade, confiança e efetividade. 

Cada fase do Ciclo de Produção Doutrinária é composta por subfases 

que compreendem processos e tarefas que geram dados e informações 

para a próxima fase. A duração de cada ciclo é variável e está relacionada 

aos temas e assuntos doutrinários em elaboração. 

De maneira geral, o ciclo começa com a Concepção Estratégica do 

Exército, traduzida no SIPLEx, ou a partir de uma nova Doutrina de 

Operações Conjuntas, ou ainda, decorrente de necessidades dos ODS, 

relatadas por meio de diversas fontes. As Lç Aprd encerram o ciclo e, ao 

mesmo tempo, o realimenta, por trazer uma necessidade de revisão da 

doutrina vigente.  



Ciclo de Produção Doutrinária 

 
 

 



Fase do Planejamento Doutrinário 

 
 

 

É a fase inicial do Ciclo de Produção Doutrinária. Inclui as 

subfases de Concepção Doutrinária e Integração. O ciclo doutrinário se 

inicia com as demandas oriundas dos Órgãos externos ao sistema 

(Ministério da Defesa e outras entidades do Governo Federal),do 

SIPLEX e, por iniciativa do próprio EME, assessorado pelo C Dout 

Ex, das quais se busca identificar as novas capacidades operacionais 

que a F Ter do futuro terá como impositivas. Essa será a subfase da 

Concepção Doutrinária, que concluirá quais produtos doutrinários 

deverão ser elaborados para atender a essas necessidades, traduzindo e 

modelando as capacitações necessárias à FTer. 

 



Fase do Planejamento Doutrinário 

 
 

 

 

Na subfase de Integração, a essas necessidades serão adicionadas 

as necessidades de revisão identificadas pelas lições aprendidas que 

serão compiladas e incluídas no QSD, um documento que consolida 

todas as necessidades em termos doutrinários da F Ter. Uma RCOD, 

após a atualização do QSD, deve ser prevista, anualmente, para 

produzir o PDDMT. Este é o documento que relaciona os projetos 

extraídos do QSD, a partir de uma seleção baseada em prioridades, 

para serem desenvolvidos nos ano A+2, além de atualizar o 

planejamento para o ano de A+1. A partir da aprovação do PDDMT 

pelo Ch EME, terá início a fase de elaboração do Produto Doutrinário. 



Fase de Elaboração do Produto Doutrinário 

  

 O objetivo desta fase é manter o foco no produto da fase anterior: o 

PDDMT. Após aprovado pelo Ch EME, os projetos nele contidos 

começarão a ser trabalhados na Fase de Elaboração do Produto 

Doutrinário. Serão emitidas, aos gerentes dos projetos, pelo Chefe do 

C Dout Ex, por delegação do Ch EME, as diretrizes de elaboração de 

projetos. Esses, por sua vez deverão enviar ao C Dout Ex os seus 

planos de projeto, de acordo com o modelo previsto nas Normas de 

Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos do 

Exército Brasileiro (NEGAPEB), para a aprovação. 



Fase de Elaboração do Produto Doutrinário 

  

 
No âmbito do C Dout Ex, os Grupos de Trabalho serão organizados 

para a elaboração dos produtos, considerando as competências 

específicas nos assuntos daquele produto. Consultores ad hoc, que 

podem ser militares da ativa ou da reserva, além de civis com 

conhecimento na área, também, devem ser utilizados nesses GT. O 

Acompanhamento dos Projetos será feito por meio de relatórios 

periódicos.  

 

A Pesquisa será utilizada durante todo o projeto, seja 

disponibilizando dados já existentes em banco de dados do C Dout Ex 

para o GT, seja por meio de linha de pesquisa para os Estabelecimentos 

de Ensino.  

 

O produto final dessa fase será um anteprojeto, a ser submetido à 

validação, na próxima fase. 



Fase de Elaboração do Produto Doutrinário 

  

 As atividades dessa fase são conduzidas com foco nas subfases da 

Pesquisa, da Formulação e da Revisão. 

 

A Pesquisa subdivide-se em duas categorias: pesquisa doutrinária e 

de caráter científico-tecnológico. 

 

Pesquisa doutrinária - realizada com o objetivo de aperfeiçoar e/ou 

estabelecer novos princípios e fundamentos de emprego militar e de 

desenvolver táticas, técnicas e procedimentos relacionados às operações 

militares. Será conduzida pelo C Dout Ex com o apoio das Assessorias 

de Doutrina dos ODS e do Gab Cmt Ex, por intermédio das OM e órgãos 

subordinados. Os seminários, simpósios e intercâmbios também fazem 

parte desta modalidade de pesquisa. 



Fase de Elaboração do Produto Doutrinário 

  

 

Pesquisa de caráter científico-tecnológico – baseia-se no método 

científico e tem o objetivo de desenvolver conhecimentos e tecnologias 

com vistas aos produtos de interesse, tais como os Produtos de Defesa 

(PRODE)e  Sistemas de Emprego Militar. Será coordenada pelo C Dout 

Ex e conduzida pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, por 

intermédio de suas OM subordinadas. 

A Formulação analisa, integra e consolida, os dados e informações 

advindas da pesquisa e outras fontes disponíveis, transformando-os em 

novos conhecimentos doutrinários. Nesse contexto de criação, serão 

organizados os anteprojetos. 

A Revisão analisa, integra e consolida, os dados e informações 

advindas de relatórios e Lições Aprendidas e outras fontes disponíveis, 

sobre a DMT em vigor, atualizando os conhecimentos doutrinários e, da 

mesma maneira que na Formulação, organizando os anteprojetos. 

 



Fase da Validação Doutrinária 

 
 

 
Após a apresentação do anteprojeto, iniciar-se-á a fase de 

Validação, durante a qual será verificado se a doutrina contida no 

anteprojeto está de acordo com as capacidades necessárias 

identificadas na 1ª fase do Ciclo de Produção Doutrinária. 

 

A Fase da Validação Doutrinária compreende as subfases de 

Experimentação Doutrinária, Simulação Doutrinária e Avaliação 

Doutrinária, sendo esta última realizada apenas caso o objeto do 

anteprojeto seja um PRODE. 

 

A Simulação Doutrinária é um processo realizado em ambiente 

controlado, com o apoio de sistemas e/ou equipamentos desenvolvidos 

para simular as situações do combate, comparando com as capacidades 

necessárias para enfrentar as ameaças levantadas. 



Fase da Validação Doutrinária 

 
 

 Experimentação Doutrinária baseia-se na aplicação de conceitos, 

técnicas, táticas e procedimentos contidos em documentos 

doutrinários, previamente elaborados, em fase experimental 

(anteprojetos de QO, de manuais, cadernos de instrução, etc), que se 

deseja incorporar à doutrina em vigor, com emprego de tropa e sob 

condições que simulem ao máximo as situações de combate, com a 

finalidade de validar, na prática, a exequibilidade e a eficácia dos 

preceitos contidos naqueles documentos. 

 

Avaliação doutrinária é o processo no qual os PRODE são postos à 

prova de forma científica, por intermédio das ferramentas de medição 

do desempenho. Representa a transição da teoria para a prática.  
 

 



Fase da Validação Doutrinária 

 
 

 Para a Validação dos produtos doutrinários, somente deverão ser 

realizadas as subfases que forem essenciais para a conclusão final e 

não necessariamente todas as três. O C Dout Ex definirá quais 

atividades deverão ser realizadas. 

Durante a Validação, devem ser emitidos Relatórios da Validação 

da Doutrina, visando à indicação de incorreções, devendo, nesse caso, 

retornar ao GT para as correções. Ao final da Validação, os 

Anteprojetos avaliados positivamente serão enviados ao EME para 

fins de aprovação. 

Os processos desta fase podem ocorrer de forma sucessiva ou 

simultânea. A Validação requer uma sistemática de planejamento e a 

previsão de recursos orçamentários às organizações envolvidas, os 

quais estarão previstos nos Programas e Projetos contidos no PDD.  
 



Fase de Aplicação 

 

 Materializa a conclusão do ciclo. Esta fase abrange as subfases de 

Revisão Formal, Aprovação, Difusão e Acompanhamento Doutrinário e 

Lç Aprd. Os produtos doutrinários devem ser normatizados dentro dos 

preceitos estabelecidos pelo SIDOMT, aprovados pelas autoridades 

competentes e os conhecimentos doutrinários devem ser difundidos e 

aplicados pela F Ter, por meio dos sistemas de Preparo e Emprego e de 

Ensino, gerando dados, novos conhecimentos, lições aprendidas e 

melhores práticas para um novo ciclo doutrinário.  

 

 

 
 



Fase de Aplicação 

 

 
 

A subfase da Revisão Formal compreende o ajustamento da 

publicação dentro dos preceitos estabelecidos para a aprovação pelas 

autoridades competentes. Compreende ainda a revisão final da 

publicação. Os anteprojetos aperfeiçoados serão revisados e, em 

seguida, preparadas as memórias e as portarias de aprovação. 

 

A subfase da Aprovação é o ato oficial de aprovação com a 

assinatura da autoridade competente. 

 

Na subfase da Difusão, o novo produto terá sua publicação 

autorizada e será difundido por meio do Portal de Doutrina, podendo ser 

impresso e distribuído. 

 



Fase de Aplicação 

 

 Difundido o produto, ele será aplicado na F Ter. Haverá um 

acompanhamento dessa aplicação da DMT pelo C Dout Ex de maneira 

que, por meio de APA e Relatórios de Operações, sejam coletados 

dados. Esses dados, após analisados, podem se transformar em Lç Aprd 

ou melhores práticas. As Lç Aprd, que servirão para realimentar o Ciclo 

de Produção Doutrinária, visam, principalmente, à revisão dos P Dout. 

 

Devem ser considerados, também, durante essa análise, as 

experiências individuais e os pontos de vista dos militares. Esses relatos 

não serão compulsórios, mas extremamente valiosos e, portanto, 

deverão ser estimulados. Será uma importante fonte de informação, 

principalmente no nível de técnicas e procedimentos da pequena fração, 

isto é, até o nível pelotão. 



 

 

 

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DA 

DOUTRINA 
PERÍODO 

ATIVIDADE OBSERVAÇÕES 
INÍCIO FIM 

OUT A- 3 FEV A-2 Envio dos EEID pelo C Dout Ex  

JUL A-2 SET A-2 Envio dos Relatórios (RIDE, RIDOP, RIDOSE, SINPRETEC) 

SET A-3 SET A-2 

Atualização do Quadro de Situação da Doutrina (QSD) para a montagem 

do Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre (PDDMT) do 

ano “A” 

SET A-2 Reunião de Contrato de Objetivos Doutrinários (RCOD) Após a montagem do QSD 

OUT A-2 DEZ A-2 PDDMT do ano “A” Baseado no QSD 

DEZ A-2  FEV A-1 
Elaboração das Diretrizes dos Projetos elencados no PDDMT e envio 

aos ODS Responsáveis  

Responsabilidade da Div Acomp 

Dout do C Dout Ex 

JAN A-1 MAR A-1 Lançamento das necessidades orçamentárias no SIGA 
Responsabilidade da Div Plj do        

C Dout Ex 

SET A-1 Reunião de Contrato de Objetivos Doutrinários (RCOD) 

Retificação/Ratificação do PDD 

do ano “A” 

(somente se não alterar o 

previsto no SIGA) 

A Realização dos Projetos constantes do PDDMT 



 

 

 

NOVAS INSTRUÇÕES REGULADORAS 

DAS ATIVIDADES DE DOUTRINA 
PUBLICAÇÃO ASSUNTO 

EB20-IR-

10.001 
Sistemática para o Planejamento Doutrinário 

EB20-IR-

10.002 

Sistemática para Elaboração das Publicações Doutrinárias do 

Exército 

EB20-IR-

10.003 
Sistemática para Elaboração de um Quadro Organizacional 

EB20-IR-

10.004 
Sistemática para Elaboração/Revisão de CONDOP - ROB 

EB20-IR-

10.005 
Sistemática de Validação Doutrinária 

EB20-IR-

10.006 

Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições 

Aprendidas (Lç Aprd) 

EB20-IR-

10.007 
Gestão do Conhecimento Doutrinário 



CONCLUSÃO 

• Doutrina codifica-se hoje para a F Ter de 

2022/2030 

• Sem dogmas, toda Doutrina será reescrita se 

necessário para nos adaptarmos ao Combate 

no Futuro. 



EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

CENTRO DE DOUTRINA DO 

EXÉRCITO 


