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RESUMO  

O presente artigo científico buscou verificar quais aspectos referentes ao aprimoramento de técnicas 
individuais empregadas na condução do tiro de Artilharia, que são aferidos por meio do emprego da 
simulação virtual, devem ser utilizados como índices de adestramento a serem renovados periodicamente. 
Para tal, amparou-se o trabalho em pesquisas bibliográficas, complementadas por entrevistas realizadas 
com os integrantes dos Simuladores de Apoio de Fogo e com militares, em função de observadores, que 
foram adestrados pelos meios de simulação virtual. O objetivo principal do estudo consiste em apresentar 
uma proposta de índice de adestramento a ser atingida pelos militares responsáveis pela condução do tiro 
de Artilharia, através do emprego da simulação virtual, visando obter resultados mais eficientes por ocasião 
da condução do referido tiro com munição real. Assim, conclui-se que, considerando a simulação virtual de 
combate como ferramenta de adestramento individual do militar em função de observador, os seguintes 
aspectos devem ser elencados como índices de mensuração de adestramento: a precisão para a obtenção 
dos dados referentes à localizações dos alvos e à correção dos arrebentamentos dos tiros de Artilharia; a 
execução correta das mensagens realizadas entre o observador e a central de tiro, abrangendo detalhes 
do emprego dos materiais de comunicações e da fraseologia inerente às referidas mensagens; e a rapidez 
com que os dados supracitados são obtidos, possibilitando verificar, dessa maneira, se o militar na função 
de observador possui capacidades técnicas que permitam que o mesmo desempenhe um trabalho eficaz.  

Palavras-chave: Simulação, Adestramento, Artilharia de Campanha, Observação. R 

ABSTRACT  

This research paper intends to investigate which aspects of the conduct of Artillery fire can be used as 
training indexes, through the use of virtual combat simulation. The main objective of the study is to present 
a proposal of training index to be reached by the military in function of observers, in order to obtain more 
efficient results in the conduct of the shot of Artillery. it is concluded that, considering the virtual combat 
simulation as a tool for individual training of the military as an observer, the following aspects should be 
listed as measurement indices of training: the accuracy to obtain the data regarding the target locations and 
the correction of the shots of Artillery shots; the correct execution of messages between the observer and 
the firing center, covering details of the use of communications materials and the phraseology inherent in 
those messages; and the speed with which the data are obtained, making it possible to verify, in this way, 
if the military in the function of observer has technical capacities that allow the same to perform an effective 
work.  
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1 INTRODUÇÃO  
  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, observou-se, nos anos 

subsequentes ao referido conflito, um relevante desenvolvimento científico-tecnológico 

nos vários ramos da atuação humana. Dessa forma, no que diz respeito ao emprego 

militar, tal desenvolvimento promoveu um grande aumento do poder destrutivo dos 

artefatos bélicos utilizados nos mais diferentes campos de batalha. Essa conjuntura fez 

surgir a necessidade de campos de instruções cada vez maiores, os quais deveriam 

comportar todas as demandas que passaram a ser inerentes aos exercícios militares 

realizados pelas Forças Armadas, conforme podemos constatar na obra de Carvalho e 

Silva (2011, p. 2):  

A evolução científico-tecnológica ocorrida após a II Guerra Mundial acarretou o 
aumento do poder destrutivo e da letalidade dos armamentos, bem como da mobilidade 
no campo de batalha. Como consequência, as operações militares passaram a 
necessitar de maiores espaços para utilizar todas as possibilidades advindas do 
aumento da velocidade e da autonomia dos veículos disponíveis.   

Além da evolução dos armamentos e tecnologias bélicas, nota-se, também, que 

ocorreu o desenvolvimento dos procedimentos relacionados à informatização de 

sistemas, fruto direto do surgimento da informática, a qual, aliada à escassez de campos 

de treinamentos, acabou acarretando uma nova concepção referente ao preparo das 

tropas, que passou a ser calcado nos processos informatizados de simulação de 

combate, conforme mostra Carvalho e Silva (2011, p. 2):  

O advento da informática trouxe uma nova dimensão à preparação e ao treinamento 
nas principais forças armadas do mundo. Os diversos fatores que dificultam o 
adestramento pleno dos efetivos militares [...] contribuíram para o desenvolvimento de 
dispositivos de simulação e treinamento que empregam as mais avançadas tecnologias 
[...] para atender às necessidades do treinamento de contingentes que utilizam meios 
sofisticados para combater [...].  

Também é de suma importância considerar que, no período pós-Segunda Guerra 

Mundial, principalmente nos dias atuais, existe uma busca pela racionalização do 

emprego dos recursos, a qual é fruto direto de desdobramentos econômicos mundiais. 

Entretanto, as atividades de preparo das Forças Armadas não podem ser abaladas em 

função dessa referida economia de recursos, sob a consequência de as mesmas não 

serem capazes de cumprirem suas missões constitucionais, como podemos ver na obra 

de Peres (2017, p. 14):  
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A crise econômica, nos últimos anos, espalhou-se pelo mundo e atingiu o Brasil. Isso 
obrigou a um redirecionamento dos investimentos, o que afetou a indústria de defesa. 
Entretanto, essa falta de recursos não pode prejudicar o adestramento e a capacidade 
de resposta de uma força armada, impedindo-a de cumprir suas missões.  

Dessa forma, dentro do contexto dos fatores supracitados, principalmente aquele 

que diz respeito à economia de recursos, o emprego da simulação como ferramenta 

efetiva no treinamento das tropas integrantes do Exército Brasileiro ganha cada vez mais 

projeção, proporcionando, como Peres apresenta em seu trabalho (2017, p. 14), um 

adestramento capaz de atender todos os níveis de capacitação, abrangendo a instrução 

individual, a capacitação de equipes e, também, a capacitação de comandantes.  

Nas décadas subsequentes, portanto, o Comando de Operações Terrestres 

(COTER) passou a consolidar cada vez mais a doutrina de emprego da simulação de 

combate, seja ela construtiva, virtual ou viva, como forma de aprimorar o adestramento 

da Força Terrestre, adotando, para tal, softwares mais atualizados para a realização de 

exercícios, envolvendo simulação construtiva, e mobiliando os vários centros de instrução 

do Exército com equipamentos voltados para a simulação virtual, como ocorre no 

Comando de Aviação do Exército (CAvEx), no Centro de Instrução de Blindados (CIBld) 

e, também, na AMAN, com a criação do Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF). 

  

1.1 PROBLEMA 
  

Do exposto anteriormente, podemos verificar que o emprego da simulação de 

combate tem como objetivo, além de realizar o adestramento das tropas em diferentes 

níveis, promover uma constante experimentação doutrinária, com a obtenção de 

diversificadas formas de certificação. Assim, o trabalho de Filho nos elucida o conceito 

de certificação (2018, p. 38):  

A necessidade de treinar militares em atividades que abrangiam os níveis cognitivo e 
psicomotor, fez com que as representações das atividades reais em ambientes 
controlados se tornassem um poderoso meio de capacitação de recursos humanos e 
materiais para guerra. Essa conformidade de recursos para o fim a que se destinam é 
atualmente conhecida como certificação, caracterizando uma adequada serventia e 
prontidão de recursos humanos e materiais destinados a alcançar uma finalidade 
específica.  

Assim, ao analisarmos as premissas básicas do Sistema de Simulação do Exército, 

as quais constam na Portaria Nº 55 - EME, de 27 de março de 2014, podemos verificar 

que, no que diz respeito ao emprego da simulação virtual, a mesma deve buscar, no 

adestramento individual e coletivo, a aquisição de comportamentos e habilidades. Além 
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disso, conforme também preconizam as diretrizes para o funcionamento do Sistema de 

Simulação do Exército Brasileiro - SSEB (EB20-D-10.016), a simulação virtual tem sua 

principal aplicação no desenvolvimento de técnicas e habilidades individuais que 

permitam explorar o limite do operador e do equipamento.  

Considerando, portanto, o emprego da simulação virtual como uma ferramenta 

para o aprimoramento do adestramento individual do militar, o qual deverá ser embasado 

por parâmetros que atestem uma certificação, bem como uma solidificação do emprego 

doutrinários, acabamos por construir o seguinte questionamento:   

Quais aspectos referentes ao aprimoramento de técnicas individuais empregadas 

na condução do tiro de Artilharia, no subsistema Observação, os quais são verificados 

através do emprego da simulação virtual, devem ser empregados como índices de 

adestramento a serem renovados periodicamente?  

 

1.2 OBJETIVOS  
 
Com a finalidade de resolver a problemática apresentada, a qual tem como cerne a 

obtenção de índices de adestramento provenientes da utilização da simulação virtual no 

subsistema Observação, o presente trabalho busca, como objetivo geral: apresentar uma 

proposta de índice de adestramento a ser atingida pelos militares responsáveis pela 

condução do tiro de Artilharia, através do emprego da simulação virtual, visando obter 

resultados mais eficientes por ocasião da condução do tiro de Artilharia com munição 

real.  

Assim, com o intuito de tornar exequível a obtenção do objetivo geral supracitado, 

foram estruturados objetivos específicos, os quais estão abaixo relacionados, para que 

se possibilitasse um encadeamento lógico do raciocínio constante neste trabalho:  

a. apresentar as peculiaridades e características da simulação virtual de  

combate, no âmbito do Exército Brasileiro;  
b. apresentar as formas de emprego da simulação virtual de combate dentro dos 

Simuladores de Apoio de Fogo (SIMAF) existentes na Força  

Terrestre;  

c. apresentar as principais ferramentas utilizadas, no âmbito dos Simuladores de 

Apoio de Fogo do Exército Brasileiro, para se promover o adestramento da tropa no que 

diz respeito à condução do tiro de  
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Artilharia;  
d. verificar quais são os procedimentos utilizados pelos Simuladores de Apoio de 

Fogo para se mensurar o nível de adestramento da tropa durante a condução do tiro de 

Artilharia por meio da simulação virtual; e  

e. verificar as possibilidades da utilização da simulação virtual de combate em 

proveito da obtenção de uma melhoria nos índices de adestramento individual que devem 

ser renovados periodicamente no que diz respeito à condução do tiro de Artilharia com 

munição real.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  
 

Conforme pode ser verificado anteriormente no presente trabalho, o emprego da 

simulação no âmbito das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, vem 

apresentando um significativo avanço nos dias atuais. Tal emprego tem como 

pressupostos promover uma melhor capacitação dos recursos humanos, bem como a 

economia de recursos, sejam eles de ordem financeira, humana ou material.  

No que diz respeito ao emprego da Artilharia de Campanha, a adoção da 

simulação, como ferramenta de adestramento dos diferentes subsistemas, apresenta-se 

como um excelente instrumento para suprir as necessidades presentes no que diz 

respeito à economia de munição real e, também, à escassez de campos de instrução que 

possibilitem a execução das várias formas de tiros que estão previstos nos manuais de 

campanha.   

Assim, dentro desse contexto, em detrimento aos óbices apresentados, verifica-se 

que existe a necessidade de se manter um adestramento individual constante dos 

subsistemas de Artilharia de Campanha, em especial do subsistema Observação. Dessa 

forma, ao empregar a simulação virtual na capacitação do referido subsistema, pode-se 

promover a padronização dos aspectos relacionados à mensuração dos níveis de 

adestramento, tornando a avaliação do subsistema Observação mais uniforme.  

Tal uniformidade na avaliação possibilita a identificação de lacunas que, por 

ventura, possam existir no processo de adestramento na condução do tiro de Artilharia, 

as quais poderão ser corrigidas de maneira mais efetiva por meio da aplicação da 

simulação virtual, de forma a gerar uma utilização mais racional de recursos, 

principalmente no que diz respeito ao uso de munições reais.    
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Dessa maneira, a possibilidade de se realizar o adestramento do subsistema 

Observação em um ambiente controlado, obtido por meio do emprego da simulação 

virtual, permite, conforme apresenta De Oliveira Filho “consolidar procedimentos 

considerados indispensáveis durante a execução de determinada tarefa” (2018, p. 39), 

isto é, técnicas que tornem a condução do tiro real de Artilharia mais eficiente, otimizando 

assim o preparo da tropa  

Nesse sentido, o presente trabalho se justifica por buscar apresentar uma proposta 

de índices que, através da utilização da simulação virtual, possam ser utilizados como 

ferramentas auxiliares na mensuração dos níveis de adestramento dos militares 

empregados na condução do tiro de Artilharia.  

O trabalho pretende, ainda, sugerir a tabulação dos referidos índices, de forma a 

congregá-los em um banco de dados que consolide as lições aprendidas por meio da 

utilização da simulação virtual, as quais poderão ser analisadas antes do emprego da 

tropa em exercícios reais de adestramento, obtendo, dessa forma, uma economia de 

tempo, esforços e recursos.  

 

2 METODOLOGIA  
 

Ao considerarmos o problema apresentado no presente trabalho, o qual busca, 

prioritariamente, apresentar aspectos que podem ser utilizados como índices de 

mensuração do adestramento individual na condução do tiro de Artilharia, através do 

emprego dos meios de simulação virtual, nortearemos a pesquisa em questão por meio 

de uma abordagem qualitativa da aplicação dos referentes meios, procurando, dessa 

forma, elucidar as peculiaridades dessa ferramenta de adestramento, de maneira a obter 

subsídios que serão utilizados para a confecção da proposta de índices supracitados.  

Dessa forma, no que diz respeito ao objetivo geral da pesquisa em questão, que 

procura expor uma sugestão de índice de adestramento a ser atingida pelos militares 

responsáveis pela condução do tiro de Artilharia, através do emprego da simulação 

virtual, visando obter resultados mais eficientes por ocasião da condução do tiro de 

Artilharia com munição real, verificamos que a mesma classifica-se em uma modalidade 

exploratória, uma vez que examinará as características qualitativas da utilização da 

simulação virtual para se promover o adestramento individual dentro do subsistema 

Observação.  
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Assim, de forma a se atingir os propósitos do presente artigo, procurou-se realizar 

uma pesquisa bibliográfica em fontes que pudessem fornecer elementos capazes de 

elucidar a problemática constante no trabalho em questão. Para tanto, utilizou-se de 

fontes que contêm importantes informações sobre a adoção da simulação virtual no 

âmbito da Força Terrestre, das quais destacam-se:  

- estudos realizados por militares do Exército Brasileiro, os quais possuem 

experiência no emprego da simulação virtual, que estão publicados em obras voltadas 

para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre;  

- periódicos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME);   

- manuais e portarias que determinam as diretrizes da instrução militar e do 

emprego da simulação virtual no âmbito do Exército Brasileiro, das quais elencamos: 

Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro; EB70P-11.001: Programa de Instrução 

Militar; Caderno de Instrução 105-5/1 20-1: Simulação de Combate; e EB20-D-10.016: 

Diretriz para o Funcionamento do Sistema de Simulação do Exército – SSEB.  

 

2.1 INSTRUMENTOS 
  

De maneira a complementar a pesquisa bibliográfica supracitada, bem como 

promover uma abordagem mais específica da utilização da simulação virtual como 

ferramenta de adestramento individual na condução do tiro de Artilharia, utilizou-se, como 

instrumentos de coleta de dados, entrevistas direcionadas a militares que, servindo em 

Organizações Militares de Artilharia, utilizaram o SIMAF – AMAN como instrumento de 

adestramento do subsistema Observação, e, também, direcionadas aos integrantes dos 

Simuladores de Apoio de Fogo existentes no Exército Brasileiro.   

No que diz respeito ao primeiro grupo de entrevistas, as mesmas foram remetidas 

para integrantes de dois Grupos de Artilharia diferentes: o 20º GAC L (Amv), o qual tem 

como missão realizar o apoio de fogo de Artilharia da 12ª Brigada de Infantaria Leve 

(Amv); e o 12º GAC, o qual é subordinado à 2ª Divisão de Exército. Buscou-se utilizar 

dois grupos de Artilharia distintos com o objetivo de se obter abordagens diferentes sobre 

o emprego da simulação virtual como forma de adestramento do subsistema de 

Observação, tendo em vista que os referidos GAC possuem táticas e formas de emprego 

diferentes.  

Com relação ao segundo grupo de entrevistas, estas foram enviadas aos 

integrantes do SIMAF – SUL e do SIMAF - AMAN, com o objetivo de elucidar aspectos 
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técnicos do sistema de simulação de apoio de fogo, no que diz respeito à simulação da 

Observação do tiro de Artilharia, bem como fornecer subsídios para se verificar quais são 

os meios utilizados para se mensurar o nível de adestramento da tropa, utilizando-se da 

simulação virtual, durante as instruções de condução do tiro de Artilharia.  

Dessa maneira, buscou-se analisar as peculiaridades da utilização da simulação 

virtual sob a perspectiva do emprego dos instrumentos de simulação, assim como, 

através das impressões obtidas pelos militares que utilizam as possibilidades existentes 

na simulação virtual de combate.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Esta parte do trabalho tem como finalidade expor os resultados que foram obtidos 

por meio da revisão de literatura e, também, por meio da análise das respostas das 

entrevistas executadas. Para tal, realizou-se um estudo sobre os referidos resultados, 

buscando-se apresentar uma proposta de índice de adestramento a ser atingido pelos 

militares responsáveis pela condução do tiro de Artilharia através da simulação virtual.  

  
3.1 RESULTADOS DA REVISÃO DA LITERATURA 
  
  Este subitem busca esclarecer os objetivos intermediários apresentados na 

introdução do presente artigo científico.  

Dessa forma, no que diz respeito ao seu emprego no âmbito do Exército Brasileiro, 

conforme retrata Plavetz (2016, p. 1), a simulação de combate teve seus primórdios na 

década de 1990, com a Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), 

fazendo uso de softwares para apoio aos diferentes exercícios desenvolvidos pela 

referida escola, bem como através do emprego, pela Seção de Tiro da Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), de simuladores virtuais para a realização de tiros de fuzil e 

pistola.   

Além disso, procurando apresentar as peculiaridades e características da 

simulação de combate empregada no âmbito do Exército Brasileiro, a obra de Peres 

(2017, p. 15) também nos mostra os pormenores e as características dos ramos da 

simulação de combate:  

- Simulação viva: tipo de simulação de combate que apresenta um maior realismo, 

sendo empregada no adestramento de procedimentos individuais e de grupos, utilizada 
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para o adestramento tático e avaliação de frações, as quais poderão ser certificadas, 

servindo, dessa forma, para experimentação doutrinária;  

- Simulação virtual: apresenta um realismo intermediário, sendo empregada, assim 

como a simulação viva, para o adestramento de procedimentos individuais e de grupos, 

servindo para a realização de pesquisas operacionais;  

- Simulação construtiva: utilizada para o treinamento de equipes de comando e de 

procedimentos relacionados ao comando e controle, serve, assim como os demais tipos 

de simulação, para a pesquisa operacional e experimentação doutrinária.  

Assim, deve-se atentar para a peculiaridade de se realizar, previamente, um estudo 

de como adequar a simulação de combate aos programas-padrão de instruções militares 

e, também, nos planos de disciplina existentes nas escolas militares, de forma a tornar a 

simulação de combate instrumento eficiente de adestramento, conforme observado no 

trabalho de Peres (2017, p. 18, grifo nosso):  

Assim, o EB possui os programas-padrão para orientar a instrução militar e os planos 
de disciplina para o ensino militar nas escolas. Inicialmente, devem-se verificar quais 
instruções podem ser realizadas com o uso de simuladores para melhorar o 
aprendizado e o adestramento. Sugere-se que os simuladores [...] tenham 
mensuradas a carga horária de uso e a quantidade de exercícios por ano. É 
relevante, também, definir o efetivo de usuários, as condições de disponibilidade do 
equipamento para o treinamento e o perfil dos instrutores.  

Além disso, complementando as ideias apresentadas acima, a Portaria Nº 55, do 

Estado Maior do Exército, de 27 de março de 2014, a qual aprova as diretrizes para o 

funcionamento do Sistema de Simulação do Exército - SSEB (EB20-D-10.016, p. 39), 

apresenta as Premissas Básicas do Sistema de Simulação do Exército, destacando-se, 

para o presente artigo científico, as seguintes:  

a. O SSEB destina-se a prover os meios para o treinamento baseado em 

tecnologias aplicadas em ambientes simulados, proporcionando aos militares o 

treinamento individual e coletivo de suas tarefas o mais próximo do real possível, e à 

tomada de decisão dos escalões operacionais e organizacionais;  

b. Empregar, no Sistema de Instrução Militar e no Sistema de Ensino, sistemas de 

Treinamento Baseados em Computadores (TBC) para facilitar o aprendizado técnico e 

evitar que o material se desgaste prematuramente em decorrência do seu uso 

inadequado devido à falta de destreza;  

c. Empregar treinadores que utilizem sistemas de simulação virtual, 

preferencialmente com tecnologia de imersão, no adestramento individual e coletivo, 

buscando adquirir comportamentos e habilidades;   
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d. Utilizar, no adestramento coletivo das pequenas frações, de início, simuladores 

virtuais com imersão, em que serão realizados os ensaios de exercícios que ocorrerão, 

obrigatoriamente, no terreno em fase posterior, empregando, preferencialmente, 

equipamentos de simulação viva; e  

e. Realizar exercícios com frações constituídas empregando tipos diversos de 

simulação, para permitir a interação entre instruendos de diversos níveis de simulação e 

organizações militares.  

No que diz respeito à verificação das possibilidades da utilização da simulação 

virtual de combate em proveito da obtenção de uma melhoria nos índices de 

adestramento individual, o trabalho de Rodrigues et al. (2017, p. 6) apresenta detalhes 

do 1º Exercício de Simulação Virtual realizado no Simulador de Apoio de Fogo – Sul, no 

qual a simulação virtual de combate foi utilizada como ferramenta de adestramento para 

a execução do tiro real de Artilharia, dentro de todos os seus subsistemas:  

O 1º Exercício de Simulação Virtual no Simulador de Apoio de Fogo – Sul (SIMAF – 
SUL) ocorreu no período de 15 a 19 de maio de 2016 em Santa Maria – RS, 
concretizando o projeto iniciado a partir da assinatura da portaria do Estado-Maior do 
Exército, que aprovou a Diretriz de Planejamento para a Aquisição de Simuladores de 
Tiro Real para a Artilharia de Campanha.   

 
Assim, observa-se que a execução do exercício supracitado possibilitou a 

realização do adestramento de quatro subsistemas integrantes do sistema de Artilharia 

de Campanha: “O 29º GAC AP mobiliou quatro subsistemas: direção e coordenação; 

linha de fogo; observação; e comunicações”. (RODRIGUES et al. 2017, p. 6). Observa-

se também, que o 1º Exercício de Simulação Virtual foi ao encontro do que prescreve a 

Portaria Nº 55, do Estado Maior do Exército, de 27 de março de 2014, ao empregar a 

simulação virtual no Sistema de Instrução Militar, uma vez que a realização do exercício 

de apoio de fogo nível GAC estava previsto no Programa de Instrução Militar 

(PIM)/COTER – 2016, o qual versa, em seu capítulo 5, sobre o adestramento da Força 

Terrestre com a utilização de simuladores virtuais (RODRIGUES et al. 2017, p. 6).   

No que diz respeito ao subsistema observação, o adestramento do mesmo ocorreu 

no posto de observação (P Obs), qual é integrante da estrutura existente no SIMAF – 

SUL. Dessa forma, em consonância com as prescrições existentes no Manual de 

Campanha C 6-130: Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha, o qual 

elenca os materiais, instrumentos e aparelhos que auxiliam o observador na condução 

do tiro de artilharia, o P Obs do SIMAF – SUL apresentava os seguintes instrumentos 

(RODRIGUES et al. 2017, p. 8):  
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- goniômetro-bússola (GB);  

- binóculo;   

- telêmetro laser; e  

- bússola   

Além dos materiais apresentados anteriormente, o posto de observação 

apresentava as seguintes características estruturais técnicas (RODRIGUES et al. 2017, 

p. 8):  

[...] É composto, ainda, de uma tela onde são projetadas as características do terreno 
em que se desenvolve a operação, bem como os alvos e os efeitos dos fogos, por 
equipamentos de comunicações que permitem o contato do observador com os demais 
subsistemas da OM, e por computadores com o software de preenchimento dos dados 
da ficha de observação.  

 Assim, pode-se verificar que, fruto da execução do 1º Exercício de Simulação 

Virtual realizado no SIMAF – SUL, a utilização dos meios de simulação virtual de 

combate, no que diz respeito ao emprego de técnicas, táticas e procedimentos 

relacionados à condução do tiro de Artilharia, está balizada pelas Premissas Básicas do 

Sistema de Simulação do Exército, principalmente no que tange à utilização da simulação 

virtual no adestramento individual e coletivo, buscando adquirir comportamentos e 

habilidades; assim como no emprego da mesma para a realização dos ensaios de 

exercícios que ocorrerão, obrigatoriamente, no terreno em fase posterior, nos quais 

haverá o emprego do tiro real de Artilharia. Dessa maneira, o trabalho de RODRIGUES 

et al. corrobora tal linha de raciocínio (2017, p. 13, grifo nosso):  

O SIMAF-Sul é, portanto, uma excelente ferramenta para os GAC e pelotão de 
morteiro pesado (Pel Mrt P) praticarem, no ambiente controlado de simulação, todos 
os tiros previstos nos manuais de campanha do EB, antes de irem efetivamente ao 
terreno, otimizando, com isso, suas técnicas, táticas e procedimentos. Como resultado 
será obtido um nível de prática mais acurada antes da realização do tiro real.  

 

  

3.2 RESULTADO DAS ENTREVISTAS  
 

 Nessa parte do presente artigo científico serão apresentadas as respostas obtidas 

através das entrevistas realizadas.  
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3.2.1 Entrevista Nr 01 (Apêndice A) 
 

Esta entrevista foi realizada junto a integrantes de Organizações Militares de 

Artilharia (20º GAC L e 12º GAC), os quais, durante a fase de adestramento de suas 

Unidades, passaram pelo SIMAF – AMAN.  

  Verificou-se que os referidos militares, no contexto da fase de adestramento de 

suas Unidades, desempenhavam a função de Observadores Avançados, os quais, dentro 

de uma situação de exercício de adestramento, estavam enquadrados junto a uma SU 

da arma-base. Todavia, para a execução das instruções no SIMAF – AMAN, tais 

Observadores Avançados mobiliaram a estrutura de Posto de Observação existente no 

Simulador.  

 Verificou-se, também, que os militares entrevistados possuíam experiência no que 

diz respeito à Observação e Condução do tiro de Artilharia, seja em exercícios durante a 

formação acadêmica, seja em exercícios realizados no Corpo de Tropa (observando e 

conduzindo tiro real de Artilharia; e tiro do Dispositivo de Treinamento 14,5 mm). Dessa 

forma, conclui-se que os mesmos possuem conhecimento referente às técnicas, táticas 

e procedimentos utilizados durante os trabalhos de Observação e Condução.   

No que diz respeito à utilização da simulação virtual de combate pelos militares 

entrevistados, observou-se que os mesmos haviam empregado a simulação somente em 

algumas atividades durante a formação acadêmica, desenvolvidas no próprio SIMAF – 

AMAN, em virtude do mesmo estar localizado no interior da Academia Militar das Agulhas 

Negras. Pode-se aferir, portanto, que a implantação efetiva do SIMAF – AMAN e do 

SIMAF – SUL vem suprir essa lacuna existente nos corpos de tropa, tendo em vista que 

em ambos os simuladores verifica-se o cumprimento das Premissas Básicas do SSEB, 

em especial a que versa sobre a realização de exercícios com frações constituídas, 

empregando tipos diversos de simulação, de forma a permitir a interação entre 

instruendos de diversos níveis de simulação e organizações militares, como pode-se 

observar nos exercícios realizados tanto no SIMAF – AMAN, quanto no SIMAF – SUL 

pelas unidades de Artilharia do corpo de tropa.  

  No âmbito das unidades supracitadas, houve uma preparação prévia dos militares 

que desempenhariam as funções de Observador Avançado; nessa preparação buscou-

se atender aos procedimentos descritos no Manual de Campanha C6-130: Técnica de 

Observação do Tiro de Artilharia de Campanha, procurando integrar o subsistema 

Observação com os demais subsistemas de Artilharia, em especial com o subsistema 
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Direção e Coordenação, por meio de exercícios em que se contextualizava uma 

determinada situação tática.   

 Entretanto, mesmo com a realização da referida preparação prévia, verifica-se 

que não é possível aferir o real desempenho dos procedimentos relativos à Observação 

e Condução do trio de Artilharia, tendo em vista que a execução errada de um 

determinado procedimento não traz uma implicação prática visível. Nesse ponto, cabe-

se ressaltar que essa ausência de referência, no que diz respeito à execução correta de 

um procedimento inerente ao subsistema Observação, é suprimida quando o referido 

adestramento ocorre por meio da utilização da simulação virtual, uma vez que o militar 

na função de observador pode verificar se a execução de seus procedimentos produziu 

o efeito desejado no tiro de Artilharia, principalmente nos tiros que são pouco executados 

no âmbito do corpo de tropa (tiro iluminativo, tiro tempo, barragem, entre outros); 

ademais, verificou-se que o emprego da simulação virtual, além de desempenhar 

importante papel como instrumento de adestramento, é um valioso recurso para se 

mensurar e avaliar o nível de desempenho dos instruendos, através de índices de 

adestramento, os quais servem de parâmetros para também se verificar o nível de 

capacidade operacional de determinada Unidade de Artilharia.  

Há de se destacar o fato do exercício realizado pelo SIMAF – AMAN inserir o militar 

na função de observador em um contexto tático no qual existe a presença do inimigo. 

Essa situação inclui um fator diferente, com o qual, na maioria das vezes, não se 

raciocinava no âmbito das instruções de observação e condução do tiro realizadas nas 

Organizações Militares de Artilharia. O fator inimigo exige do observador uma conduta 

que priorize a otimização de seus procedimentos, de forma a evitar possíveis baixas nas 

tropas que estão em contato com o inimigo e necessitam de apoio de fogo de Artilharia; 

assim, a execução correta desses procedimentos passa a ser um índice de verificação 

do nível de adestramento do militar que está na função de observador.  

 

3.2.2 Entrevista Nr 02 (Apêndice B) 
 

Esta entrevista foi realizada junto a oficiais que integram os Simuladores de Apoio 

de Fogo de Santa Maria e de Resende, SIMAF - SUL e SIMAF – AMAN, respectivamente. 

Os referidos militares desempenham as funções de instrutor, instrutor do Posto de 
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Observação (P Obs) e coordenador dos exercícios que são realizados no nível dos 

Grupos de Artilharia de Campanha (GAC).   

Ao se considerar a utilização da simulação de combate para se promover o 

adestramento individual do militar integrante da arma de Artilharia, as principais formas 

de emprego da simulação virtual no âmbito do SIMAF são as seguintes:  

a. o treinamento através de subsistemas, no qual determinado subsistema interage 

com o Centro de Controle, que passa a fazer as vezes dos demais subsistemas; e   

b. o treinamento em conjunto, onde ocorre a integração de todos os  

subsistemas que fazem parte do sistema Artilharia.   

Há de se destacar que, considerando as duas formas apresentadas, o treinamento 

de subsistemas caracteriza-se por ser a melhor forma de emprego da simulação virtual 

para o adestramento individual.  

 Dessa forma, durante as instruções de condução do tiro de Artilharia utilizando a 

simulação virtual, o principal meio utilizado pelo SIMAF para se mensurar o nível de 

adestramento do militar em função de observador é o Centro de Controle, o qual exerce 

um papel de extrema importância, uma vez que o mesmo possibilita ao instrutor ter 

acesso ao sistema de simulação, permitindo, dessa forma, que os procedimentos 

inerentes à observação e condução do tiro de Artilharia sejam aferidos através de 

planilhas eletrônicas.  

  Assim, os principais fatores que são mensurados através do emprego da 

simulação virtual no adestramento da observação e condução do tiro de Artilharia são:   

a. a precisão dos dados referentes aos elementos que proporcionam a localização 

dos alvos, bem como aos elementos de correção dos tiros, os quais, segundo o Manual 

de Campanha C 6-130: Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha (1990, 

p. 4-9), caracterizam-se por ser o lançamento (com aproximação de 10 milésimos), a 

correção em desnível (com aproximação de 10 metros), o desnível (com aproximação de 

5 metros), a correção em alcance (com aproximação de 100 metros) e as coordenadas  

(com aproximação de 10 metros);  

b. a rapidez com que os dados supracitados são obtidos, possibilitando verificar, 

dessa maneira, se o militar na função de observador possui capacidades técnicas que 

permitam que o mesmo desempenhe um trabalho eficaz; e  

c. o trâmite correto de mensagens entre o observador e a central de tiro, que 

caracterizam-se por promover a troca de informações necessárias à execução dos 
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diferentes tipos de missões de tiro, averiguando-se, principalmente, a fraseologia inerente 

a cada tipo de mensagem (mensagem inicial do observador e mensagem subsequente 

do observador), como também se tais mensagens possuem todos os dados essenciais 

para a realização e correção do tiro de Artilharia.  

Dessa forma, a mensuração dos aspectos supracitados ocorre da seguinte 

maneira: os instrutores do SIMAF realizam a comparação dos dados fornecidos pelo 

Centro de Controle, os quais são chamados de “dados perfeitos”, com os dados 

provenientes dos militares que ocupam os P Obs, a qual ocorre através da utilização das 

“planilhas de acompanhamento”; além disso, o acompanhamento das explorações rádio 

pelos instrutores que operam o Centro de Controle do exercício permite a obtenção dos 

tempos exatos utilizados pelo subsistema observação na execução de suas ações, bem 

como é verificado o correto emprego da fraseologia presente nas mensagens realizadas 

entre o observador e a Central de Tiro.  

No que diz respeito aos níveis de adestramento individual na condução do tiro de 

Artilharia, os mesmos foram aferidos, em um primeiro momento, por meio da utilização 

dos índices presentes nos Programas-Padrão de Qualificação de Artilharia (PPQ – 

Artilharia), os quais eram comparados com os procedimentos executados pelos 

instruendos. Todavia, a equipe de instrutores do SIMAF acabou por verificar que tais 

índices não apresentavam um detalhamento suficiente para as instruções que eram 

executadas no âmbito do simulador, as quais apresentavam um acompanhamento 

meticuloso das atividades desempenhadas pelo observador no P Obs. Todavia, o banco 

de dados existente no Centro de Controle, proveniente da passagem de diferentes 

Grupos de Artilharia de Campanha (GAC), acabou por se tornar uma importante 

ferramenta para se mensurar o nível de adestramento individual de determinada tropa no 

subsistema observação, comparando seus índices com a média dos GAC que já 

utilizaram o SIMAF.  

 

3.3 DISCUSSÃO  

O presente tópico tem como objetivo apresentar uma proposta de índice de 

adestramento (Apêndice C), empregando a simulação virtual, a ser atingida pelos 

militares responsáveis pela condução do tiro de Artilharia:  

a. O adestramento, no Simulador de Apoio de Fogo, do militar que exerce a função 

de observador deverá ocorrer de forma quadrimestral, na qual as atividades desenvolver-
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se-ão durante o período de uma semana. Além disso, a última passagem anual do 

observador pelo SIMAF deverá ocorrer em conjunto com os demais subsistemas de 

Artilharia do GAC a que pertence. 

b. No que diz respeito à precisão dos dados obtidos pelo observador, esta deverá 

estar condizente com o que prescreve o Manual de Campanha C6-130: Técnica de 

Observação do Tiro de Artilharia de Campanha (1990, p. 49), sendo assim:  

- o lançamento deverá possuir uma aproximação de até 10 milésimos;   

- a correção em desnível deverá possuir uma aproximação de até 10 metros;  

- o desnível deverá possuir uma aproximação de até 5 metros;   

- a correção em alcance deverá possuir uma aproximação de até 100 metros; e  

- as coordenadas deverão possuir uma aproximação de até 10 metros.  

Deve-se, portanto, buscar a obtenção dessa precisão nos dados desde a 

execução das primeiras missões de tiro, de forma que, com a correção orientada pela 

equipe de instrução presente no SIMAF, o observador internalize a execução correta de 

tais procedimentos, sem que a mesma ocorra com a aquisição de possíveis vícios que 

podem conduzir a vários erros.  

c. Levando-se em conta o emprego das comunicações existentes na observação 

do tiro de Artilharia, este deve ser avaliado sob dois aspectos distintos:   

- o primeiro aspecto está relacionado ao estabelecimento, exploração e 

manutenção das comunicações, uma vez que, conforme prescreve o Manual de 

Campanha C 6-130 (1990, p. 5-1), tais atividades são de responsabilidade do observador, 

assim, deve-se prever, durante a semana de instrução dentro do Simulador de Apoio de 

Fogo, uma jornada para instruções voltadas para aplicação das comunicações na 

condução do tiro, abrangendo conceitos táticos e técnicos dos diferentes meios de 

comunicações empregados na Artilharia, sendo que, ao final da referida jornada, os 

instruendos são submetidos a avaliações práticas que devem abranger a operação 

correta dos meios de comunicações, bem como o trâmite de mensagens, devendo obter 

notas iguais ou superiores a 5,0 (cinco);   

- o segundo aspecto engloba fatores relacionados às mensagens estabelecidas 

entre o P Obs e C Tir, prevendo-se, também, uma jornada para instruções que 

contemplem a confecção das mensagens iniciais e subsequentes, nas quais os 

instruendos serão avaliados na confecção correta dos seguintes itens obrigatórios, que 
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devem ser enunciados na seguinte sequência, segundo determina o Manual de 

Campanha C6-130 (1990, p. 4-19):  

(a) identificação do observador;   

(b) ordem de alerta;   

(c) localização do alvo e lançamento observador-alvo;   

(d) natureza do alvo;   

(e) classificação do tiro;   

(f) tipo de ajustagem;   

(g) tipo de projetil;   

(h) tipo e ação de espoleta; e  

(i)      controle.  

Dessa forma, os militares que estão sendo avaliados deverão obter, na avaliação 

em questão, notas iguais ou superiores a 5,0 (cinco).  

d. O tempo despendido para a obtenção dos dados referentes à observação e à 

condução do tiro de Artilharia (dados utilizados na obtenção dos alvos e na correção dos 

tiros) também deve ser considerado como um aspecto a ser mensurado e avaliado 

durante o adestramento do subsistema de observação pelo Simulador de Apoio de Fogo, 

uma vez que a presteza para que se realize tais procedimentos implica em uma execução 

mais eficiente do apoio de fogo de Artilharia aos elementos de manobra. Dessa maneira, 

considerando o referido aspecto, no que tange ao levantamento do alvo (sem considerar 

o tempo necessário para que os dados sejam transmitidos à C Tir), os procedimentos 

devem ser realizados dentro de um intervalo de tempo de, no máximo, 3 (três) minutos; 

e os procedimentos para a obtenção das correções dos arrebentamentos (sem considerar 

o tempo necessário para que os dados sejam transmitidos à C Tir) devem ser executados 

em um intervalo de tempo de, no máximo, 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos.  

 

4 CONCLUSÃO  

No contexto atual de emprego das Forças Armadas, verifica-se que, desde o final 

da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), a utilização de meios de simulação como 

ferramentas de adestramento passou a apresentar um papel de destaque no 

desenvolvimento de técnicas, táticas e procedimentos necessários ao aprimoramento 

operacional das tropas.  
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 Assim, no que diz respeito à realização do adestramento da Artilharia, abrangendo 

principalmente os subsistemas Linha de Fogo; Direção e Coordenação; e Observação, a 

simulação assume um maior destaque, tendo em vista que, devido à escassez de campos 

de instrução que atendam as demandas necessárias à execução dos diversos tipos de 

tiros de Artilharia, como também a racionalização de recursos, a mesma passa a suprir 

essas lacunas, possibilitando a execução do adestramento das unidades de Artilharia, de 

forma que estas se mantenham em condições operacionais de serem empregadas.  

Dessa forma, tomando como base o emprego da simulação virtual no adestramento 

do subsistema Observação, o qual está norteado pelas diretrizes do Sistema de 

Simulação do Exército Brasileiro - SSEB (EB20-D-10.016) o presente artigo científico 

procurou abordar a seguinte problemática: quais aspectos referentes ao aprimoramento 

de técnicas individuais empregadas na condução do tiro de Artilharia, no subsistema 

Observação, os quais são verificados através do emprego da simulação virtual, devem 

ser empregados como índices de adestramento a serem renovados periodicamente?  

Para tal, considerando o problema exposto e de maneira a resolvê-lo, foi elencado 

o seguinte objetivo geral: apresentar uma proposta de índice de adestramento a ser 

atingida pelos militares responsáveis pela condução do tiro de Artilharia, através do 

emprego da simulação virtual, visando obter resultados mais eficientes por ocasião da 

condução do tiro de Artilharia com munição real.  

Foram relacionados, para se atingir o objetivo geral, objetivos específicos, os quais, 

por meio da revisão de literatura e da análise das entrevistas realizadas, orientaram o 

trabalho em questão para que se obtivesse a solução da problemática apresentada.  

Portanto, buscou-se elucidar os objetivos específicos da seguinte maneira:   

a. verificou-se que a simulação virtual de combate no âmbito do Exército Brasileiro 

encontra-se pautada pelas diretrizes existentes na Portaria Nº 55, do Estado Maior do 

Exército, de 27 de março de 2014, que estabelece toda a normatização do funcionamento 

do Sistema de Simulação do Exército - SSEB (EB20-D-10.016). Pode-se averiguar que 

os pontos peculiares da utilização dos meios de simulação baseiam-se em promover um 

treinamento individual e coletivo mais próximo do real; evitar o desgaste prematuro dos 

materiais, fruto de um uso inadequado, ou até mesmo pela falta de destreza do operador 

do referido material, promovendo uma economia de recursos; e buscar a aquisição de 

comportamentos e habilidades, realizando ensaios de exercícios que ocorrerão no 

terreno;  



18 
 

b. no que se refere aos Simuladores de Apoio de Fogo (SIMAF) existentes no 

Exército Brasileiro (SIMAF – AMAN e SIMAF – SUL) existe a predominância do emprego 

da simulação virtual. Assim, tal forma de simulação congrega armamentos, 

equipamentos, softwares e sistemas computadorizados para simular todas as condutas 

necessárias nos subsistemas Linha de Fogo, Direção e Coordenação, Comunicações e 

Observação; essas condutas são verificadas nos chamados “Postos de Treinamento”, 

que são compostos por uma Central de Tiro de GAC, Posto de Comando de GAC, 03 

(três) Postos de Observação e a Linha de Fogo, os quais são integrados por 

equipamentos de comunicações, permitindo, também, a simulação do comando e do 

controle. Cabe ressaltar, também, a existência do Centro de Controle de Exercício, que 

é mobiliado pelos instrutores e monitores do SIMAF e que permite a coordenação, o 

controle e a supervisão dos militares em cada subsistema, bem como o estabelecimento 

de parâmetros e problemas militares simulados (PMS) para o adestramento das 

Organizações Militares.  

c. Como citado anteriormente, o adestramento do subsistema Observação 

desenvolve-se em um dos Postos de Observação (P Obs) que integram a estrutura física 

do SIMAF, é importante destacar que, mesmo o P Obs sendo um “Posto de Treinamento” 

estático, o mesmo também permite que se realize o emprego do Observador Avançado 

(o que ocorre com a criação de PMS que permitem que o observador esteja integrado a 

uma Subunidade da arma-base). Os P Obs são mobiliados com todos os equipamentos 

necessários para que o militar desempenhe as técnicas inerentes à observação e 

condução do tiro (goniômetro-bússola, binóculo, telêmetro laser, bússola, equipamentos 

de comunicações). O ganho no adestramento ocorre com a projeção dos diferentes 

cenários que configuram os PMS (que se dá por meio de uma tela de projeção), assim 

como pela visualização dos efeitos dos fogos, em consonância com as condutas 

realizadas pelo observador para conduzir tais fogos, permitindo, portanto, que o militar 

verifique se sua observação e condução deu-se de forma correta, permitindo a correção 

de eventuais procedimentos executados de maneira errônea.  

d. Fruto da entrevista realizada com militares do 20º GAC L (Amv) e do 12º GAC, 

os quais, em função de observadores avançados, passaram em instrução no SIMAF – 

AMAN, pode-se verificar que, ao permitir que o militar seja confrontado com diferentes 

situações táticas, caracterizadas pela execução de um grande número de PMS, a 

simulação virtual passa a desempenhar um excelente papel no aumento dos níveis de 
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adestramento individual. A partir do momento que existe a possibilidade de se executar 

várias vezes técnicas, táticas e procedimentos referentes à observação e condução do 

tiro de Artilharia, os quais em uma situação real dificilmente seriam realizados, além da 

possibilidade de se visualizar erros e acertos, permitindo que condutas errôneas sejam 

corrigidas imediatamente, o militar que está sendo adestrado passa a adquirir 

comportamentos que são desejados no subsistema Observação, aumentando, dessa 

forma, a confiança do mesmo nas técnicas que são executadas, refletindo em um 

aumento na operacionalidade da Organização Militar a que pertence.  

  Assim, procurando seguir os objetivos específicos elencados, o presente artigo 

empregou como revisão de literatura Manuais de Campanha do Exército Brasileiro, 

Cadernos de Instrução e Portarias aprovadas pelo Estado-Maior do Exército, os quais 

abordam: o sistema de instrução militar; técnicas, táticas e procedimentos relacionados 

à observação do tiro de artilharia de campanha; e características referentes ao Sistema 

de Simulação do Exército Brasileiro (SSEB). Buscou-se, também, utilizar estudos 

publicados em periódicos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) 

e trabalhos, realizados por militares brasileiros em obras voltadas para o desenvolvimento 

da doutrina militar terrestre, que abrangem as particularidades da utilização da simulação 

virtual como instrumento de adestramento, com os quais foi possível realizar uma análise 

pormenorizada do emprego da simulação virtual de combate nas instruções do 

subsistema Observação.  

  Além disso, os questionamentos relacionados nas entrevistas realizadas, os quais 

procuraram abranger os conhecimentos e experiências vivenciados pelos integrantes do 

SIMAF – AMAN e do SIMAF - SUL, e por militares que, em função de observadores 

avançados, passaram por jornadas de instrução no referido simulador de apoio de fogo, 

permitiram concluir que o emprego da simulação virtual traz consideráveis ganhos no 

adestramento individual do observador, merecendo destaque a mensuração dos níveis 

do referido adestramento, a qual é processada pela equipe de instrução do SIMAF 

tomando como base o desempenho apresentado pelo militar que desenvolve a atividade 

no P Obs, passando a servir de parâmetros de referência para se verificar, 

periodicamente, a operacionalidade das Organizações Militares de Artilharia no que diz 

respeito à observação e condução do tiro real. Dessa maneira, considerando a 

mensuração dos níveis de adestramento individual do militar em função de observador, 

dá-se ênfase, no âmbito do Simulador de Apoio de Fogo, aos seguintes aspectos:  
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- precisão dos dados obtidos, abrangendo os dados referentes à locação do alvo, 

ajustagem do tiro e controle da eficácia;   

- tempo para a obtenção dos referidos dados; e  

- emprego correto das comunicações e da fraseologia utilizada nas mensagens 

iniciais e subsequentes.  

Dessa forma, os conhecimentos obtidos por meio da revisão da literatura e, 

também, através do estudo das informações prestadas pelos militares integrantes dos 

SIMAF – AMAN e SIMAF – SUL, contribuíram para que fossem estabelecidos os índices 

de mensuração dos aspectos supracitados. Assim, sugere-se que tais índices sejam 

inseridos nos Programas-Padrão de Qualificação de Artilharia (PPQ – Artilharia), de 

maneira que os Grupos de Artilharia de Campanha, em consonância com as diretrizes de 

instrução previstas no Programa de Instrução Militar (PIM), possam empregar a 

simulação virtual de combate como uma ferramenta eficiente de adestramento de seus 

militares em função de observador, contribuindo, portanto, para um aumento dos níveis 

de operacionalidade das Organizações Militares de Artilharia de Campanha.  

  



21 
 

REFERÊNCIAS 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.  
   
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  
   
BRASIL. Ministério da Defesa. Caderno de Instrução 105-5/1 20-1: Simulação de 
Combate. 1. ed. Brasília, DF, 2006.  
  
BRASIL. Ministério da Defesa. EB70-P-11.001: Programa de Instrução  
Militar. 1. ed. Brasília, DF, 2017.  
   
BRASIL. Ministério da Defesa. Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. 1. 
ed. Brasília, DF, 2012.  
   
BRASIL. Estado-Maior do Exército. EB20-D-10.016: Diretriz para o Funcionamento do 
Sistema de Simulação do Exército – SSEB. Brasília, DF, 2014.  
   
BRASIL. Estado-Maior do Exército. Manual de Campanha C 6-130: Técnica de 
Observação do tiro de Artilharia da Campanha. 1. ed. Brasília, DF, 1990.  
   
CARVALHO, Vagner Knopp de; SILVA, Abner de Oliveira e. A utilização de dispositivos 
de simulação na redução de custos e no incremento da capacitação operacional 
das unidades blindadas do Exército Brasileiro. 2011. 10 f. Artigo Científico – Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro – RJ, 2011.  
   
DE OLIVEIRA FILHO, Isaías. Sistemas de simulação. Doutrina Militar Terrestre em 
Revista, [S.l.], v. 1, n. 13, p. 36-52, mar. 2018. ISSN 2317-6350. Disponível em: 
<http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/view/1091>. Acesso em: 05 jun. 2018.  
  
NEVES, Eduardo Borba; DOMINGUES, Clayton Amaral.  Manual de Metodologia da 
Pesquisa Científica. Rio de Janeiro: Centro de Estudo de Pessoal, 2007.  
   
PERES, Sérgio Simas Lopes. Uma visão do futuro da simulação no treinamento militar 
brasileiro. Doutrina Militar Terrestre em Revista, [S.l.], v.  
5, n. 11, p. 14-19, maio 2017. ISSN 2317-6350. Disponível em: 
<http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/view/734>. Acesso em: 10 abr. 2018.  
   
PLAVETZ, Ivan. O Exército Brasileiro e a simulação de combate. Tecnologia e defesa, 
30 ago. 2016. Disponível em: <http://tecnodefesa.com.br/o-exercitobrasileiro-e-a-
simulacao-de-combate>. Acesso em: 20 out. 2017.  
   
RODRIGUES, Marcio da Silva et al. 1º Exercício de simulação virtual do simulador de 
apoio de fogo - sul. Doutrina Militar Terrestre em Revista, [S.l.], v. 5, n. 10, p. 6-13, jan. 
2017. ISSN 2317-6350. Disponível em: 
<http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/view/589>. Acesso em: 04 mar. 2018.  
   



22 
 

O simulador como ferramenta de adestramento e como teste da doutrina. Verde oliva. 
Jun. 2016. Disponível em: <http://pt.calameo.com/read/001238206283bc6144e05>. 
Acesso em: 20 out. 2017.  
   
INTENSIFICAÇÃO do combate simulado no cenário mundial. Verde oliva. Jun. 2016. 
Disponível em: <http://pt.calameo.com/read/001238206283bc6144e05>.  
Acesso em: 20 out. 2017.  
  



23 
 

APÊNDICE A – ENTREVISTA REALIZADA COM MILITARES DO 20º GAC L (Amv) E 

DO 12º GAC QUE FORAM ADESTRADOS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO SIMAF 

– AMAN. 

1. Qual seu nome completo, bem como seu posto/graduação atual? 

2. Qual função foi exercida pelo senhor dentro do contexto do exercício de simulação 

desenvolvido no Simulador de Apoio de Fogo da Academia Militar das Agulhas Negras 

(SIMAF – AMAN)? 

3. O senhor já havia participado de exercícios ou atividades de adestramento 

envolvendo o subsistema Observação? Caso positivo, detalhe quais foram essas 

atividades e onde as mesmas foram realizadas. 

4. O senhor já havia participado de exercícios ou atividades de adestramento 

envolvendo a simulação virtual de combate? Caso positivo, detalhe quais foram essas 

atividades e onde as mesmas foram realizadas. 

5. Considerando a atividade que seria desenvolvida no SIMAF – AMAN, bem como 

a função que o senhor desempenharia, como se deu a sua preparação prévia no âmbito 

da unidade a que o senhor pertence? (Procure relatar de forma pormenorizada os 

aspectos inerentes à referida preparação). 

6. Levando-se em conta as técnicas, táticas e procedimentos presentes no Manual 

de Campanha C 6-130: Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha, como 

foi conduzida a instrução no que diz respeito à observação e condução do tiro de 

Artilharia? 

7. Considerando o questionamento anterior, como foram mensurados os níveis de 

adestramento individual referentes aos objetivos a serem atingidos nas instruções de 

observação e condução do tiro de Artilharia? 

8. No que diz respeito à atividade desenvolvida no SIMAF – AMAN, quais aspectos 

relacionados à instrução de observação e condução do tiro de Artilharia o senhor julga 

mais importante? 
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9. Na opinião do senhor, quais os pontos positivos, bem como as oportunidades de 

melhoria, existentes no emprego da simulação virtual como instrumento de adestramento 

na condução do tiro de Artilharia? 

10.   O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA REALIZADA COM MILITARES INTEGRANTES DO 

SIMAF – AMAN E DO SIMAF – SUL. 

1. Posto/Grad e Nome de Guerra? 

2. Qual é a experiência do senhor no emprego da simulação virtual e qual a função 

desempenhada no Simulador da Apoio de Fogo (SIMAF)? 

3. No que tange ao emprego da simulação de combate para promover o 

adestramento individual dos militares integrantes da arma de Artilharia, quais são as 

principais formas de emprego da simulação virtual utilizadas pelo Simulador de Apoio de 

Fogo (SIMAF)? 

4. Quais são os principais meios utilizados no âmbito do SIMAF para se mensurar o 

nível de adestramento da tropa, durante as instruções de condução do tiro de Artilharia, 

através da utilização da simulação virtual? 

5. Quais são os principais fatores avaliados durante as atividades de condução do 

tiro de Artilharia através da utilização da simulação virtual?  

6. Considerando o questionamento anterior, como ocorre a mensuração dos fatores 

avaliados durante a execução da condução do tiro de Artilharia por meio da simulação 

virtual? 

7. No que diz respeito à obtenção de níveis de adestramento individual na condução 

do tiro de Artilharia, como tais níveis são mensurados no âmbito do SIMAF, através do 

emprego da simulação virtual para o adestramento de militares na condução do tiro de 

Artilharia? 

8. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o emprego da 

simulação virtual para a obtenção de níveis de adestramento individual na observação e 

na condução do tiro de Artilharia? 
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APÊNDICE C – ÍNDICES A SEREM RENOVADOS PERIODICAMENTES PELOS 

MILITARES EMPREGADOS COMO OBSERVADOS DE ARTILHARIA, POR MEIO DO 

EMPREGO DA SIMULAÇÃO VIRTUAL. 

1. Frequência da realização do adestramento, utilizando o Simulador de Apoio de 

Fogo, dos militares que exercem a função de observador de Artilharia: 

- O adestramento deverá ocorrer de forma quadrimestral, durante o período de 1 

(uma) semana, devendo a última passagem anual do observador pelo SIMAF dar-se em 

conjunto com os demais subsistemas de Artilharia; 

 

2. Precisão dos dados obtidos pelo Observador: 

- Lançamento: aproximação de até 10 (dez) milésimos; 

- Correção em desnível: aproximação de até 10 (dez) metros; 

- Desnível: aproximação de até 5 (cinco) metros; 

- Correção em alcance: aproximação de até 100 (cem) metros; 

- Coordenadas: aproximação de até 10 (dez) metros. 

 

3. Emprego das comunicações existentes na observação do tiro de Artilharia: 

- Como parte integrante da semana de instrução realizada no Simulador de Apoio de 

Fogo, os instruendos deverão ser submetidos a avaliação práticas dentro da matéria de 

Comunicações, abrangendo a operação correta dos meios de comunicações e o trâmite 

de mensagens, devendo os mesmos obterem notas iguais ou superiores a 5,0 (cinco); 

- Os instruendos também serão submetidos a avaliações que englobam o trâmite de 

mensagens existente entre o Posto de Observação e a Central de Tiro, sendo avaliados 

na confecção dos seguintes itens obrigatórios, devendo, portanto, obterem notas iguais 

ou superiores a 5,0 (cinco): 

(a) identificação do observador;   

(b) ordem de alerta;   

(c) localização do alvo e lançamento observador-alvo;   

(d) natureza do alvo;   

(e) classificação do tiro;   

(f) tipo de ajustagem;   

(g) tipo de projetil;   
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(h) tipo e ação de espoleta; e  

(i) controle.  

 

4. Tempo despendido para a obtenção dos dados referentes à observação e à 

condução do tiro de Artilharia: 

- Levantamento do alvo (sem considerar o tempo necessário para que os dados sejam 

transmitidos à C Tir): intervalo máximo de 3 (três) minutos; 

- Obtenção das correções dos arrebentamentos (sem considerar o tempo necessário 

para que os dados sejam transmitidos à C Tir): intervalo máximo de 1 (um) minuto e 30 

(trinta) segundos. 

 

 

  

 

 

 


