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RESUMO 

 

Apresenta um estudo sobre o uso de simuladores para o adestramento de uma 

guarnição de carros de combate visando confirmar a importância, de maneira 

tangível, de seu uso com base em parâmetros financeiros e operacionais. Objetivo: 

verificar o custo de um exercício no terreno para um pelotão de carros de combate e 

um exercício empregando apenas simuladores. Verificar, ainda, qual a melhoria dos 

índices de acerto e de tempo gasto para a realização do procedimento de tiro após 

uma jornada e meia de instruções práticas e teóricas. Metodologia: Para a análise 

do parâmetro financeiro foram consultados todos os chefes das seções logísticas 

das organizações militares dotadas de carros de combate, a respeito dos custos 

para a organização e execução de um exercício no terreno, nível pelotão, incluindo 

um exercício de tiro com munição real. Foram consideradas quatro grandes 

necessidades logísticas, a saber, subsistência (classe I), combustível (classe III), 

munição (classe V) e material de moto-mecanização (classe IX). Para a análise do 

parâmetro operacional foi realizado um teste de adestramento com 144 militares 

divididos em 36 guarnições de carros de combate onde metade desse efetivo usou 

simuladores antes do teste, sendo negado, ao outro grupo, a utilização dos mesmos. 

Resultados: Os resultados comprovaram que o uso de simuladores para adestrar 

uma guarnição de carro de combate aumenta seu desempenho operacional em até 

21,61 % e é viável economicamente já que pode reproduzir diversas vezes as 

mesmas situações técnicas e táticas a um custo praticamente desconsiderável, se 

comparado aos exercícios empregando meios reais. Conclusões: Os simuladores 

não são substitutos dos carros de combate. Porém quanto maior o tempo gasto por 

um instruendo num simulador mais capaz, mais confiante e mais preciso ele se 

tornará. Da mesma forma quanto mais se usa o simulador mais rápido é o retorno do 

investimento, pois a possibilidade de executar atividades, em especial o tiro, sem 

sair do aquartelamento, independente das condições meteorológicas ou quaisquer 

outros óbices, gera economia dos suprimentos Classe III, Classe V e Classe IX 

embora os procedimentos necessários a execução de um tiro tenham sido 

praticados inclusive com a observação do impacto.  

Outra conclusão que se destaca neste estudo é uma proposta de distribuição dos 

diversos modelos de simuladores disponíveis, pelos diferentes Regimentos, 

adequando aqueles às necessidades operacionais destas Unidades.  
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O Treinador Sintético de Blindado (Cabine de adestramento) e os equipamentos 

destinados a simulação viva (BT-41) devem permanecer centralizados no CIBld, 

onde podem ser utilizados para o adestramento de todo um Esquadrão de carros de 

combate sob a segura orientação do Centro para padronizar procedimentos e 

difundir novos conhecimentos.  Outra razão é que por seu preço elevado a maneira 

mais racional de uso seria manter um conjunto sempre em operação com as Gu CC 

vindo das diversas OM dotadas de CC. 

   

Palavras-chave: Adestramento de guarnição de carro de combate. Rendimento Operacional. Retorno 

do Investimento. 
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RESUMEN 

 

Presenta un estúdio sobre el uso de simuladores para el adiestramiento de una 

guarnición de tanques visando confirmar la importancia, de manera tangible, de su 

uso con base en parámetros financiero y operacionales. Objetivo: verificar el costo 

de un ejercicio en el terreno para un pelotón de tanques y un ejercicio empleando 

apenas simuladores. Verificar, todavía, cual es la mejoría de los índices de acierto y 

de tiempo gasto para la realización del procedimiento de tiro después de una jornada 

y media de instrucciones prácticas y teóricas. Metodologia: para el análisis del 

parámetro financiero fueran consultados todos los jefes de las secciones logísticas 

de las organizaciones militares dotadas de tanques, al respecto de los costos para la 

organización y ejecución de un ejercicio en el terreno, de nivel pelotón, incluyendo 

un ejercicio de tiro con munición real. Fueran consideradas cuatro grandes 

necesidades logísticas, a saber, subsistencia (clase I), combustible (clase III), 

munición (clase V) y material de moto-mecanización (clase IX). Para el análisis del 

parámetro operacional fue realizado un test de adiestramiento con 144 militares 

divididos en 36 guarniciones de tanque donde la mitad de ese efectivo usó 

simuladores antes del test, negando, al otro grupo, la utilización de los mismos. 

Resultados: los resultados comprobaron que el uso de simuladores para adiestrar 

una guarnición de tanque aumenta su desempeño operacional en hasta 21,61% y es 

viable económicamente ya que puede reproducir varias veces las mismas 

situaciones técnicas y tácticas a un costo prácticamente desconsiderable si  

comparado con los ejercicios que emplean medios reales. Conclusiones: los 

simuladores no son sustitutos de los tanques. Pero cuanto mayor sea el tiempo 

gasto por un instruendo en un simulador, más capaz y más preciso se tornará. El 

experimento conducido en ese trabajo comprobó que tropas que emplean el uso de 

simulador electrónico, aunque sea por períodos cortos, mejoran en 21,61% su 

rendimiento operacional. De la misma forma cuanto más se usa el simulador más 

rápido es el retorno de la inversión, pues la posibilidad de ejecutar actividades, en 

especial el tiro, sin salir del acuartelamiento, independientemente de las condiciones 

meteorológicas o cualquier otra dificultad, genera economía de los abastecimientos 

Clase III, Clase V y Clase IX aunque los procedimientos necesarios para la ejecución 

de un tiro hayan sido practicados inclusive con la observación del impacto. 
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Otra conclusión destacada en este estudio es una propuesta de distribución de los 

varios modelos de simuladores disponibles, por los diferentes Regimentos, 

adecuando aquellos a las necesidades operacionales de estas Unidades.  

El entrenador sintético de blindado (cabina de adiestramiento) y los equipamientos 

destinados a simulación viva (BT-41) deben permanecer centralizados en el Centro 

de Instrucción de Blindados (CIBld), donde pueden ser utilizados para el 

adiestramiento de todo un Escuadrón de tanques bajo la segura orientación del 

centro para padronizar procedimientos y difundir nuevos conocimientos. Otra razón 

es que por su precio elevado la manera más racional de uso seria mantener un 

conjunto de simuladores siempre en operaciones con los tanques viniendo de las 

diversas Unidades dotadas de tanques. 

   

Palabras llave: Adiestramiento de guarnición de tanque. Rendimiento Operacional. Retorno do 

Inversión. 
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1 INTRODUÇÃO    

 

Aprender mais, numa velocidade crescente, antes de todos. Eis algumas 

imposições profissionais modernas que retumbam ao redor de qualquer trabalhador 

independente de sua área de atuação. Paralela a aquisição do conhecimento vem a 

cobrança da margem de erro zero ou o mais próximo disso. Falhas ou avaliações 

imperfeitas podem gerar perdas irreparáveis de equipamentos, recursos financeiros, 

oportunidades ou vidas humanas. 

A existência das Forças Armadas, particularmente os Exércitos, é fator 

inquestionável para a manutenção da soberania de cada nação. Contudo, o simples 

fato de existirem não significa que possuam capacidade operacional. Tome-se como 

exemplo os espartanos e seus aliados que combateram nas Termópilas contra as 

forças do Rei Xerxes. As armas, as convicções, as táticas e o treinamento 

superiores dos lacedemônios os conduziram a sucessivas vitórias sobre seu inimigo 

cujo efetivo era excessivamente superior, conforme nos descreve Heródoto. 

Uma das “ferramentas operacionais” de que dispõe um comandante moderno 

é o Carro de Combate (CC) o qual lhe proporciona mobilidade, potência de fogo e 

proteção blindada, ou seja, ação de choque. Para utilizar-se desse meio é preciso 

atentar para três pontos; fluxo contínuo de suprimento, manutenção adequada e 

operadores capazes.  

No que se relaciona aos homens é mister mantê-los em estado de 

permanente efetividade por meio de um bom plano de treinamento. 

A preparação de tropas militares varia no tempo e no espaço. Contudo sabe-

se que o custo para manutenção de uma casta de guerreiros nunca foi baixo, uma 

vez que esses indivíduos estão alijados do ciclo de produção1. 

Os homens tinham corrido, os comandantes entraram em pânico. Os que 

pensavam estar no máximo da forma física descobriram que não estavam. Escreveu 

Eisenhower2 a Marshall3: “Nossa gente desde o nível mais alto ao mais baixo 

_________ 
1. Ciclo de produção é o conjunto de relações econômicas dos indivíduos e a transferência de recursos e 

produtos entre eles. No caso, os militares não produzem os recursos nem produtos comercializáveis, mas 
tem a função social de proteger todo o grupo. 

2. Eisenhower, Dwigth David “Ike” foi o Comandante Supremo das Forças Armadas Aliadas na 2ª Guerra 
Mundial a partir de 1943 

3. Marshall, George Catlet foi o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos da América 
durante a 2ª Guerra Mundial 

 



 17 

aprendeu que isto não é um jogo de crianças e está pronta e ansiosa para descer 

aos níveis fundamentais. De agora em diante vou colocar como uma regra fixa que 

nenhuma unidade, do momento em que alcançar este teatro até que a guerra seja 

ganha, jamais parará de treinar.” Como comandante supremo, ele reforçou esta 

regra. (AMBROSE, 2005. Apud, Correspondências Particulares do Dwigth D. 

Eisenhower ). 

Neste sentido a presente investigação pretende verificar o uso de simuladores 

para o adestramento de uma guarnição de carros de combate (Gu CC) procurando 

aumentar a eficiência e baixar os custos.   

 

1.1 PROBLEMA 

 

A formação de uma Guarnição de Carro de Combate (Gu CC) é bastante 

variada. O comandante, seja ele um 3º Sargento, 2º Sargento, Oficial Subalterno ou 

Oficial Intermediário, é preparado em seu curso de formação. O atirador, o motorista 

e o auxiliar do atirador são formados na própria Unidade: Regimento de Carros de 

Combate (RCC) e Regimento de Cavalaria Blindado (RCB).  

O Programa Padrão de Qualificação do Cabo e Soldado de Cavalaria (PPQ 

02/2)4 apresenta o rol de matérias peculiares a formação dos operadores de um CC. 

Já que todos devem estar aptos a exercer qualquer função por meio de rodízio, é 

correto afirmar que os assuntos do Período de Qualificação5 são válidos não só para 

ensinar como também servem para manter os níveis de adestramento desejados 

pela Força. 

Fazendo uma avaliação a respeito dos ganhos de habilidade, não se pode 

esquecer o fator custos de manutenção e operação desses novos meios, pois é 

provável que as mãos inexperientes causem danos desnecessários e prematuros, 

forçando o escalão logístico alocar verbas para o reparo. Também é verdade que o 

instruendo necessita capacitar-se cada vez em maior intensidade. Comparando-se, 

portanto, a utilização do equipamento com a manutenção da vida útil do CC tanto 

quanto for possível, deve-se optar pelo emprego do Meio Auxiliar de Instrução6 (MAI) 

_________ 
4. PPQ 02-2 é o documento onde constam os conhecimentos que devem ser ensinados aos Cabos e Soldados 

de Cavalaria. 
5. Período de Qualificação é a fase da instrução militar onde são ministrados conhecimentos específicos aos 

Cabos e Soldados 
6. Meio Auxiliar de Instrução é o material utilizado para facilitar o processo de ensino na instrução militar 
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cujo custo de manutenção é menor que o equipamento militar a ser utilizado. 

Assim sendo, como intuito de determinar qual a melhor relação custo versus 

benefício para o Exército Brasileiro no que se relaciona a formação e continuidade 

dos níveis operacionais de uma tripulação CC, foi formulado o seguinte problema: 

Em que medida a utilização de simuladores para carro de combate (CC) 

minimiza custos e aumenta a eficiência operacional da guarnição (Gu)? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A intenção do trabalho, hora apresentado, é comprovar total, parcialmente ou 

refutar a utilização de simuladores de carro de combate como meio de 

aprimoramento profissional bem como concluir acercar de sua viabilidade 

econômica. Utilizando para isso ferramentas comparativas e confiáveis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Levantar as prescrições da Força Terrestre relativas às funções de uma 

tripulação de CC; a formação respectiva, a manutenção dos padrões operacionais 

requeridos, os processos e métodos de instrução utilizados, a carga horária 

necessária, os MAI (em especial os simuladores), consultando as Diretrizes do 

Comandante do Exército Brasileiro, Programas-Padrão (PP), Manuais de Campanha 

(C), Instruções Provisórias (IP), Cadernos de Instrução (CI) e Notas de Aula do 

Curso de Cavalaria (C Cav) da Academia Militar das Agulhas Negras7 (AMAN); 

b. Apresentar a organização dos RCC e RCB bem como as Viaturas 

Blindadas de Combate (VBC) ou Carros de Combate (CC) de que são dotados 

atualmente e visualizar a sua dotação após a conclusão do reaparelhamento da 

_________ 
7. Academia Militar das Agulhas Negras é a escola de ensino superior responsável pela formação dos oficiais 

profissionais das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, Serviço de 
Intendência e Quadro de Material Bélico do Exército Brasileiro. 
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força; 

c. Conhecer a existência de simuladores para guarnição de carro de combate, 

o grau de eficácia das instruções, a dotação de VBC e a quantidade de horas que os 

instruendos passaram nos simuladores nos anos de 2009 e 2010 e 

acompanhamento dos aspectos anteriores no ano de 2011 até o fim da Instrução 

Individual de Qualificação (IIQ); 

d. Solicitar junto às Organizações Militares (OM) a seleção de seis (06) Gu 

CC para a realização de testes práticos, cujos parâmetros específicos serão 

expostos posteriormente;  

e. Consolidar o resultado dos questionários enviados às OM, referentes aos 

anos de instrução de 2009, 2010 e 2011; 

f. Consolidar o resultado dos Testes de Adestramento enviado às OM; 

g. Analisar os dados resultantes de todos os questionários enviados e do 

Teste de Adestramento; e 

h. Concluir sobre a validade do uso de simuladores no que tange os aspectos 

adestramento e custo financeiro.  

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Supondo que o uso de simuladores possa provocar o aumento do nível de 

adestramento e a diminuição dos custos para o adestramento de uma guarnição de 

carro de combate, foram formuladas as seguintes hipóteses, em suas formas nula 

(H0) e de trabalho (H1) respectivamente: 

H0a – Não haverá aumento nos níveis médios de adestramento de uma 

guarnição de carro de combate face o uso de simuladores; 

H1a – Haverá aumento nos níveis médios de adestramento de uma guarnição 

de carro de combate face o uso de simuladores; 

H0b – Não haverá diminuição dos custos para o adestramento de uma 

guarnição de carro de combate face o uso de simuladores;  

H1b – Haverá diminuição dos custos para o adestramento de uma guarnição 

de carro de combate face o uso de simuladores;  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Em vista da reestruturação e do reaparelhamento do Exército Brasileiro, em 

particular os RCC e RCB, faz-se necessário reavaliar a melhor maneira de manter 

estas tropas em constante capacidade de empregar seus meios. Devido às 

mudanças do material a ser empregado, é preciso manter as Gu CC atualizada com 

este material já que as mesmas possuem componentes eletrônicos que se usados 

corretamente trarão o sucesso no combate, entretanto se forem utilizados 

incorretamente resultarão em pesado ônus ao erário e diminuição do nível de 

adestramento da tropa CC.   

Ao balizar o presente trabalho pela Diretriz Geral do Comandante do Exército, 

de 09 de maio de 2007,será possível cumprir o seguinte item: “Os exercícios de 

campanha, que ajudam a forjar o espírito militar aguerrido do soldado, devem 

agregar práticas inovadoras no preparo da tropa, com o mínimo desgaste do 

material. Assim, as organizações militares (OM) devem cumprir os ciclos de 

instrução, mantendo o equipamento em condições de pleno emprego. De acordo 

com o escalão, soluções como simuladores, simulação de combate, jogos de guerra, 

exercícios de postos de comando e exercícios na carta deverão ser incentivados.”  

Utilizando metodologia estatística consagrada, a presente pesquisa permitirá 

esclarecer questões como a distribuição dos simuladores para guarnição CC por 

OM, a forma como vêm sendo usados, os resultados advindos do uso dos mesmos, 

tanto no aspecto operacional quanto no financeiro. Pretende-se, ainda, coletar as 

informações diretamente da tropa e aproximar o ambiente teórico (pesquisa) do 

ambiente prático (instrução).  

Através da confirmação da hipótese de trabalho, será possível determinar em 

que medida os simuladores melhoram o padrão operacional, paralelamente 

economizando recursos financeiros e/ ou materiais destinados à instrução. Assim 

será possível subsidiar o aprimoramento dos processos de instrução para as 

guarnições de carro de combate. 

As contribuições deste trabalho serão as de indicar uma direção quanto o 

emprego dos simuladores e sua dosagem por Regimento ou Brigada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Exército Brasileiro possui um sistema de instrução organizado, avançado e 

flexível, pois institui: um calendário geral; Programas-Padrão, onde constam as 

matérias e assuntos; manuais que encerram os conhecimentos; diversos 

mecanismos reguladores da atividade; sistema de lições aprendidas e um portal da 

doutrina que permite a qualquer Organização Militar (OM) ou individuo cadastrado a 

apresentação de inovações, que uma vez avaliadas e confirmadas geram mudanças 

benéficas na estrutura educacional como um todo. 

Alguns assuntos carecem um destaque especial, pois levarão a compreensão 

mais profunda da presente pesquisa e de seus resultados vislumbrados. Assim 

sendo, serão abordados a seguir os seguintes tópicos: A organização das tropas de 

carro de combate no Exército Brasileiro, o emprego do carro de combate, a 

guarnição de carro de combate, os carros de combate existentes no Exército 

Brasileiro e simuladores.   

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO DAS TROPAS DE CARRO DE COMBATE NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

Os blindados são monstros de aço, em cujas veias circulam o 
diesel e os seus braços são os projéteis disparados pelo canhão. 
Esses monstros de aço têm vida, alma e espírito através de suas 
tripulações. Operar um carro de combate requer minucioso 
treinamento, não só do comandante, artilheiro, mas também do 
motorista e do municiador. A tripulação e o carro tem de estar 
afinada, treinar duro, muito duro, para pensar como um lutador bem 
treinado e capaz. 

Pense agora que o mesmo treinamento, que é feito para um 
carro de combate, é multiplicado por quatro para ter um pelotão. 
Quatro carros e 16 tanquistas, operando em conjunto para dar o 
maior impacto ao inimigo, operar com sua infantaria e enfrentar 
novos desafios como operar em Terrenos Urbanizados. 

Incorporado à aquisição dos Carros de Combate alemães 
Leopard1A5BR, o Exército Brasileiro inicia a tarefa de criar uma 
Doutrina de Blindados e qualificar as suas tripulações (comandantes, 
artilheiros, motoristas e municiadores).  Sem falarmos em toda a 
cadeia Logística de Abastecimento e Manutenção destes complexos 
equipamentos. 

Treinar ou como dizem "Forjar" esta elite (os tanquistas), para 
que tirem o máximo proveito do Equipamento, da Doutrina e operem 
em Pequenas ou Grandes Unidades é a Missão do Centro de 
Instrução de Blindados  Gen Walter Pires (CIBld). (DÜRING, 2011)     
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2.1.1 Organização das Unidades que empregam o Carro de Combate no 

Exército Brasileiro 

 

A fração elementar de emprego do Carro de Combate é o Pelotão (Pel) que é 

composto por 4 VBC divididas em duas Seções. O conjunto de 3 Pel CC mais uma 

Seção de Comando1 compõe um Esquadrão (Esqd) CC. O aglomerado composto 

por 4 Esqd CC acrescido de 1 Esqd de Comando e Apoio (C Ap)2 é nominado 

Regimento de Carros de Combate (RCC) e o grupo constituído por 2 Esqd Fuzileiros 

Blindado (Fuz Bld)3 mais 2 Esqd CC  e 1 Esqd C Ap é nominado Regimento de 

Cavalaria Blindado (RCB). Seguem organogramas que representam 1 RCC e 1 

RCB:  

 

2.1.1.1 Pelotão de Carros de Combate 

 

O Pelotão de Carros de Combate (Pel CC) é a menor fração para utilizar este 

Meio de Emprego Militar (MEM), não sendo aceito, doutrinariamente, sua partição. É 

subdividido, para fins de comando e controle, em 2 Seções (cada uma composta por 

2 CC).  

O Pel CC é comandado por 1 (um) Oficial Subalterno (Aspirante a Oficial, 2º 

Tenente ou 1º Tenente) e conta ainda com 1 (um) Sargento Adjunto (2º Sargento), 

que eventualmente pode substituir o comandante do Pel, 2 (dois) 3º Sargentos. 

Tanto o Oficial Subalterno quanto os Sargentos são, ainda, comandantes de Gu CC. 

A Gu CC é composta por 1 (um) comandante, já apresentado no parágrafo 

anterior, 1 (um) Cabo motorista, 1 (um) Cabo Atirador e 1 (um) Soldado Auxilar do 

Atirador (ou Municiador). Sendo o Soldado pertencente ao Efetivo Variável1 (EV) ou 

ao Efetivo Profissional2 (EP) 

Na próxima página é apresentada a composição de um Pel CC:  

 

 

 

 

 

 

_________ 
1. Efetivo profissional: Cidadão que após cumprir o serviço militar obrigatório permanece em atividade, 

voluntariamente, por até mais 6 anos mediante renovação de engajamento anual. Inicia o serviço como soldado e 
pode ser promovido a cabo e/ou a sargento. 

2. Efetivo variável: Cidadão, do sexo masculino, que ao completar 18 (dezoito) anos se apresenta para 
cumprir o dever constitucional do serviço militar obrigatório por um período que normalmente dura 01 (um) 
ano.Durante esse tempo o jovem recebe conhecimentos militares que o habilitam a operar equipamentos bem 
como compor grupos e equipes militares, tudo com o objetivo de manter a população em condições defender a 
pátria em caso de necessidade 
 



 23 

 

ORGANOGRAMA 01 – O Pelotão de carros de combate 

Fonte: Caderno de Instrução 17-10/1 – O Pelotão de Carros 

de Combate 

 

 

2.1.1.2 Esquadrão de Carros de Combate 

 

O Esquadão de Carros de Combate (Esqd CC) é o conglomerado de 3 (três) 

Pel CC, o comando é exercido por um Capitão (Cap) e além das frações de combate 

possui uma Seção de comando que tem por missão gerenciar as necessidades 

administrativas e logísticas da Subunidade (SU). 

Abaixo segue a representação gráfica do Esqd CC: 

 

 

ORGANOGRAMA 02 – O Esquadrão de carros de combate 

Fonte: Manual de campanha C 17-20 – Forças-Tarefas Blindadas 

 

2.1.1.3 Regimento de Carros de Combate 

 

O Regimento de Carros de Combate (RCC) subordina-se a Brigada de 

Cavalaria Blindada ou a Brigada de Infantaria Blindada. É comandado por 1 Tenente 

Coronel, composto de 4 (quatro) Esqd CC e 1 (um) Esqd de Comando e Apoio 

(Esqd C Ap) cuja missão é prover o Regimento de elementos administrativos, 
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realizar as atividades logísticas (saúde, manutenção e transporte), de comando e 

controle (comunicações) e de apoio de fogo por meio do Pelotão de Morteiro 

Pesado. O Esqd C Ap conta ainda com 1 (um) Pelotão de Exploradores, essa fração 

é dotada de viaturas leves sobre rodas e tem a missão de reconhecer e vigiar em 

favor do Regimento. 

A seguir será apresentada que descrição do RCC: 

  

 

ORGANOGRAMA 03 – O Regimento de carros de combate 

Manual de campanha C 17-20 – Forças-Tarefas Blindadas 

 

2.1.1.4 Regimento de Cavalaria Blindado 

 

O Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) subordina-se a Brigada de 

Cavalaria Mecanizada. É comandado por 1 (um) Coronel, composto de 2 (dois) Esqd 

CC, 2 (dois) Esqd de Fuzileiros Blindado e 1 (um) Esqd de Comando e Apoio cuja 

missão e composição são as  mesmas do Esqd C Ap do RCC.  

Abaixo segue a representação do RCB: 

 

ORGANOGRAMA 04 – O Regimento de cavalaria blindado 

Fonte: Manual de campanha C 17-20 – Forças-Tarefas Blindadas 
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2.1.2 Articulação das Unidades dotadas de Carros de Combate no Exército 

Brasileiro 

  

Atualmente o Exército está mobiliado por 4 (quatro) RCC (1º RCC – Santa 

Maria-RS, 3º RCC – Ponta Grossa-PR, 4º RCC – Rosário do Sul-RS e 5º RCC – Rio 

Negro-PR) e por 4 (quatro) RCB (4º RCB – São Luiz Gonzaga-RS, 6º RCB – 

Alegrete-RS, 9º RCB – São Gabriel-RS e 20º RCB – Campo Grande-MS)    

O EB possui mais de um tipo de CC e os mesmos estão assim distribuídos: 

os Leopard 1A5BR nos RCC, os Leopard 1A1 nos 4º RCB, 6º RCB e 9º RCB e os M-

60 no 20º RCB. Dessa forma os M-41 foram retirados do serviço ativo e foi 

revigorada a capacidade operacional de toda a tropa de CC da Força. 

Após a reestruturação da Força Terrestre cada RCC passará a ser dotado de 

54 (cinqüenta e quatro) carros de combate Leopard 1A5BR, sendo 13 (treze) por 

Esquadrão e 2 (dois) para o comandante do Regimento e seu ala. Da mesma forma 

cada RCB contará com 28 (vinte e oito) VBC (Leopard 1A1 ou M-60) distribuídos da 

mesma forma que nos RCC. 

      

2.2 O EMPREGO DO CARRO DE COMBATE 

 

O carro de combate é uma invenção do início do século passado, já na 2ª 

Guerra Mundial viu seu emprego ser popularizado e diversas formas de emprego 

foram proposta, testadas no campo de batalha, consagradas, refutadas ou 

melhoradas. Após isso, todos os conflitos no globo contaram com maior ou menor 

emprego desse meio, mas as VBC estavam sempre lá bem como permanecem até a 

atualidade.  

O CC oferece a quem o emprega, a mobilidade, a flexibilidade, a proteção 

blindada e a potência de fogo. Sendo, sem dúvida alguma, o catalisador do sucesso 

no combate defensivo e ofensivo. 

Em face de suas características técnicas e táticas os CC normalmente são 

utilizados em ações desbordantes, em operações altamente móveis ou para 

aumentar o poder de combate de tropas de fuzileiros.   

A fim de utilizar os carros com alta eficiência é preciso manter homens e 

máquinas em constante condição de emprego. A estes é preciso propiciar 

suprimento abundante e manutenção adequada, àqueles é preciso atender a outras 
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necessidades de natureza pessoal e, principalmente, manter em elevado grau o 

nível de adestramento. 

 

2.3 A GUARNIÇÃO DE CARRO DE COMBATE 

 

A guarnição de carro de combate dentro do Exército Brasileiro é composta, 

sempre, por 4 (quatro) homens. Cada um tem responsabilidade específica e o bom 

funcionamento dessa equipe depende de sua sinergia, pois a debilidade de um 

componente, não pode ser compensada pelo brilhantismo de outro. Daí conclui-se 

que tão ou mais importante que o carro é o homem, com especial atenção à 

preparação do mesmo. Palavras como dinamismo, liderança, agressividade, 

adestramento e reflexo são, ao mesmo tempo, requisito e farol para esta tropa. 

É importante ressaltar que o estudo não pretende analisar os aspectos que 

integram o perfil profissiográfico dos elementos que constituem a equipe de um carro 

de combate, seja ele o Comandante (Cmt) de esquadrão (Esqd), Comandante de 

pelotão (Pel) ou Sargento (Sgt) Adjunto de Pelotão ( Adj Pel). A análise incidirá 

sobre a função de Cmt CC, independente de seu posto ou graduação. Afinal a 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Academia Militar das Agulhas Negras, a 

Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas e a Escola de Sargento das 

Armas já preparam os líderes para desempenharem a tática e a estratégia. O fulcro 

deste estudo é apenas a técnica. 

O Caderno de Instrução (CI) 17-10/1 – O Pelotão de Carros de Combate 

descreve claramente:  

A composição de uma guarnição CC e suas atribuições gerais:  
    a) Comandante do carro (Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente, 2º 

Sargento ou 3º Sargento): É o responsável por todo o trabalho realizado 
pela guarnição CC. Designa objetivos e alvos a serem batidos pelo canhão 
e/ou metralhadora coaxial do seu CC. Conduz sua VBC, designando 
itinerários e locais de parada. Distribui os setores de tiro do armamento 
orgânico. Opera a metralhadora antiaérea 

    b) Motorista (Cabo): Dirige a VBC. É o responsável pela execução 
da  manutenção de 1º escalão da viatura. Conduz o CC de maneira a extrair 
o máximo de proveito do terreno. 

    c) Atirador (Cabo): É o responsável por apontar e atirar com o 
canhão (Can) e ou a metralhadora coaxial da VBC. 

    d) Auxiliar do atirador (Soldado): Responsável por carregar tanto o 
can, quanto a mtr coax.” (BRASIL, CI 17-10/1, 1999.)   

 
O Programa-Padrão de Instrução - Qualificação do Cabo e do Soldado de 

Cavalaria/ 3ª Edição 2003 (PPQ 02/2) em sua Introdução e especialmente no Nr 
3.a.6) dá a exata noção do que se espera do Cabo e do Soldado de Cavalaria, tanto 
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operando individualmente quanto enquadrado na guarnição de carro de combate. “A 
habilitação de pessoal para cargos exercidos no âmbito de uma guarnição, equipe 
ou grupo, exige um tipo de treinamento que se reveste de características especiais, 
uma vez que se deve atender aos seguintes pressupostos: 

 
a) tornar o militar capaz de executar, individualmente, as atividades 

diretamente relacionadas às suas funções dentro da guarnição, equipe ou 
grupo; 

b) tornar o militar capaz de integrar a guarnição, a equipe ou o 
grupo, capacitando-o a realizar as suas atividades funcionais em conjunto 
com os demais integrantes daquelas frações; e 

c) possibilitar ao militar condições de substituir, temporariamente, 
quaisquer componentes da guarnição, da equipe ou do grupo. 

Desses pressupostos, decorre que a instrução relacionada a cargos 
exercidos dentro de uma guarnição de peça, de carro de combate (ou 
VBTP), de equipamentos (ou materiais), dentro de um grupo de combate ou 
de um grupo de exploradores, está prevista, tanto quanto possível, para ser 
ministrada em conjunto, a todos os integrantes dessas frações.” (BRASIL, 
PPQ 02/2, 2003.) 

 

2.4 OS CARROS DE COMBATE EXISTENTES NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Atualmente o Exército Brasileiro tem quatro modelos diferentes de CC 

disponíveis e está no meio de um processo de redistribuição dos CC dentro das 

unidades dotadas desse meio de emprego militar. Mantendo, assim, o rumo na 

direção do reaparelhamento e reestruturação das tropas blindadas.  

 

2.4.1 M-41C 

 

De acordo com a Instrução Provisória IP 17-80 (1991) este CC é o mais 

antigo e com as maiores limitações no âmbito do Exército Brasileiro (EB). Seu 

armamento é um canhão 90 mm M32 Br2 (alcance de utilização de 2.000 m), uma 

metralhadora coaxial 7,62 mm (alcance de utilização de 800 m ) e uma metralhadora 

.50 (alcance de utilização de 900 m). Não possui estabilização de torre o que obriga 

o carro a parar antes da execução do tiro a fim de realizar a pontaria. Possui 

autonomia de 550 Km. Esse CC deixará o serviço em até 3 anos.  
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IMAGEM 01 

Fonte: ROGER, Centro de Instrução de 

Blindados. M-41C. 1998. 1 fotografia: 

color; 40 x 19,6 cm. 

2.4.2 M-60 A3TTS 

 

Conforme o Manual de Campanha C 17-84 (2002) este CC possui como 

armamento um canhão 105 mm M68 (alcance de utilização de 4.000 m), uma 

metralhadora coaxial 7,62 mm M240 (alcance de utilização de 800 m ) e uma 

metralhadora .50 M85 (alcance de utilização de 1.200 m). Possui estabilização de 

torre, equipamento de visão termal e noturna. Sua autonomia é de 500 Km.  

 

 

IMAGEM 02 

Fonte: MARQUES, Centro de Instrução de 

Blindados. M-60 A3TTS. 2002. color. 
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2.4.3 Leopard 1A1 

 

Com base no Manual de Campanha C 17-82 (2000) o Leopard 1A1 é armado 

com um canhão 105 mm Royal Ordenance L7 A3 L/52 (alcance de utilização de 

4.000 m), uma Mtr coaxial  MG 3 7,62 mm (alcance de utilização de 1.200 m ) e uma 

Mtr MG 3 7,62 mm (alcance de utilização de 1.200 m). Possui estabilização de torre, 

equipamento de visão noturna. Sua autonomia é de 450 Km através campo e 600 

km através estrada. Se comparado ao M-60 A3 TTS pode-se observar que é mais 

rápido em vista da sua relação potência por tonelada em contra partida é uma carro 

menos rústico. 

 

 

IMAGEM 03 

Fonte: MARQUES, Centro de Instrução de 

Blindados. Leopard 1A1. 2000. 1 fotografia: 

color; 30 x 17,8 cm. 

 

2.4.4 Leopard 1A5BR 

 

Baseado em Higuchi e Bastos (2011) verifica-se que este CC tem como 

armamento o canhão 105 mm L7 A3 (alcance de utilização de 4000 m) podendo 

aceitar o canhão L44 de 120 mm (utilizado no Leopard 2), uma Mtr coaxial 

Rheinmetall MG3 7,62 mm (alcance de utilização de 1.200 m ) e uma Mtr 

Rheinmetall MG3 A1 (alcance de utilização de 1.200 m). Possui estabilização de 

torre, equipamento de visão noturna para o atirador e o comandante do carro. Sua 

autonomia é de 600 Km. Originalmente foram adquiridos 250 Leopard 1A5, no 

estado que se encontravam, do estoque de excedentes do exército alemão, ao 
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preço de €$ 24.000 a unidade, os 30 em melhor estado foram separados para serem 

utilizados como carros de instrução, sendo que 10 deles já foram entregues em 

janeiro deste ano. Os demais passaram por um processo de modernização ao custo 

de €$ 230.000,00. 

 

 

IMAGEM 04 

Fonte: FAN, Defesanet. Leopard 1A5BR. 2011, 1 

fotografia: color. 

 

2.5 SIMULADORES 

 

O Exército Brasileiro tem, ao longo dos tempos, focado seus esforços no 

sentido de proporcionar aos seus quadros uma instrução militar eficiente e eficaz.  

A melhoria da didática e a constante reformulação dos manuais são alguns 

exemplos de pontos onde a atualização é diuturna.  

Isto posto, pode-se analisar uma ferramenta que tem surtido efeito positivo no 

adestramento de tropas: o simulador. Este é um MAI cujo objetivo é permitir que um 

aluno tenha contato prévio com a atividade que executará ou material que deverá 

empregar. Os motivos de seu uso são os mais diversos. Entre outros, pode-se 

destacar: não desgastar um equipamento de alto custo, diminuir o risco a vida do 

instruendo, economizar recursos financeiros, diminuir o tempo de formação do 

combatente. Admite-se a concomitância e até mesmo todos os argumentos ao 

mesmo tempo. 
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A formação da guarnição de carro de combate permite o uso em larga escala 

dos simuladores devendo ser adaptados para cada instrução a ser apresentada. É 

possível realizar procedimentos como apontar o canhão, dirigir a VBC, colocar a 

munição na Mtr coaxial, entre outras. Também é exequível a prática de exercícios 

táticos englobando até um Esqd CC. 

O Centro de Instrução de Blindados do Exército Brasileiro (C I Bld) é dotado 

de uma Seção de Simuladores que promove o treinamento dos alunos em 

equipamentos que produzem diversas situações reais. 

Os RCC estão recebendo ou já receberam simuladores adequados ao CC 

Leopard 1A5BR.  

Os simuladores para CC, em face de seu uso específico, são divididos 

didaticamente em: Simuladores Vivos e Simuladores Virtuais. O grupo dos 

Simuladores Virtuais é dividido em: Simuladores de procedimento, Simuladores de 

aprendizagem e Treinadores sintéticos. A seguir será apresentado de forma mais 

detalhada suas funções, com base nos resultados que proporcionam.   

 

2.5.1 Simuladores de Procedimento 

 

Esta categoria enquadra os simuladores que buscam reproduzir situações 

técnicas como sanar panes em combate ou na garagem, carregar o canhão, 

apontar, atirar, pilotar o CC, etc. A primeira fase de preparação das guarnições é 

realizada nesse tipo de equipamento. 

São subdivididos em 3 categorias: Simulador de Procedimento de Torre 

(SPT), Simulador de Procedimento para o Motorista (SPM) e Simulador de 

Procedimento para Manutenção de Torre (SPMT). Os dois últimos modelos serão 

entregues ao CIBld em outubro de 2011. Um exemplo de SPT é a torre didática, que 

é uma torre sacada do CC e postada numa base adequada a fim de permitir a 

execução das tarefas previstas. Outro exemplo são as torres de procedimento, mais 

refinadas, em termos tecnológicos, com as feições de uma torre de carro de 

combate, mas especialmente preparada para ser MAI. Ela possui dispositivos 

eletrônicos que permitem ao instrutor inserir eventos e panes a serem sanados pela 

tripulação. Atualmente só existem, no Brasil, modelos do Leopard 1A5BR. 
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IMAGEM 05 

Fonte: MARQUES, Centro de Instrução de Blindados. Torre 

de procedimentos. 2011. 1 fotografia: color. 

 

 

IMAGEM 06 

Fonte: MARQUES, Centro de Instrução de Blindados. 

Simulador para motorista de CC. 2011. 1 fotografia: color. 
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2.5.2 Simuladores de aprendizagem 

 

Esse tipo de simulador busca desenvolver nos instruendo habilidades muito 

mais técnicas que táticas. Em muitos aspectos lembra os jogos interativos 

disponíveis no mercado civil. Os modelos Steel Beasts e o VBS 2 VTK (podem ser 

utilizados por qualquer Gu CC) são instalados em um PC devidamente preparado, 

onde os comandos do atirador, comandante do carro e motorista podem ser 

convenientemente preparados para o uso, assemelhando-se às manetes disponíveis 

no próprio carro. A maior contribuição desse MAI é a possibilidade da Gu CC 

adestrar-se, simultaneamente, num ambiente selecionado pelo instrutor com graus 

de dificuldade aumentados progressivamente. 

O modelo TALAFIT (Tank Level Aiming and Firing Trainer) é apto somente 

para o Leopard 1A1. Só existem 2 unidades, em todo o Exército, sendo apenas uma 

disponível. Seus recursos são relativamente limitados. Esse MAI possui uma série 

de exercícios de tiro programados e só pode realizar o adestramento do atirador.   

 

2.5.3 Treinadores sintéticos 

 

Esse MAI tem por principal finalidade desenvolver procedimentos e técnicas. 

São divididos em 2 categorias, os portáteis e os de blindados. Sendo que o primeiro 

permite o treinamento de Gu CC e o segundo pode ser utilizado até o nível pelotão.    

  

a) Treinador sintético portátil 

 

Consiste num conjunto de 4 centrais individuais para ser mobiliada pelo Cmt 

CC, pelo atirador e pelo motorista. Sua vantagem é que pode ser deslocado sem 

grandes empecilhos.   

O modelo a existente no Exército Brasileiro denomina-se Table Top. É um 

simulador bastante completo, permitindo a participação,simultânea da tripulação 

exetando o auxiliar do atirador. Cabe ao instrutor controlar desde os ambientes 

operacionais até os alvos apresentados para os instruendos. É exclusivo do Leopard 

1A5BR. Já está sendo distribuído aos RCC juntamente com as novas VBC. 

O Table Top pode ser, ainda, interligado e gerando a conexão de mais de 

uma guarnição de carro de combate e dessa forma pode-se avaliar o adestramento 



 34 

do efetivo equivalente a 1 (um) pelotão. Essa capacidade proporciona ao Regimento 

um preparo bem próximo do real desde procedimentos como a prevenção do 

fratricídio até a execução de medidas de coordenação e controle impostas pelo 

escalão superior ao que se exercita 

 

 

Imagem 07 

MARQUES, Centro de Instrução de Blindados. Table Top. 2011. 1 fotografia: 

color. 

 

b) Treinador sintético de blindado 

 

O modelo utilizado pelo EB é a cabine de adestramento. Este é o simulador 

mais avançado e completo de que Força Terrestre dispõe no momento. Além de 

possuir todas as possibilidades de execução das situações tática também permite a 

execução de ações técnicas e mecânicas. A Gu CC será instalada numa cabine 

idêntica, internamente, ao Leopard 1A5BR. Além da conexão entre os instruendos 

dentro da cabine também permite a interação com outros alunos em outras cabines 

formando Pelotões e Esquadrões.    
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Imagem 08 

MARQUES, Centro de Instrução de Blindados. Cabine de adestramento. 

2011. 1 fotografia: color 
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3 METODOLOGIA 

 

A partir desse ponto será explicada a metodologia pela qual será buscada a 

comprovação total, parcial ou a refutação do problema de pesquisa, especificando 

os procedimentos necessários para se chegar aos participantes da pesquisa. A 

obtenção das informações de sobre os custos para a execução de instruções 

práticas, o incremento da qualidade de adestramento das Gu CC, as práticas 

inovadoras e expeditas, também são alvos desta pesquisa. Desta forma, para um 

melhor encadeamento de idéias, esta seção foi dividida nos seguintes tópicos: 

Objeto Formal de Estudo, Amostra, e Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo pretende verificar em que medida o uso de simuladores 

permite o aumento da qualidade de adestramento e a economia de recursos 

empregados para a manutenção de uma guarnição CC. 

Relativo ao uso de simuladores serão realizadas instruções com assuntos que 

constam do PPQ 02/2 seguidas por um Teste de Adestramento que medirá a 

variação no desempenho operacional das Gu CC. Para tal fim, os instruendos serão 

divididos em dois grupos: o Grupo A (grupo teste) não poderá utilizar-se de 

simuladores antes do teste de adestramento, o Grupo B (grupo controle) poderá 

utilizar-los antes do teste.  

Quanto aos recursos empregados para a manutenção de uma guarnição CC 

será realizada uma pesquisa via questionário com os S.4 das OM estudadas, o 

Chefe da Seção de Simuladores do Centro de Instrução de Blindados e com o Cap 

Luciano Sandri de Vasconcelos (ex- instrutor do CIBld e reconhecida referência 

sobre CC e instrução no âmbito do Exército Brasileiro), onde serão colhidos e 

comparados dados relativos à aquisição e uso de simuladores existentes, e o uso da 

VBC para as atividades de instrução que podem ser simuladas, considerando-se o 

mesmo grupo experimental e o mesmo grupo controle.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “uso do simulador” 

apresenta-se como variável independente, já que se acredita que sua manipulação 

exerça efeito significativo sobre as variáveis dependentes “qualidade do 

adestramento” e “recursos empregados”. A seguir serão apresentadas as 
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definições conceituais e operacionais das variáveis de estudo. 

No presente estudo, uso de simuladores significa empregar esse MAI em 

instruções previstas no PPQ 02/2, sendo permitido ou não que os testandos usam-

nos, podendo variar de uma condição de “negação de uso” ou a “permissão de uso”. 

A tabela abaixo apresenta sua definição operacional. 

 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Uso de 

simulador  
Utilização 

Negação de uso de 

simuladores 

O grupo A não poderá usar 

simuladores 

Permissão de uso de 

simuladores 

O grupo B poderá usar 

simuladores 

QUADRO 01 – Definição operacional da variável “uso de simuladores” 

Fonte: o autor 

 

Da mesma forma, qualidade do adestramento significa que, face um 

questionário e um teste proposto após as instruções será observada a variação da 

velocidade e precisão alcançadas pelos avaliados. Os quadros 02 e 03 apresentam, 

respectivamente, suas definições operacionais. 

 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Qualidade do 

Adestramento  
Desempenho 

Com Simuladores 

Questionário destinado ao 

S.3 (Apêndice B) 

Execução do Teste de 

Adestramento¹ (Apêndice D) 

Sem Simuladores 

Questionário destinado ao 

S.3 (Apêndice B) 

Execução do Teste de 

Adestramento¹ (Apêndice D) 

1 Os respectivos protocolos estão descritos no item instrumentos dos procedimentos metodológicos. 

QUADRO 02 – Definição operacional da variável “qualidade do adestramento” 

Fonte: o autor 

 

Por recursos empregados compreende-se qual é o custo para manter 

adestrada e equipada uma guarnição CC, nas situações de negação de uso e 
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permissão de uso. Tal medição será executada através da comparação das 

respostas do questionário destinado ao S.4 (Apêndice C) com o consumo de meios 

no período das instruções propostas no Teste de Adestramento (Apêndice D). 

 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Recursos 

empregados 

Combustível 

(Cl III) 

Com simulador 

Análise das condições de 

execução do Teste de 

Adestramento (Apêndice D) 

Sem simulador 
Pergunta 1) do Questionário 

destinado ao S.4 (Apêndice B) 

Alimentação 

(Cl I) 

Com simulador 

Análise das condições de 

execução do Teste de 

Adestramento (Apêndice D) 

Sem simulador 

Perguntas 2) e 3) do 

Questionário destinado ao S.4 

(Apêndice B) 

Munição 

(Cl V) 

Com simulador 

Análise das condições de 

execução do Teste de 

Adestramento (Apêndice D) 

Sem simulador 

Perguntas 4) e 5) do 

Questionário destinado ao S.4 

(Apêndice B) 

Manutenção 

Com simulador 

Análise das condições de 

execução do Teste de 

Adestramento (Apêndice D) 

Sem simulador 
Pergunta 6) do Questionário 

destinado ao S.4 (Apêndice B) 

QUADRO 03 – Definição operacional da variável “recursos empregados” 

Fonte: o autor 
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3.2 AMOSTRA 

 

Cada RCC e RCB terá uma amostra distribuída da seguinte forma: 

 

Grupo Situação Guarnição Composição 

Grupo A Negação de uso (grupo teste) 

A1 

Cmt - Of Subt  

Mot – Cb 

At – Sd EV 

Aux At – Sd EV 

A2 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EV 

A3 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EP 

Grupo B Permissão de uso (grupo controle) 

B1 

Cmt - Of Subt  

Mot – Cb 

At – Sd EV 

Aux At – Sd EV 

B2 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EV 

B3 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EP 

QUADRO 04 – Distribuição e composição dos grupos 

Fonte: o autor 

 

Observa-se que a amostra é composta por Oficiais Subalternos (Of Subt), 
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Sargentos (Sgt), Cabos (Cb), Soldados (Sd) do Efetivo Profissional (EP) e do Efetivo 

Variável (EV), pois este é o universo dos militares que compõe as tripulações de 

carros de combate.  

Embora o Cmt Esqd e o Cmt Rgt sejam dotados de CC mais as tripulações 

para guarnecê-las os seus resultados seriam menos homogêneos que o restante da 

amostra em vista de suas experiências, atividades profissionais diárias e mesmo por 

seu universo ser mais restrito dentro de sua Unidade. 

O grupo experimental (GA) terá o uso de simuladores proibido durante as 

instruções que antecedem o teste de adestramento. O grupo controle (GB) terá o 

uso de simuladores liberado durante as instruções que antecedem o Teste 

Adestramento (Apêndice D).  

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Será realizada uma pesquisa aplicada de cunho quantitativo explicativo por 

meio de pesquisa experimental valendo-se do método indutivo para generalizar os 

resultados obtidos para os integrantes da população objeto. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa 

foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  

- Diretriz Geral do Comandante do Exército, de 09 de maio de 2007;  

- Publicações do Centro de Instrução de Blindados; 

- Manuais Militares, Programas-Padrão, Cadernos de Instrução, Instruções 

Provisórias, Notas de Aula do Curso de Cavalaria da AMAN;  

- Livros da Biblioteca Municipal de Uruguaiana;  

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 
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b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "Leopard 1A1, Leopard 

1A5, M-60 A3 TTS, simulador de combate, tank, tanque, blindado, carro de 

combate", respeitando as peculiaridades de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês, alemão ou espanhol.  

- Estudos publicados de 1999 a 2010.  

 

d. Critérios de exclusão:  

- Estudos cujo simulador não se aplicasse aos carros de combate disponíveis 

no EB.  

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado.  

- Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores 

 

3.3.2 Procedimento experimental 

 

As atividades experimentais foram planejadas para as seguintes OM: 1º RCC 

(Santa Maria – RS), 3º RCC (Ponta Grossa – PR), 4º RCC (Rosário do Sul – RS), 5º 

RCC (Rio Negro – PR), 4º RCB (São Luiz Gonzaga – RS), 6º RCB (Alegrete – RS), 

9º RCB (São Gabriel – RS) e 20º RCB (Campo Grande – MS). 

Será remetida às OM, a apresentação do projeto de pesquisa, em 10 de maio 

de 2011, enfatizando o objetivo do experimento, sua execução e as consequências 

do sucesso do procedimento para a Cavalaria do Exército Brasileiro e para a OM 

(Apêndice A).  

Os procedimentos a seguir foram recomendados: 

- O Cmt OM receberá as informações pertinente ao estudo; 

- O S.4 tomará ciência do questionário que lhe for destinado (Apêndice B) 

devendo remetê-lo preenchido até 15 de junho de 2011 a fim de que os dados 

coletados possam ser analisados e tabulados; 

- O S.3 tomará ciência do questionário que lhe for destinado (Apêndice C) e 
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do experimento com as guarnições CC (Apêndice D), devendo remetê-los 

preenchidos até 15 de junho de 2011, respectivamente; 

- Serão constituídas guarnições CC conforme o quadro 04;   

- Será seguido um programa de treinamento que utilizará a matéria 09. 

Armamento, munição e tiro do PPQ 02/2, conforme o quadro 05; 

- Será designado um instrutor para cada Grupo e este deve ser mais antigo 

que o que o Of Sublt de seu Grupo; 

- O instrutor e os voluntários do GA não devem manter contato com o instrutor 

e os voluntários do GB durante o experimento;  

- O instrutor acompanhará todo o processo experimental; e 

- Ao final do Teste de Adestramento (Apêndice D) os resultados deverão ser 

entregues ao S.3. 

O quadro da próxima página indica os assuntos a serem ministrados antes da 

execução do Teste de Adestramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Grupo Tempo de instrução D D+1 

A ¹ 

Negação 

de uso 

1º Tempo – 08:30 até 09:15 Q – 403 a Q – 405 Q – 413, Q – 414, 

Q – 417, Q – 418, 

Q – 421 e Q – 423 

(Revisão) 

2º Tempo – 09:20 até 10:05 Q – 409 a Q – 411 

3º Tempo – 10:10 até 10:55 Q – 412 

4º Tempo – 11:00 até 11:45 Q – 413 e Q – 414 

Almoço 

5º Tempo – 13:15 até 14:00 Q – 417 e Q – 418 

Aplicação do 

Teste 

6º Tempo – 14:05 até 14:50 Q – 420 

7º Tempo – 14:55 até 15:40 Q – 421 

8º Tempo – 15:45 até 16:30 Q – 423 

B ² 

Permissão 

de uso 

1º Tempo – 08:30 até 09:15 Q – 403 a Q – 405 Q – 413, Q – 414, 

Q – 417, Q – 418, 

Q – 421 e Q – 423 

(Revisão prática) 

2º Tempo – 09:20 até 10:05 Q – 409 a Q – 411 

3º Tempo – 10:10 até 10:55 Q – 412 

4º Tempo – 11:00 até 11:45 Q – 413 e Q – 414 

Almoço 

5º Tempo – 13:15 até 14:00 Q – 417 e Q – 418 

Aplicação do 

Teste 

6º Tempo – 14:05 até 14:50 Q – 420 

7º Tempo – 14:55 até 15:40 Q – 421 

8º Tempo – 15:45 até 16:30 Q – 423 

1 O GA (grupo teste) não pode utilizar simuladores, podendo ver a execução correta por parte do instrutor 

2 O GB (grupo controle) pode utilizar simuladores, devendo praticar pelo maior tempo possível os objetivos 

QUADRO 05 – Matérias a serem ministradas antes do Teste de Adestramento 

Fonte: o autor 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

Com o objetivo de transformar as variáveis em dados analisáveis serão 

empregados os seguintes instrumentos:  

- um questionário destinado ao S.4 que visa determinar quanto combustível, 

alimentação e munição seriam gastos considerando-se um exercício tático fictício a 

fim de compor um posterior banco de dados; 

- um questionário destinado ao S.3 que visa conhecer os índices de 

adestramento, caso existam, dos anos de 2009, 2010 e 2011; e 

- um teste prático destinado às guarnições de carro de combate, que visa 
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avaliar procedimentos corretos e tempo utilizado no engajamento de alvos de modo 

simulado, denominado Teste de Adestramento.  

 

3.3.3.1 Questionário destinado aos S.4 (Apêndice B) 

 

Serão verificados três parâmetros para se estabelecer o custo médio de uma 

guarnição CC em uma situação específica: consumo presumido de combustível 

(suprimento classe III), consumo presumido de ração (suprimento classe I) e 

consumo presumido de munição (suprimento classe V). Para fins de cálculo não 

deverá ser considerado o consumo de manual das VBC e demais viaturas (Vtr) de 

apoio, mas sim o consumo real das mesmas.  

Considerando as condições já descritas serão apresentadas as questões cuja 

finalidade será determinar o custo médio de uma guarnição de carro de combate por 

dia de adestramento. 

 

3.3.3.2 Questionário destinado aos S.3 (Apêndice C) 

 

Esta ferramenta de pesquisa buscará conhecer alguns indicadores de 

adestramento da OM, caso existam, considerados os anos de instrução de 2009, 

2010 e parte de 2011. Todo arquivo existente na OM será fruto de analise, tais como 

competições entre guarnições CC, resultado do tiro das armas coletivas, entre 

outros. 

O objetivo do questionário será comparar, caso exista, o rendimento das OM 

em relação as demais e aos anos de instrução propostos. 

 

3.3.3.3 Teste de Adestramento (Apêndice D) 

 

O Teste de Adestramento buscará determinar a capacidade de executar de 

maneira correta, através de conhecimentos revisados, e em menor tempo possível o 

engajamento de alvos numa situação de simulação.  

O CC deverá estar em local amplo a fim de que a torre possa movimentar-se 

livremente, com todos os sistemas mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletrônicos 

ligados e em perfeito estado de funcionamento. Deverá haver cinco granadas de 

exercício ou estojos deflagrados, com as identificações de granada (Gr) auto 
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explosiva (HE), Gr cabeça esmagável (HESH), Gr anticarro (HEAT), Gr fumígena 

(SMOKE) e Flecha (APDF-S). Deverá ser usado o mesmo carro para a aplicação de 

todos os testes. Considerando a situação hipotética inicial da VBC estacionada o 

instrutor informará os dados do alvo conforme o quadro a seguir:  

 

Evento 

Nr 

Alvo  Distância 

(metros) 

Direção 

(milésimos) 

Efeito 

1 CC 3200 1200 NA 

2 VBTP 2800 1600 NA 

3 CC 1100 3550 NA 

4 CC 3550 110 NA 

5 Fuzileiros a pé 300 200 NA 

6 Vtr sobre rodas (Vtr SR) 900 750 NA 

7 Edificação de concreto  2000 2000 NA 

8 

Edificação de concreto 2100 2000 Correção, 

alongue 200, 

direita 20 

Rodízio de função: Mot passa a At, At passa a Aux At e Aux At passa a Mot 

9 VBTP 900 450 NA 

10 CC 600  500 NA 

QUADRO 06 – Lista de alvos do teste de adestramento 

Fonte: o autor 

 

A cada evento do quadro anterior, o instrutor deverá verificar se as seguintes 

operações foram realizadas corretamente: Comando de tiro; seleção e carregamento 

da granada; pontaria do canhão e avaliação da distância. Além de verificar a 

correção das operações supracitadas, o instrutor deverá medir o tempo que a 

guarnição consumiu para cumprir a tarefa. Todos os dados levantados deverão ser 

lançados na ficha de controle, constante do Apêndice “D”. 

 

3.3.3.4 Questionário destinado à especialista (Apêndice E) 

 

Por meio deste instrumento será buscada a opinião e informações 
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fundamentadas de um especialista em adestramento de Gu e emprego de CC no 

âmbito do Exército Brasileiro, que preferencialmente conheça o maior número de 

modelos existentes tanto de VBC quanto de simuladores para os mesmos. 

 

3.3.3.5 Questionário destinado ao Chefe da Seção de Simuladores do Centro de 

Instrução de Blindados (Apêndice E) 

  

Será esclarecida a metodologia das instruções que se valem de simuladores, 

as influências internacionais, os modelos de simuladores em uso no Exército 

Brasileiro, a origem dos simuladores, os projetos nacionais, as necessidades do 

Centro de Instrução de Blindados, os custos de aquisição dos simuladores e sua 

durabilidade. Será aproveitada qualquer opinião pessoal apresentada a fim de tornar 

conhecidas as idéias e propostas oriundas do Centro e de seu Chefe da Seção de 

Simuladores.  

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Os dados gerados pelo questionário destinado ao S.4 serão transformados 

em valores de moeda corrente nacional (Real) de acordo com os valores pagos 

pelas Organizações Militares (OM). Em contra partida será verificado o custo em 

valor de moeda corrente nacional para a aquisição, uso e manutenção de 

simuladores capazes de reproduzir as mesmas situações apresentadas no referido 

questionário. Será dada preferência a simuladores já existentes na força, contudo 

não serão desprezados os modelos que possam atender as necessidades 

apresentadas e os CC utilizados pelo EB. Assim haverá uma base de comparação 

para que se possa concluir a respeito da viabilidade econômica do uso de 

simuladores para o adestramento de uma guarnição CC. 

Os dados gerados pelo questionário destinado ao S.3 serão lançados num 

banco de dados, a partir do qual, poder-se-á entender os níveis de adestramento da 

OM nos anos de instrução de 2009, 2010 e parte de 2011, gerando subsídio para 

compreender os resultados obtidos no Teste de Adestramento.  

Os dados do Teste de Adestramento gerarão um banco de dados que 

permitirá medir questões como o nível de adestramento de cada OM avaliada, se o 

uso de simuladores aumenta o padrão operacional de uma guarnição CC. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar e analisar os resultados dos 

questionários e testes aplicados para medir os custos do adestramento e a 

variabilidade do desempenho dos militares na execução do tiro simulado do canhão 

do carro de combate.  

Na seqüência é apresentada uma análise inferencial dos resultados de forma 

a buscar o entendimento de quanto um simulador pode ser viável economicamente e 

qual a variação do rendimento das Gu CC para a execução dos procedimentos de 

identificação, aquisição de alvo, pontaria e tiro a fim de justificar seu uso.  

 

4.1 RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DESTINADO AO S.4 (Apêndice B)  

 

Através desse questionário, buscou-se descobrir qual o custo para uma 

organização militar ao realizar um ET, a dotação de VBC por OM e seus índices de 

disponibilidade. Já que o objetivo é comparar os custos de cada unidade, foram 

determinados os seguintes parâmetros: supondo que um Pelotão de Carros de 

Combate (Pel CC) realizasse um Exercício no Terreno (ET) constituído de 3 

jornadas (início em D/0800 hs e sendo concluído em D+3/0800 hs) com previsão de 

deslocamento de 50 Km por estrada sem pavimentação asfáltica e 50 Km através 

terreno, e a execução do Tiro de Instrução Avançado (TIA) do Can e Mtr Coaxial. 

Considerando ainda a distância de 50 Km entre a OM e o Campo de Instrução. 

 O resultado da pesquisa de campo está consubstanciado nas tabelas a 

seguir: 

O tabela 01, na próxima página, apresenta o consumo de munição que cada 

organização militar teria em seu exercício-teste nível pelotão e sua respectiva 

conversão em moeda corrente nacional. 
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TABELA 01 – Classe V – Valores (R$) e quantidade 

OM 7,62 

C 

7,62 

T 

105 

HE 

105   

HEAT 

105 

HESH 

105 

Ex 

90 Total 

A 180 20 16 32    71.046,88 

B 180 20 32  16   60.537,76 

C 180 20  16  32  47.323,36 

D 180 20     482 71.046,88 

E 180 20     483 47.323,36 

Valor 1,78 3,30 1.598,681 1.408,801 562,10 762,38 0,014 59.455,491 

1 Valor médio 

2 Como a OM receberá o Leopard 1 A 1 pode-se inferir que o exercício de tiro será igual ao da OM A 

3 Como a OM receberá o M-60 pode-se inferir que seu exercício de tiro será igual ao da OM C 

4 Valor histórico contábil 

Fonte: o Autor 

 

Considerando que cada pelotão possui 4 (quatro) CC, cada carro operado por 

4 (quatro) militares e com  base nos dados da tabela anterior pode-se afirmar que o 

custo médio do exercício de tiro por Gu CC é R$ 14.863,87 e o custo para cada 

militar é igual a R$ 3.715,96.   

A tabela 02 planifica e demonstra o gasto de combustível (óleo diesel) tanto 

da tropa em atividade quanto dos apoios (ambulância, transporte dos blindados, 

rancho e manutenção) e a conversão em reais. 

 

TABELA 02 – Classe III - Valores (R$) e quantidade 

OM Cl III (consumo em litros) Cl III (R$) 

A 3.005,96 5.515,93 

B 3.580,00 6.569,30 

C 3.567,00 6.545,44 

D 3.109,75 5.706,39 

E 1.845,00 3.385,57 

1 Valor médio do litro de OD a preço de compra nas regiões onde se encontram as OM pesquisadas é de R$ 

1,82 conforme sitio da agência nacional de petróleo <http// www.anp.gov.br>, acessado em 08 set 2011. 

Fonte: o autor  

 

http://www.anp.gov.br/
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Por fim são apresentados os gastos totais que envolveriam o ET dentro dos 

padrões determinados. Foram usados alguns dados constantes nas tabelas 01 e 02. 

Para melhor compreensão do quadro, definiu-se que: 

Classe I (Cl I) – Consumo de ração para a tropa, durante 03 dias; 

Classe III (Cl III) – Valores retirados da tabela 02 relativos ao consumo de 

combustível, durante o Exercício no Terreno proposto; e   

Classe V (Cl V) – Valores retirados da tabela 01 relativos ao consumo de 

munição, durante o Exercício no Terreno proposto.   

 

 TABELA 03 – Custo do Exercício conforme Apêndice B 

1 Como a OM receberá o Leopard 1 A 1 pode-se inferir que o exercício de tiro será igual ao da OM A 

2 Como a OM receberá o M-60 pode-se inferir que o exercício de tiro será igual ao da OM C 

Fonte: o autor 

 

4.2 RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DESTINADO AO S.3 (Apêndice C)  

 

Este instrumento mostra sua validade na medida em que identifica as 

diversas opiniões formuladas pelos planejadores e executores da instrução militar, 

permitindo que a pesquisa direcione-se às necessidades da tropa e possa contribuir 

de fato com o desenvolvimento de conhecimento útil aproximando os resultados e 

padrões desejados pelo comando da Força Terrestre e seus assessores e o 

operador do CC. Foram consideradas todas as respostas apresentadas.  

OM Cl I (R$) Cl III 

(R$) 

Cl V (R$) Cl IX 

(Mnt) 

Total CC 

atual 

CC 

substituto 

A 643,5 5.515,93 71.046,88 3.600,00 80.806,31 Leopard 

1A1 

Leopard 

1A5 

B 215,16 6.569,30 60.537,76 3.000,00 70.322,22 Leopard 

1A5 
- 

C 1.411,08 6.545,44 47.323,36 1.400,00 56.679,88 M-60 Leopard 

1A5 

D 613,30 5.706,39 71.046,88 3.600,001 80.966,57 M-41 Leopard 

1A1 

E 561 3.385,57 47.323,36 1.400,002 52.669,93 M-41 M-60 

Média - - - - 68.288,98 - - 
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A questão 01 trouxe a tona os resultados obtidos pelas Gu CC nos exercícios 

de tiro nos anos de 2009, 2010 e 2011 a fim de criar uma base de dados, 

comparativa sobre o percentual de acertos. Como não há documentos, normas ou 

regulamentos que determinem o arquivamento desse tipo de dado nenhuma unidade 

realizou o registro do percentual de acerto nem o tempo de engajamento das Gu 

CC. 

O alvo da questão 02 foi verificar que tipo de simulador existe nos 

aquartelamentos dotados de carros de combate. Ficou comprovado que os RCB não 

possuem nenhum sistema de simulação, embora haja a crença de que tal meio é 

importante para a formação e manutenção das Gu CC. Os RCC já possuem ou 

estão em fase de final de instalação do Simulador de aprendizagem modelo Table 

Top. 

Na questão 03 foi solicitado que o chefe da Seção de Operações (S.3), dos 

RCB e RCC, apresentasse suas idéias a respeito do emprego dos simuladores na 

instrução das tripulações das VBC. Foram extraídas as seguintes propostas: 

Prioridade do adestramento do EP e quadros sobre o EV, a consolidação das 

Seções de Instrução de Blindados (SIB)1 no âmbito da OM, manutenção e operação 

dos simuladores por parte de pessoal especializado e capacitado pelo CIBld, 

execução de instruções preparatórias, antes do emprego dos simuladores por parte 

dos instruendos, a cargo da equipe de instrução das SIB. 

O objetivo da questão 04 foi levantar que tipo de simulação as OM tem 

realizado no adestramento de suas tropas. As respostas apresentadas são as 

seguintes: são utilizadas simulações táticas de forma subjetiva coordenadas por 

Observadores, Controladores e Avaliadores (OCA) durante os ET PAB, calcados 

nos manuais de campanha, cadernos de instrução, caderno Dados Médios de 

Planejamento (DAMEPLAN) da EsAO e da Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército (ECEME) e no banco de dados do Centro de Avaliação de Adestramento do 

Exército (CAAdEx). 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 
1 Seção de Instrução de Blindados é uma estrutura, criada a pouco tempo, cujo objetivo é centralizar os militares 
mais aptos e preparados nos RCC e RCB para que possam conduzir as instruções mais elaboradas e que exijam 
mais técnica. 
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4.3 RESULTADO DO TESTE DE ADESTRAMENTO (Apêndice D) 

 

 Este instrumento procurou medir o ganho no resultado da instrução, 

decorrente de uma jornada e meia de instrução, comparando-se grupos de 

instruendos que puderam usar qualquer tipo de simulador e os que tiveram o uso 

desse MAI negado ao longo do período do teste.  

Esse teste trouxe uma visão cartesiana quanto às reais vantagens de se optar 

pela utilização desse equipamento. 

O experimento consistia em formar 6 (seis) Gu CC selecionadas, designadas 

pelos alfanuméricos A1, A2, A3, B1, B2 e B3, de forma a mesclar elementos 

experientes e inexperientes, dividias em 2 (dois) grupos. Ambos receberam 

instruções relacionadas com identificação de alvos, realização da pontaria com o 

canhão e a operação da torre da VBC. Ao grupo denominado “A” foi negada a 

utilização de simuladores de qualquer natureza e ao grupo denominado “B” foi 

permitido o uso de simuladores de qualquer natureza.  

A tabela a seguir apresenta os resultados válidos das Gu que receberam as 

instruções previstas, mas não foram autorizadas a utilizar simuladores de qualquer 

natureza (Grupo A). 

 

TABELA 04 – Tempo médio de engajamento das Gu que tiveram o uso do simulador 

proibido  

OM A1 A2 A3 Média 

A 34,2 s 31,82 s 30,28 s 32,10 s 

B 67,85 s 66,57 s 64,00 s 66,14 s 

C 45,70 s 43,00 s 46,80 s 45,16 s 

Fonte: o autor   

 

A tabela apresentada na próxima página consolida os resultados das Gu CC 

que realizaram o mesmo tipo de exercício, entretanto foram autorizadas a empregar 

simuladores (Grupo B). 
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TABELA 05 – Tempo médio de engajamento das Gu que tiveram o uso do simulador 

permitido  

OM B1 B2 B3 Média 

A 29,04 s 31,00 s 30,86 30,30 s 

B 61,71 s 68,57 s 54,62 s 61,63 s 

C 35,70 s 34,60 s 35,90 s 35,40 s 

Fonte: o autor  

  

O gráfico apresentado abaixo compara os resultados, válidos, obtidos das Gu 

CC que tiveram o uso de simuladores negado ou permitido durante a fase de 

instrução anterior a aplicação do teste de adestramento. Onde a linha vertical 

expressa o tempo em segundos e a horizontal liga os resultados das guarnições que 

puderam usar o simulador e as que não foram autorizadas a utilizá-los.  
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GRÁFICO 01 – Tempo de engajamento 

dos alvos pelas Gu CC em segundos 

 

Fonte: o autor 

 

Quando se compara o resultado das tabelas 04 e 05, observa-se que as OM 

A, OM B e OM C tiveram o tempo de reação médio 5,60%, 6,81% e 21,61% mais 

baixo para ao Gu que utilizaram o simulador.   

Ao observar o Gráfico 1 é importante ressaltar que a OM C já possui o TSP 

(Table Top) enquanto as OM A e OM B possuem meios expeditos de simulação. 
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4.4 RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DESTINADO À ESPECIALISTA (Apêndice 

E) 

 

Por meio desta ferramenta foi possível coletar informações com um militar de 

reconhecida experiência no campo dos carros de combate em face dos seus anos 

de serviço nessa área, a saber, 3 (três) anos no 4º RCC, 3 (três) anos no CIBld e 

mais 2 (dois) anos no 1º RCC.  

O questionário aplicado ao Capitão de Cavalaria Luciano Sandri de 

Vasconcelos, permitiu uma visão mais focada sobre o modo de emprego dos 

simuladores dentro do EB, sua atual distribuição, suas vantagens e desvantagens.  

O Cap Luciano reporta que já empregou ou conhece diversos meios de 

simulação tais como: torre didática, torre de adestramento, TALAFIT, Table Top, 

Steel Beasts, Redutor de calibre e Cabine de adestramento. Esclareceu que alguns 

desses MAI tem sua aplicação restrita um único modelo de CC enquanto outros 

podem ser utilizado por todos. Foi definido ainda que tipo de atividades podem ser 

executadas com cada modelo. Quanto aos índices de engajamento internacionais 

disse que os estadunidenses usam a média de 8 segundos como padrão de 

qualidade. Sobre o custo para a construção de uma torre didática acredita que o 

valor médio seria em torno de R$ 25.000,00.  

 

4.5 RESPOSTAS DO QUESTINÁRIO DESTINADO AO CHEFE DA SEÇÃO DE 

SIMULADORES DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Apêndice F) 

 

Este instrumento foi um dos mais importantes para o processo de 

desenvolvimento da pesquisa, pois o Major (Maj) de Cavalaria Mauricio Magnus 

Sampaio é profundo conhecedor do tema e em muito contribuiu para a compreensão 

do meio mais adequado a realidade orçamentária do EB, bem como a eficácia de 

cada simulador. 

De entrevista realizada com o Maj Magnus ficou evidenciado que os 

simuladores são divididos para fins de utilização em vivos e virtuais e que estes 

estão subdivididos em procedimento, aprendizagem e treinadores sintéticos.  

Por meio desse questionário foi possível o levantamento dos conteúdos 

abaixo relacionados, apresentados na Tabela 06: 
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Classificação dos simuladores, seus modelos e seu custo de aquisição, em 

reais, seus gastos adicionais para instalação, utilização e sua durabilidade.  

 

TABELA 06 – Custo dos simuladores, convertido em reais com base no conversor 

de moeda do Banco Central do Brasil, disponível no sitio 

<http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversa.asp> em valores e sua 

durabilidade 

Simulador Valor de 

compra (R$) 

Outros Durabilidade 

(em anos) 

Total 

(R$) 

Simulador Vivo 

(BT-41) 
44,19 - - - 

Simulador Vivo 

(BT-46) 
196.177,63 - - - 

SPT (torre 

didática) 
25.000,00 - 15 25.000,00 

SPT (Torre de 

procedimento) 
930.649,501 - 10 930.649,50 

SA (Steel Beasts) 17.404,202 3.600,003 10 21.004,20 

SA (VBS 2 VTK) 23.733,004 3.600,003 10 27.333,00 

TSP (Table Top)  2.849.833,905 - 15 2.849.833,90 

TSB (Cabine de 

Adestramento) 
3.425.100,006 - 10 3.425.100,00 

1 O valor individual será de R$ 310.216,50 (€$  135.000,00) porém são propostos 3 (três) para os instruendos 

2 O valor individual será de R$ 3480,84 (U$ 2.200,00) porém são propostos 4 (quatro) para os instruendos e 1 

para o instrutor 

3 Aquisição de 5 microcomputadores (PC’s) 

4 O valor individual será de R$ 4.746,60 (U$ 3.000,00)  porém são propostas 4 (quatro) para os instruendo e 1 

(um) para o instrutor 

5 O valor do conjunto será de R$ 712.458,48 (€$ 312.016,50)  porém são propostos 4 (quatro) para os 

instruendos 

6 O valor do conjunto para adestramento de 1 pelotão será de R$ 3.425.100,0 (€$ 1.500000,00) 

Fonte: Maj Magnus 

 

Das informações prestadas pelo Maj Magnus, pode-se destacar o que segue: 

 Simulador vivo é o modelo que possui emissores e receptores laser, 

inofensivos ao ser humano, que são instalados nos CC e permitem que haja 

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversa.asp
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engajamento entre os blindados. Assim sendo o exercício é muito próximo ao 

combate real, mas exige um alto nível no treinamento da tripulação de uma VBC; 

 Os simuladores virtuais são aqueles que permitem a realização de 

atividades sem o uso da viatura ou uma atividade isolada; 

 O retorno de investimento dos simuladores necessita de um parâmetro, 

sendo o mais prático o numero de tiros de canhão e seu valor; 

 É possível que as OM realizem adestramento no CIBld por meio de 

Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), empregando o TSB. 

 Há a possibilidade das tropas - a exemplo do que o Corpo de Fuzileiros 

Navais faz atualmente - desloquem comandantes de Pelotão, Seção e Subunidades 

para treinarem as táticas de Subunidade. Lembrando que os simuladores possuem 

níveis específicos de treinamento e partindo de uma máxima de que "simulador 

parado é dinheiro desperdiçado"; 

 A metodologia proposta para o uso de simuladores no CIBld é uma 

fusão das metodologias alemãs, chilenas e norte americanas, devidamente 

adaptando as características do Exército Brasileiro aos procedimentos de sucesso 

de outros países; 

 O padrão de desempenho (tempo de reação e percentual de acerto) 

adotado hoje é plotar o alvo e realizar um tiro “no alvo” (NA) em 12 s (padrão OTAN); 

 Existem projetos nacionais para todos os tipos de simuladores. A 

Marinha do Brasil (MB) adotou um projeto nacional de TSB, para o SK 105, que 

estará em funcionamento em pouco tempo; 

 Deve-se tomar cuidado com a idéia de economizar no emprego de 

simuladores, pois corre-se o risco de adquirir equipamentos inadequados ou 

obsoletos o que geraria uma gasto muito maior.  
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5 CONCLUSÃO  

 

O objetivo deste trabalho é de avaliar o uso de simuladores de carro de 

combate no âmbito do Exército Brasileiro. A proposta de adoção dos simuladores 

não visa substituir o carro de combate no adestramento das tropas blindadas, já que 

as Gu CC carecem do contato com seus carros para estarem realmente aptas a 

empregar este meio de combate. 

O uso dos simuladores para o adestramento de uma guarnição de carro de 

combate foi analisado sob dois aspectos: custos financeiros e eficiência operacional. 

Para o fator custos financeiros foi comparado o custo de um Exercício no 

Terreno, cujos parâmetros foram previamente definidos, respeitando-se as 

informações fornecidas pelas OM e analisadas por meio de um questionário. Esse 

instrumento considerou as grandes necessidades logísticas da tropa CC, são elas: 

Classe I (Subsistência), Classe III (Combustíveis e óleos lubrificantes), Classe V 

(Munição) e Classe IX (Material de moto mecanização).  

Ao final da reestruturação das OM dotadas de CC sabe-se que cada RCC 

possuirá 4 (quatro) Esqd CC a 3 (três) Pel CC, perfazendo um total de 12 (doze) Pel 

CC. Sabe-se, também que os RCB passarão a contar com 2 (dois) Esqd CC a 3 

(três) Pel cada, ou seja somando 6 (seis) Pel CC por OM. Se o EB possui 4 (quatro)  

RCC e 4 (quatro) RCB é correto afirmar que todo o EB possuirá um montante final 

de 48 (quarenta e oito) Pel CC (Leopard 1A5br), 18 (dezoito) Pel CC (Leopard 1A1) 

e 6 (seis) Pel CC (M-60). Comparando-se os custos, descritos na tabela 3, para a 

realização de um ET PAB nível Pel, igual ao proposto no Apêndice B, chegou-se a 

conclusão que o Exército consome a importância de R$ 5.170.059,70, ou seja, esse 

é o valor gasto para realizar apenas 1 (uma) execução do Exercício no Terreno de 3 

(três) jornadas concluído com o tiro do CC (3 tiros de canhão por homem e 200 tiros 

de metralhadora coaxial), com todos os 72 Pel CC da Força Terrestre.  

Em contra partida todos os simuladores se mostraram excelentes opções 

pelos seguintes motivos: Não desgastam o material de emprego militar, permitem a 

execução de tantos tiros quanto for necessário (quanto mais tiros executados no 

simulador menor o tempo do retorno de investimento).   

 O retorno de investimento dar-se-á na medida em os gastos com o 

adestramento nos moldes de ET sejam igualados ao custo de aquisição.  
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Para o fator eficiência operacional foram utilizadas duas ferramentas. Uma 

delas é um questionário que tem o objetivo de colher informações atualizadas sobre 

o estado geral da tropa, seus níveis de adestramento nos últimos 3 (três) anos, as 

dificuldades encontradas para cumprir o adestramento e idéias que podem melhorar 

o processo. A outra é um Teste de Adestramento que compara Gu CC que 

passaram pelas mesmas instruções no mesmo período. Nas prescrições para a 

realização do exercício uma parte das Gu CC pôde empregar os simuladores 

disponíveis e a outra não pôde ter acesso a esses MAI. O resultado deste exercício 

foi a confirmação da hipótese de que o uso dos simuladores aumenta os níveis de 

adestramento. Sendo que o uso de simuladores expeditos gera uma diminuição 

média de 6,2% no tempo de reação das Gu avaliadas e o uso do Treinador Sintético 

Portátil (modelo Table Top) gera uma diminuição média de 21,61% no tempo de 

reação das Gu CC, ou seja lançar mão dos simuladores eletrônicos gera um ganho 

quase que instantâneo de 1/5 de habilidade coletiva relacionadas com o tiro do CC. 

Na busca do aprimoramento das tripulações dos carros de combate pode-se 

afirmar que a melhor distribuição dos simuladores dentro dos Regimentos de Carros 

de Combate e dos Regimentos de Cavalaria Blindado, de acordo com o modelo de 

viatura blindada de combate de dotação da unidade, é a descrita nos quadros 

apresentados abaixo. 

Quanto ao adestramento dos procedimentos técnicos da Gu CC nas funções 

de comandante do carro, atirador e auxiliar do atirador (municiador) a proposta de 

distribuição dos simuladores é a que se segue: 

 

TABELA 07 – Distribuição de simuladores de procedimento de torre por unidade 

CC Simulador Quantidade Uso 

Leopard 

1A5 

Simulador de procedimento de 

torre (Torre de procedimento)   
03 

Adestramento nível 

guarnição (RCC) 

Leopard 

1A1 
Simulador de procedimento de 

torre (Torre didática) 
03 

Adestramento nível 

guarnição (RCB) 
M-60 

Fonte: o autor  
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Além de ser apto a ocupar as funções dos tripulantes da torre do carro é 

importante que se realize o treinamento específico dos motoristas. O ideal é que 

cada OM possua 02 simuladores de procedimento de motorista. 

Ainda dentro das unidades poderia ser feito o adestramento, com enfoque 

tático, nível guarnição e pelotão. Para isso deve-se utilizar a seguinte dosagem de 

simuladores: 

TABELA 08 – Distribuição de simuladores de aprendizagem por unidade   

CC Simuldor Quantidade Uso 

Leopard 

1A5 

Simulador de aprendizagem 

(Table Top) 
04 

Adestramento até nível 

pelotão (RCC) 

Leopard 

1A1 
Simulador de aprendizagem 

(Steel Beasts) 
05 

Adestramento até nível 

pelotão (RCB) 
M-60 

Fonte: o autor 

 

Ficaria reservado ao Centro de Instrução de Blindados o adestramento 

avançado focado na revisão de procedimentos técnicos e principalmente táticos 

visando a capacitação dos Pelotões e Esquadrões.  

Uma vez definida melhor distribuição, em quantidade e em modelos,de 

simuladores no EB resta demonstrar o retorno de investimento. Antes, porém deve-

se revisar alguns dados: 

Cada RCC será dotado de 54 VBC e os RCB por 28 CC. Destaca-se que 

além dos CC dos Esqd cada Regimento possui 1 (um) carro do Cmt mais seu ala.  

A tabela 09 registra como preço médio de um exercício de tiro (03 tiros de 105 

mm e 200 tir 7,62mm) de pelotão o valor R$ 59.455,49. Como cada Pel é composto 

por 16 homens temos que o custo per capita é de R$ 3.715,96.    

 

TABELA 09 – Custo dos exercícios de tiro versus custo de aquisição dos 

simuladores 

 Efetivo 

que atira 

Valor total dos 

exercícios de tiro (R$) 

Custo do total para aquisição 

de simuladores (R$) 

RCC 216 802.647,36 2.232.345,50 

RCB 112 416.187,52 165.345,60 

Fonte: o autor 



 59 

Com base nessa tabela podemos concluir que para um RCB a execução de 

um exercício de tiro virtual com todos os homens aptos a realizar o tiro real já é 

suficiente para cobrir o investimento da aquisição dos simuladores excluída a 

aquisição do Simulador de Procedimento para Motorista (SPM) em vista da 

impossibilidade de avaliar seu valor na presente pesquisa. Já para o RCC seria 

necessário a realização de 3 exercícios de tiro virtuais com o efetivo apto para a 

atividade. Destaca-se que, com a possibilidade de repetir as atividades diversas 

vezes, a qualificação da tropa chegará a patamares bastante elevados antes da 

realização do tiro real e, por conseqüência, haverá um aproveitamento mais racional 

e eficiente da munição. Vale lembrar que, as limitações relativas ao SPM 

encontradas no RCB repetem-se para o RCC.   

Não é necessário substituir os ET PAB nível pelotão nem alterar as instruções 

previstas no Programa Padrão de Adestramento de Cavalaria, basta que haja a 

intensificação do uso dos simuladores propostos após sua aquisição para que os 

mesmos se tornem economicamente válidos para os cofres públicos.  

Voltando a proposição original deste trabalho, pode-se responder, com 

segurança, que o uso de simuladores aumenta o índice de adestramento de uma 

guarnição de carro de combate em 21,16% após 1 jornada e meia de instrução e 

que o uso de simuladores diminui os gastos para a manutenção dos padrões 

operacionais da tripulação de uma viatura blindada de combate na proporção direta 

do uso dos mesmos, ou seja, quanto mais se usa menor é o custo do treinamento 

em comparação com exercícios reais. 
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GLOSSÁRIO 

 

CARRO DE COMBATE – É um veículo blindado equipado com um canhão 

(armamento principal), uma metralhadora coaxial (solidária ao canhão) como 

armamento secundário e uma metralhadora antiaérea. É operado por uma tripulação 

com posta por um comandante de carro, um atirador, um auxiliar de atirador (os 

municiador) e um motorista. 

SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL – É o jovem, brasileiro e do sexo masculino 

que apresentou-se para o serviço militar obrigatório, após completar 18 (dezoito) 

anos, e permanece incorporado ao Exército por um período que pode variar de 8 

(oito) à 18 (dezoito) meses.  

SOLDADO DO EFETIVO PROFISSIONAL – É o jovem que após completar o 

período de serviço militar obrigatório manifesta o desejo de continuar a ser militar. 

Após análise de seu perfil e desempenho ao longo do ano pode ter seu pedido 

atendido. Pode permanecer no Exército por até 8 (oito) anos, sendo o primeiro como 

serviço militar obrigatório e os demais como parte do efetivo profissional. 

CABO – Primeira graduação militar. O Cabo foi um Soldado que se destacou 

intelectual, moral e profissionalmente vindo a ser promovido. A promoção a Cabo 

está diretamente ligada com a realização de um curso que o habilite para a 

execução de suas tarefas no posto, por exemplo atirador de carro de combate, 

motorista de carro de combate, comandante de esquadra, operador de 

microcomputador entre outras. 

3º SARGENTO – É o executor das ordens emanadas dos oficiais subalternos e 

intermediários e comandante de pequenas formações. É um militar de hierarquia 

superior ao Cabo, e dentro do Pelotão de Carro de Combate exerce a função de 

comandante de carro. Deve possuir curso de formação na sua área (Infantaria, 

Cavalaria, Saúde, etc.)        

2º SARGENTO – É o Sargento mais antigo do Pelotão de Carros de Combate, 

substituto do comandante do Pelotão cumulativamente com a função de 

comandante de carro.  

OFICIAL SUBALTERNO – É o oficial de posto mais baixo. Pode ser Aspirante à 

Oficial, 2º Tenente ou 1º Tenente. Deve possuir curso de formação na sua área 

(Infantaria, Cavalaria, Saúde, etc.). No Pelotão de Carro de Combate exerce a 

função de comandante de pelotão e acumula a função de comandante de carro. 



 65 

OFICIAL INTERMEDIÁRIO – É o oficial cujo patamar hierárquico está acima do 

Oficial Subalterno. O único posto desse tipo de Oficial é Capitão. Nas Unidades de  

Cavalaria pode exercer a função de comandante de esquadrão ou Oficial de Estado 

Maior. 

OFICIAL SUPERIOR – É o grupo de oficiais que abrange os postos de Major, 

Tenente Coronel e Coronel. Possui ascendência hierárquica sobre os Oficiais 

Intermediários e Subalternos. Nas Unidade de Cavalaria, normalmente, os Tenente 

Coronéis e os Coronéis exercem a função de comandante de regimento; os Majores 

podem exercer as funções de Oficial de Estado Maior e sub comandante de 

regimento.    

PELOTÃO DE CARRO DE COMBATE – Grupo militar operacional, também 

denominado Fração, comandado por um Oficial Subalterno. Composto por 4 Carros 

de Combate e suas tripulações. 

ESQUADRÃO DE CARRO DE COMBATE – Grupo militar operacional, também 

denominado Subunidade, comandada por um Oficial Intermediário. É composto por 

3 (três) pelotões  de carro de combate podendo ser reforçado ou reforçar outra 

Subunidade por até 2 (dois) pelotões não obrigatoriamente da mesma natureza. 

Possui ainda uma Seção de comando que é responsável por assuntos logísticos. 

REGIMENTO DE CARRO DE COMBATE - Grupo militar operacional, também 

denominado Unidade ou Organização Militar, comanda por um Tenente coronel ou 

um Coronel. É composto por 4 (quatro) esquadrões de carro de combate podendo 

ser reforçado ou reforçar outra Unidade, podendo permanecer temporariamente com 

1 (um) a 5 (cinco) Subunidades não obrigatoriamente da mesma natureza. Possui 

ainda um esquadrão de comando e apoio que é responsável por assuntos logísticos, 

apoio de fogo e comando e controle.   

PROGAMA –PADRÃO 02/2 QUALIFICAÇÃO DO CABO E DO SOLDADO DE 

CAVALARIA – É o documento que regula os assuntos a serem ministrados aos 

Cabos e Soldados durante o período de qualificação.  

PROGAMA –PADRÃO DE ADESTRAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

DE CAVALARIA – É o documento que regula os assuntos a serem ministrados aos 

militares de toda a Unidade durante o período de adestramento.  
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CMT OM 

 

O Presente projeto de pesquisa tem por finalidade esclarecer em que medida 

o uso de simuladores aumenta a qualidade e baixa custos do adestramento de uma 

guarnição de carro de combate.  

Caso haja sucesso no trabalho executado existe a possibilidade de 

acrescentar mais um argumento positivo a favor do aumento do uso de simuladores 

bem como sua aquisição e distribuição às OM mobiliadas com CC.  

Assim sendo conto com a colaboração dessa Unidade Blindada a fim de 

melhorar as condições de preparação da tropa sobre lagarta do Exército Brasileiro. 

As atividades serão compostas de um questionário destinado ao S.4, um 

questionário destinado ao S.3 e um teste de adestramento a ser aplicado sob 

condições específicas e a um público delimitado (solicita-se o envio dos resultados 

até 15 de junho de 2011). Os detalhes dos questionários e do teste seguem anexos. 

Os resultados serão apresentados na dissertação sem a citação de nomes, 

funções, postos, graduações ou OM a fim de preservar os participantes. 

Os questionários e o teste devem ser enviados para o seguinte e-mail 

heitorfred@hotmail.com bem como qualquer contato pode ser feito por este canal ou 

pelo telefone Nr (21) 99717511. 

Desde já agradeço o apoio e a atenção dispensados. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Heitor Fredman Ramos Frutuoso Guimarães – Cap Cav 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heitorfred@hotmail.com
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DESTINADO AO S.4 

 

Dadas as seguintes condições; um Pel CC realizará Exercício no Terreno 

(ET) constituído de 3 jornadas (início em D/0800 e sendo concluído em D+3/0800) 

com previsão de deslocamento de 50 Km por estrada de chão e 50 Km através 

terreno e a execução do Tiro de Instrução Avançado (TIA) do Can e Mtr Coaxial, 

conforme previsto nas IGTAEx . Considerando, ainda, a distância de 50 Km entre a 

OM e o Campo de Instrução. 

Serão verificados três parâmetros para se estabelecer o custo médio de uma 

guarnição CC em uma situação específica: consumo presumido de combustível 

(suprimento classe III), consumo presumido de ração quente (suprimento classe I) e 

consumo presumido de munição (suprimento classe V). Para fins de cálculo não 

considerar o consumo de manual das VBC e demais viaturas (Vtr) de apoio (saúde, 

manutenção e rancho), mas sim o consumo real das mesmas.  

 

1) Quantos litros de Óleo Diesel seriam consumidos na atividade (favor preencher a 

tabela)?  

 

 Pel CC Apoios 

Deslocamento para o Campo de Instrução 

(transporte da tropa e VBC) 

  

Execução do ET   

Retorno para a OM   

QUADRO 07 – Coleta de dados de consumo de combustível 

Fonte: o autor 

 

2) Quantos quilos de alimentação seriam consumidos, em média, por homem? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Qual o valor, em reais, é gasto por dia com cada homem no que tange 

alimentação? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 68 

4) Quanta munição (mun) seria utilizada gasta (consumo por homem e global) 

considerando o calibre e o tipo da munição, de acordo com o previsto pelas IGTAEx 

ou adaptação da OM (favor descrever a adaptação se houver)? 

 

 Metralhadora Coaxial Canhão 

Atirador   

Auxiliar do Atirador   

Motorista   

Comandante de Carro   

Legenda: (1) mun comum; (2) mun traçante, (3) mun de exercício, (4) mun HE, (5) 

mun HEAT e (6) mun HESH  

QUADRO 08 – Coleta de dado de consumo de munição  

Fonte: o autor 

 

5) Qual o valor, em reais, dessa munição (favor detalhar o valor de cada tipo de 

munição e o valor total da munição utilizada por toda uma guarnição)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Qual VBC é utilizada por sua OM? Qual seu estado geral de conservação, seu 

índice de disponibilidade, sua dotação existente e prevista, e o gasto médio mensal 

para mantê-las em condições de emprego? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DESTINADO AO S.3 

 

Considerando o presente projeto de pesquisa, solicita-se responder aos 

quesitos a seguir referentes os anos de instrução de 2009, 2010 e parte de 2011. 

 

1) Existem dados tabulados referentes a quaisquer indicadores de eficiência 

operacional entre os anos de 2009, 2010 e parte de 2011(Provas prática do CFC, 

resultado do TIP, TIB e TIA dos armamentos coletivos e competição de guarnições 

CC são exemplos de índices)? Caso existam favor apresentá-los.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Que tipo de simuladores existem em sua OM (tipo, modelo, estado de 

conservação e demais dados julgados pertinentes) e como é seu uso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3) Apresente idéias, particularmente relacionadas com o uso de simuladores, que 

possam melhorar o adestramento de uma guarnição de carro de combate. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Descreva detalhadamente como são organizadas as simulações de combate 

durante os ET (como são causadas as baixas, como os inimigos são apresentados, 

entre outros) particularmente no Período de Adestramento dos Pelotões e 

Esquadrões. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 71 

APÊNDICE D – TESTE DE ADESTRAMENTO 

 

O Presente teste possui requisitos que devem ser cumpridos fielmente a fim 

de gerarem dados fidedignos e evitarem a contaminação destes mesmos resultados 

invalidando a parte mais importante do estudo. Para facilitar a compreensão do 

processo dividiremos o teste em duas partes. A primeira denominar-se-á Preparação 

e Seleção do Pessoal Envolvido onde serão apresentadas as exigências em relação 

ao pessoal selecionado para a experiência bem como obrigações decorrentes. A 

segunda será chamada de Execução onde será apresentada a seqüência de 

instruções a serem ministradas, as explicações sobre a aplicação do teste e o 

preenchimento do formulário de resposta. 

 

1) Preparação e Seleção do Pessoal Envolvido 

- Serão constituídas 06 (seis) guarnições CC, divididas em 02 (dois) grupos 

conforme o quadro a seguir 

- Deve-se respeitar os laços táticos nível pelotão na formação das Gu CC, 

mas os grupos A e B não podem ser constituídos exclusivamente por elementos do 

mesmo esquadrão; 
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Grupo Situação Guarnição Composição 

Grupo A Negação de uso (grupo teste) 

A1 

Cmt - Of Subt1  

Mot – Cb2 

At – Sd EV3 

Aux At – Sd EV 

A2 

Cmt – 3º Sgt4  

Mot – Cb 

At – Sd EP5 

Aux At – Sd EV 

A3 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EP 

Grupo B Permissão de uso (grupo controle) 

B1 

Cmt - Of Subt  

Mot – Cb 

At – Sd EV 

Aux At – Sd EV 

B2 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EV 

B3 

Cmt – 3º Sgt  

Mot – Cb 

At – Sd EP 

Aux At – Sd EP 

1. Of Subt: ficial Subalterno 
2. Cb: Cabo 
3. Sd EV: Soldado do Efetivo Variável 
4. 3º Sgt: 3º Sargento 
5. Sd EP: Soldado do Efetivo Profissional 

QUADRO 04 – Distribuição e composição dos grupos 

Fonte: o autor 

 

- Será designado um instrutor para cada Grupo e este deve ser mais antigo 

que o que o Of Sublt de seu Grupo; 

- O instrutor e os testandos do GA não devem manter contato com o instrutor 

e os testandos do GB durante o experimento; e 
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- O instrutor acompanhará todo o processo experimental. 

2) Execução 

- A execução do experimento deve ser realizada de acordo com as 

especificações deste apêndice, a fim de que os testandos mesmo em espaço físico 

diferente sejam submetidos aos mesmos fatores e assim gerarem dados realmente 

confiáveis; 

- Será seguido um programa de treinamento que utilizará a matéria 09. 

Armamento, munição e tiro do PPQ 02/2, conforme o quadro 5; 

 

Grupo Tempo de instrução D D+1 

A ¹ 

Negação 

de uso 

1º Tempo – 08:30 até 09:15 Q – 403 a Q – 405 Q – 413, Q – 414, 

Q – 417, Q – 418, 

Q – 421 e Q – 423 

(Revisão) 

2º Tempo – 09:20 até 10:05 Q – 409 a Q – 411 

3º Tempo – 10:10 até 10:55 Q – 412 

4º Tempo – 11:00 até 11:45 Q – 413 e Q – 414 

Almoço 

5º Tempo – 13:15 até 14:00 Q – 417 e Q – 418 

Aplicação do Teste 
6º Tempo – 14:05 até 14:50 Q – 420 

7º Tempo – 14:55 até 15:40 Q – 421 

8º Tempo – 15:45 até 16:30 Q – 423 

B ² 

Permissão 

de uso 

1º Tempo – 08:30 até 09:15 Q – 403 a Q – 405 Q – 413, Q – 414, 

Q – 417, Q – 418, 

Q – 421 e Q – 423 

(Revisão prática) 

2º Tempo – 09:20 até 10:05 Q – 409 a Q – 411 

3º Tempo – 10:10 até 10:55 Q – 412 

4º Tempo – 11:00 até 11:45 Q – 413 e Q – 414 

Almoço 

5º Tempo – 13:15 até 14:00 Q – 417 e Q – 418 

Aplicação do Teste 
6º Tempo – 14:05 até 14:50 Q – 420 

7º Tempo – 14:55 até 15:40 Q – 421 

8º Tempo – 15:45 até 16:30 Q – 423 

1. O GA não pode utilizar simuladores, podendo ver a execução correta por parte do instrutor 

2. O GB pode utilizar simuladores, devendo praticar pelo maior tempo possível os objetivos 

QUADRO 05 – Matérias a serem ministradas antes do Teste de Adestramento 

Fonte: o autor 

 

- O Teste deve ser aplicado pelos dois instrutores juntos de modo que um 
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possa controlar o tempo e o outro verificar a correção de procedimentos das 

guarnições CC; 

- O CC deverá estar em local amplo a fim de que a torre possa movimentar-se 

livremente, com todos os sistemas mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletrônicos 

ligados e em perfeito estado de funcionamento; 

- Deverá haver cinco granadas de exercício ou estojos deflagrados, com as 

identificações de granada (Gr) auto explosiva (HE), Gr cabeça esmagável (HESH), 

Gr anticarro (HEAT), Gr fumígena (SMOKE) e Flecha (APDF-S) a fim de que o Aux 

At possa realizar a seleção da munição e o carregamento do canhão; 

- Deverá ser usado o mesmo carro para a aplicação todos os testes; 

- Considerando a situação hipotética inicial da VBC estacionada o instrutor 

informará os dados do alvo conforme o quadro a seguir:  

 

Evento 

Nr 

Alvo  Distância 

(metros) 

Direção 

(milésimos) 

Efeito 

1 CC 3200 1200 NA 

2 VBTP 2800 1600 NA 

3 CC 1100 3550 NA 

4 CC 3500 110 NA 

5 Fuzileiros a pé 300 200 NA 

6 Vtr sobre rodas (Vtr SR) 900 750 NA 

7 Edificação de concreto  2000 2000 NA 

8 

Edificação de concreto 2100 2000 Correção, 

alongue 200, 

direita 20 

Rodízio de função: Mot passa a At, At passa a Aux At e Aux At passa a Mot 

9 VBTP 900 450 NA 

10 CC 600  500 NA 

QUADRO 06 –  Lista de alvos do teste de adestramento 

Fonte: o autor 

 

- A sequência de engajamento será a seguinte: 

- O instrutor brada: “alvo __” e a guarnição responde: “pronto”, nesse 

momento começa a contagem do tempo, o instrutor informará a natureza do alvo, o 
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comandante iniciará a emitir os comandos de tiro e a cada dado solicitado o instrutor 

dará a informação pertinente e cobrará o correto proceder da guarnição; 

- Quando a guarnição bradar: “carro atirou” e executar a ação simulada do tiro 

o tempo deverá ser contabilizado;  

- Entre o evento 8 e o evento 9 deve se determinado o rodízio de funções no 

tempo de 45 segundos; 

- A cada evento do quadro o instrutor deverá verificar se foi executado 

corretamente o comando de tiro, se a granada foi selecionada e carregada 

corretamente, se o canhão foi apontado corretamente, se a avaliação de distância 

(telêmetro ou olho nu de acordo com o CC) foi executada corretamente, escrevendo 

“C” para os procedimentos corretos e “E” para os procedimentos errados, e o tempo 

que a guarnição levou para cumprir toda a tarefa. Lançando os dados na ficha 

controle; 

- A ficha controle é a que segue; 

 

FICHA CONTROLE DOS RESULTADOS DO TESTE DE ADESTRAMENTO  

Guarnição: GDH: 

Instrutor: Assinatura do Instrutor: 

Evento Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comandos de tiro           

Seleção da granada           

Carregamento do canhão           

Pontaria do canhão           

Avaliação de distância           

Tempo (em segundos)           

QUADRO 09 – Ficha controle 

Fonte: o autor 

 

- Ao final do Teste de Adestramento (Apêndice D) os resultados deverão ser 

entregues ao S.3 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DESTINADO À ESPECIALISTA 

 

1) Nome completo posto e função? 

___________________________________________________________________ 

 

2) Experiência profissional. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Durante seu período com instrutor do CIBld você foi instrutor de quais cursos e 

estágios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Nesse período qual o contato que você teve com simuladores de carro de 

combate nível guarnição CC ou elementos individualmente e descreva quais são 

esses simuladores, qual o material, onde estão disponíveis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Quanto ao material mais moderno que você citou, Table Top, Cabine de 

Adestramento e não sei se você citou a Torre de Procedimentos. Desses materiais 

quais são os mais aptos para o emprego na instrução das Unidades do EB em vista 

dos carros que possuem. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) Dos simuladores disponíveis hoje qual deles se presta a qual dos carros 

existentes no Exército Brasileiro ou todos servem para todos os carros? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Sobre os exercícios do TALAFIT e o seu emprego, ele se presta a todos os carros 

disponíveis no EB e qual a distribuição dele no Brasil? 

___________________________________________________________________ 

 

8) Toda a guarnição interage? 

___________________________________________________________________ 

 

9) Quantos TALAFIT existem e quantos estão disponíveis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Qual sua experiência com o Table Top e a torre de procedimentos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Já foi dito que o TALAFIT  é próprio para o Leopard 1A1, a Torre de 

Procedimentos e o Table Top são próprios para o Leopard 1A5. E o que há para o 

M-60? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12) Quais são os padrões mínimos que se espera da guarnição CC? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13) Os alunos que chegam ao CIBld apresentam que nível de aproveitamento de tiro 

e saem com que nível? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14) No final do estágio tático os alunos conseguem atingir os 8 segundos para o tiro 

NA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15) Qual o custo médio para a construção de uma torre didática? 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DESTINADO AO CHEFE DA SEÇÃO DE 

SIMULADORES DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS  

 

1) Nome completo, posto, função que exerce e experiência com simuladores para 

guarnição CC. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

2) Quais simuladores existem hoje no Brasil para os CC em atividade no EB, o que é 

possível realizar com os mesmos e seus custos (aquisição, manutenção, licença 

anual, etc)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Qual a melhor opção de simulador para os CC no Brasil, seu custo e qual o tempo 

de "pay back"? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) O que o CIBld tem praticado com os alunos nos simuladores disponíveis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Se fosse possível ter simuladores nas OM qual seria, que tipo de exercícios 

poderiam ser desenvolvidos nível Guarnição, Pelotão e Esquadrão? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Existem experiências internacionais que corroboram as opiniões pessoais do Sr? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Qual o padrão de desempenho (tempo de reação e percentual de acerto) é 

desejável para uma guarnição CC e quanto tempo se leva para que a mesma os 

alcance? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8) Que tipo de simulação não é realizável hoje, no Brasil, seja por falta de meios ou 

por inexperiência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

9) Existe algum projeto nacional sobre o assunto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Quem norteia os estudo de simuladores no âmbito do EB (se possível a 

instituição, o nome e um contato)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Existe algum estudo sobre melhora dos padrões operacionais com o emprego de 

simuladores e a comparação dos custos de um exercício real e o simulado? É 

possível ter acesso ao mesmo e utilizá-lo na presente dissertação de mestrado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12) Há alguma outra idéia pertinente ao assunto que não tenha sido questionada? 

Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


