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RESUMO 
Devido ao avanço tecnológico mundial, a simulação virtual está cada vez mais sendo utilizada para o 
adestramento no Exército Brasileiro (EB). Trata-se de uma importante ferramenta para o adestramento 
das pequenas frações, como o pelotão de fuzileiros. Contudo, por ter sido incorporado como um 
instrumento de adestramento recentemente, a simulação virtual ainda não foi inserida definitivamente 
no processo de adestramento das diversas tropas. O Virtual Battlespace 3 é um software de simulação 
virtual adotado pelo EB e ainda não se sabe quais suas reais capacidades e limitações no adestramento 
das pequenas frações. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi verificar a possibilidade do uso do 
VBS3 no adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição, na tentativa de 
disseminar o conhecimento adquirido nessa pesquisa para toda a Força Terrestre. Para obtenção dos 
dados referentes as capacidades e limitações do uso do VBS3 no que esta obra se propõe, foram 
realizadas buscas exploratórias a artigos e documentos de ensino, seguidas de um questionário para 
uma amostra que utilizou o VBS3 ou algum outro programa de simulação virtual. Foi realizado também 
uma entrevista com um militar especializado no uso do VBS3 dentro do EB. 
 

Palavras-chave: Adestramento. Pelotões de Fuzileiros de Selva. Simulação. Simulação de combate. 
Simulação Virtual. Virtual Battlespace 3. 

 
ABSTRACT 
Due to worldwide technological advances, the virtual simulation is increasingly being used for training 
in the Brazilian Army (BA). This is an important tool for the training of small squads, such as the rifle 
platoon. However, because it has been incorporated as a training instrument recently, the virtual 
simulation hasn’t been definitively inserted in the training process of many troops. Virtual Battlespace 3 
is a virtual simulation software adopted by the BA and it isn’t known what are their real abilities and 
limitations in the training of small squads. In this context, the objective of this work was to verify the 
possibility of using VBS3 in the training of the Jungle Rifle Platoons in position’s defense, in an attempt 
to disseminate the knowledge acquired in this research to the entire Ground Force. In order to obtain 
the data regarding the capacities and limitations of the use of VBS3 in this work, exploratory searches 
were carried out on articles and teaching documents, followed by a questionnaire for a sample that used 
VBS3 or some other virtual simulation program. An interview was also conducted with a military 
specialized in the use of VBS3 within BA. 
 

Key Words: Combat simulation. Drills. Jungle Rifle Platoons. Simulation. Virtual Battlespace 3. Virtual 
Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os tempos antigos, o homem cria ferramentas para treinar suas 

estratégias em combate, sem estar propriamente em um combate real. As batalhas 

forçaram o homem e seus exércitos a criarem ferramentas que simulem a guerra e 

suas características. Um exemplo desse tipo de simulação é o jogo de xadrez, o qual, 

segundo Castro (2004), teve origem no início do século VII, na Índia, sob o nome de 

chaturanga. 

De acordo com Baladez (2009), atualmente o xadrez tem a finalidade de 

entretenimento, embora, tenha tido papel importante no treinamento de comandantes 

dos exércitos antigos, funcionando como um simulador de estratégia em batalha. No 

xadrez, o tabuleiro é uma representação do campo de batalha e suas peças 

representam as forças oponentes envolvidas. 

No campo da simulação militar um dos pioneiros foi a simulação de voos. De 

acordo com Schitcoski (2009), quando os primeiros simuladores de voo foram 

construídos, muito se discutiu a respeito da sua eficiência no treinamento de combate. 

Percebeu-se que quanto mais os pilotos tinham horas de voo simuladas melhor eram 

seus rendimentos, tornando-se indispensáveis o treinamento de voo nos simuladores. 

Hoje, todos concordam que os simuladores de voo são ferramentas de 
treinamento muito úteis. Além disso, os simuladores são uma maneira segura 
de manter as habilidades dos pilotos atualizadas. (SCHITCOSKI, 2009, p. 
20). 

O Ministério da Defesa (MD), através da Política Nacional de Defesa (PND) tem 

como um dos seus Objetivos Nacionais de Defesa: manter as Forças Armadas 

modernas, integradas, adestradas e balanceadas, e com crescente 

profissionalização, operando de forma conjunta e adequadamente desdobradas no 

território nacional (BRASIL, 2017, p. 5).  

Por meio de uma obra nomeada de Cenários de Defesa 2020 – 2039 – “sumário 

executivo” – o MD teve como propósito contribuir para o desenvolvimento do próprio 

Ministério da Defesa (BRASIL, 2017), abordando várias dimensões e projetando um 

cenário para os próximos 20 anos. Na dimensão militar no âmbito mundial, o foco é 

empregar menores quantidades de recursos financeiros com maiores capacidades 

operacionais, prevenindo os danos colaterais. Além disso, em decorrência dos 

avanços tecnológicos, através do uso de equipamentos e armamentos mais evoluídos 

espera-se que os militares estejam mais aptos a operar sistemas modernos e 

empregá-los de uma forma mais eficiente. Os combatentes serão equipados com 
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tecnologias no estado da arte; possuirão capacitação para operar sistemas 

complexos; se adestrarão para utilizar o máximo de suas capacidades físicas e 

mentais; estarão aptos a executar todos os tipos de missão; possuirão elevada 

capacidade de decisão; serão rapidamente mobilizáveis e comandados e controlados 

em tempo real (BRASIL, 2017, p.21). 

No âmbito da dimensão econômica do MD, os gastos devem ser congelados 

pelos próximos vinte anos em decorrência do Novo Regime Fiscal no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. Com essa medida, cresce a 

importância da economia de meios em todos os aspectos, especialmente em função 

da insuficiência orçamentária, impactando projetos de recuperação de capacidade 

operacional e modernização (BRASIL, 2017, p.43). 

O Comando do Exército Brasileiro (EB) já está alinhado com essa nova diretriz 

de congelamento orçamentário. Segundo o Gen Ex Eduardo Dias da Costa Villas 

Bôas, a contenção orçamentária impõe judiciosa e imediata racionalização no 

emprego de recursos humanos, materiais e financeiros (BÔAS, 2017, p.3). De acordo 

com o general, cada centavo do orçamento federal deverá ter seu uso otimizado em 

prol do aumento do poder de combate da Força Terrestre. 

Nessa conjuntura, a utilização de dispositivos de simulação em combate tem 

como características a redução orçamentária e a complementação do adestramento 

operacional, potencializando o método tradicional de adestramento. Segundo o Maj 

Cav QEMA Vagner Knopp de Carvalho, a utilização de dispositivos de simulação de 

modo sistematizado visa a redução de custos e, principalmente, o desenvolvimento 

da capacidade operacional de diversos exércitos (CARVALHO, 2011). 

Em uniformidade com a visão de futuro do MD, na dimensão militar no âmbito 

mundial abordado na obra Cenários de Defesa 2020 – 2039 – sumário executivo, a 

simulação de combate é uma importante ferramenta de que dispõem as principais 

forças armadas do mundo para a manutenção do estado de prontidão de seus efetivos 

e adestramento de tropas e de estados maiores de maneira eficiente e com economia 

de recursos (CARVALHO, 2011). 

O uso da simulação de combate trata-se de uma atividade presente nas 

principais forças armadas do mundo e que vem alcançando resultados satisfatórios 

nas últimas décadas (GARCIA, 2005). Este trabalho se propõe a descrever sobre a 

simulação virtual no adestramento dos Pelotões de Fuzileiros de Selva na defesa em 



3 

posição. Dentre os softwares disponíveis no mercado, o Simulador Virtual Battlespace 

3 (VBS3) foi escolhido por ser uma plataforma virtual atualizada e que foi 

recentemente adotada pelo EB para esta finalidade, estando ainda em fase de 

adequação aos meios de emprego militar e alguns conceitos doutrinários do EB. 

1.1 PROBLEMA 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro também necessita utilizar essa ferramenta 

para o adestramento do seu contingente como um todo, na tentativa de igualar 

tecnologicamente às outras potências militares mundiais. 

Diante do pressuposto apresentado, observa-se que a utilização da simulação 

virtual para o adestramento das tropas da Força Terrestre está alinhada com os 

interesses do MD. Além disso, apresenta-se como uma ferramenta valiosa para o 

adestramento das pequenas frações, embora ainda pouco utilizada no EB, por ser um 

sistema relativamente recente. 

O software utilizado neste trabalho é o VBS3, sendo um sistema apto a prática 

da doutrina pelas pequenas frações (pelotões e grupos de combate). Utilizando 

computadores comuns de baixo custo pode-se desenvolver os atributos cognitivos dos 

comandantes das pequenas frações diante de determinadas situações em combate. 

O VBS3 ainda não foi testado em ambiente de selva, tendo como principal 

diferença dos softwares convencionais fatores ligados ao terreno e as condições 

meteorológicas, tais como: solo, vegetação, hidrografia, clima, temperatura, entre 

outros. Embora o VBS3 tenha sido testado em outros países, ainda não se sabe se o 

software conseguirá simular com eficácia o ambiente de selva, para que se tenha uma 

experiência de combate mais próxima do real possível. 

Visando avaliar a efetividade da simulação virtual nas pequenas frações, foi 

formulado o seguinte problema de pesquisa: Será possível o VBS3 simular com 

precisão o ambiente de selva e suas características, bem como o pessoal, os meios 

de emprego militar (MEM) e a doutrina do EB na defesa em posição? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem a finalidade de verificar a viabilidade da utilização do 

VBS3 como uma ferramenta de simulação virtual no adestramento dos pelotões de 
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fuzileiros de selva, discutindo as possibilidades e limitações do software em questão 

na aplicação da operação básica de defesa em posição no ambiente de selva. 

Para alcançar o objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos abaixo relacionados, que facilitaram o raciocínio descritivo apresentado 

neste estudo: 

a) Identificar as modalidades da simulação de combate, dando ênfase na 

simulação virtual; 

b) Descrever as características do VBS3, suas possibilidades e limitações; 

c) Enunciar a doutrina da defesa em posição em ambiente de selva; 

d) Analisar a viabilidade da utilização do VBS3 no contexto de uma operação 

onde o pelotão de fuzileiro de selva esteja sendo empregado numa defesa de posição 

em ambiente de selva; e 

e) Identificar, a partir da opinião dos militares do Centro de Instrução de 

Blindados (C I Bld), os pontos fortes e oportunidades de melhorias da utilização do 

VBS3 no adestramento das pequenas frações das tropas blindadas e fazer uma 

analogia para as pequenas frações no ambiente de selva. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O período de austeridade pela qual o país atravessa atualmente torna a 

simulação virtual um meio viável para continuar o adestramento da tropa considerando 

a restrição orçamentária. O emprego da simulação virtual nos pelotões de fuzileiros 

de selva destaca-se pela capacidade de se ter diversos cenários e situações de 

combate num curto espaço de tempo e lugar. Dentro de uma sala equipada com 

computadores e softwares instalados, suficientes para o efetivo de um pelotão, pode-

se realizar esse tipo de adestramento para os envolvidos. 

A correta aplicação dessa ferramenta é vital para o sucesso dos seus objetivos, 

particularmente durante a execução da atividade, pois o desvio do foco na utilização 

do equipamento durante o treinamento pode ter um resultado aquém do desejado. 

Nesse contexto e buscando na inovação dos métodos de treinamento, é 

essencial a utilização do VBS3 como um utensílio para o adestramento das pequenas 

frações em ambiente de selva. Dessa forma, esse trabalho justifica-se pelo potencial 

que o VBS3 tem para se tornar uma ferramenta indispensável no processo de 
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adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva, tendo em vista que está sendo 

utilizada atualmente por diversos exércitos espalhados no mundo. 

A partir desse trabalho tem-se ainda como contribuição a possibilidade de 

expansão da utilização da simulação virtual no adestramento não somente em 

ambientes de selva, mas para qualquer ambiente operacional que se desejar. 

2 METODOLOGIA 

Para ter uma base de dados que permita chegar a um parecer para o problema, 

o delineamento dessa pesquisa contemplou leitura analítica, fichamento das fontes e 

de documentos de ensino referente ao tema, além da consulta a manuais doutrinários, 

monografias da Escola de Comando e Estado Maior (ECEME), da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e do Instituto Militar de Engenharia (IME), além 

de artigos científicos de diversas revistas. 

Quanto a forma de abordagem do problema, esta obra utilizará os conceitos de 

pesquisa qualitativa, pois o tema selecionado poucas pessoas que detêm grande 

conhecimento sobre o assunto. 

Em relação ao objetivo geral, o presente trabalho empregará a modalidade 

exploratória, tendo em vista o pouco conhecimento disponível sobre o assunto em 

questão. Para tanto, será realizado um questionário com militares que estão em 

contato com o programa VBS3 no C I Bld. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Esse artigo abordou sobre um breve histórico do jogo de xadrez. O xadrez por 

ter sido amplamente utilizado nos tempos antigos como uma ferramenta para simular 

a estratégia no campo de batalha e assim obter uma maior probabilidade de sucesso 

nelas. Esse fato retrata bem que a simulação do combate sempre foi uma 

preocupação do homem nos conflitos, tornando-se importante e decisivo para a vitória 

nas batalhas. 

Uma analogia foi feita com a simulação de voo, onde os pilotos das aeronaves 

que não passavam pelo treinamento da simulação tinham menos êxito do que aqueles 

que a praticavam, chegando à conclusão que a simulação de voo é estritamente 

necessária no treinamento dos pilotos e por analogia é notório que também se faz 

necessário em outros treinamentos militares. 
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Ao verificar a importância da simulação para o combate e analisando esses 

dois fatos descritos acima, procurou-se alinhar o interesse do EB com o uso da 

simulação. A Política Nacional de Defesa tem como um dos seus objetivos manter 

Forças Armadas modernas. Além disso, o comando da Força Terrestre também está 

receoso quanto ao orçamento financeiro disponível para as próximas décadas, 

crescendo de importância a utilização de meios que economizem recursos financeiros. 

A simulação virtual seria uma resposta para esses dois fatos, pois tanto economiza 

recurso financeiro quanto é um recurso moderno utilizado por outros países no 

adestramento das suas forças armadas. 

Foram utilizadas as palavras-chave simulação de combate, simulação virtual, 

adestramento, Virtual Battlespace 3, VBS3, pelotões de fuzileiros de selva, defesa em 

posição na base de dados DSpace COTER, Military Review, Revista Verde Oliva e na 

biblioteca de monografias da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME) e do Instituto Militar de Engenharia (IME). Além desses utilizou-se sítios 

eletrônicos de procura na internet, particularmente para os diversos manuais e 

Diretrizes do Exército Brasileiro referentes ao uso da simulação de um modo geral. A 

revisão de literatura priorizou o uso da simulação de combate na modalidade virtual, 

abordando de forma mais superficial os demais conceitos referentes à simulação. 

Já o termo simulação militar, de acordo com a Portaria Nr 55 – EME (2014, p. 

37-38), é a reprodução, conforme regras pré-determinadas, de aspectos específicos, 

de uma atividade militar ou da operação de material de emprego militar, empregando 

um conjunto de equipamentos, softwares e infraestruturas. A simulação militar pode 

ser conduzida em três modalidades: Simulação Viva, Virtual e Construtiva. 

Simulação Viva é a modalidade na qual são envolvidos agentes reais, operando 

sistemas reais (armamentos, equipamentos, viaturas e aeronaves de dotação), no 

mundo real, com o apoio de sensores, dispositivos apontadores laser e outros 

instrumentos que permitem acompanhar o elemento e simular os efeitos dos 

engajamentos. 

Simulação Virtual é a modalidade na qual são envolvidas agentes reais, 

operando sistemas simulados, ou gerados em computador. A Simulação Virtual 

substitui sistemas de armas, veículos, aeronaves e outros equipamentos cuja 

operação exija elevado grau de adestramento, ou que envolva riscos e/ou custos 

elevados para operar. A simulação virtual tem como principal aplicação o 

desenvolvimento de técnicas e habilidades individuais, que permitam explorar os 
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limites do operador e do equipamento. Essa modalidade pode ser integrada em um 

ambiente virtual comum, possibilitando o adestramento tático de determinada fração 

e mesmo em exercício com interoperabilidade de sistemas de simulação. 

A Simulação Construtiva envolve tropas e elementos simulados, operando 

sistemas simulados, controlados por agentes reais, normalmente numa situação de 

comandos constituídos. Também conhecida pela designação de “jogos de guerra”. A 

ênfase dessa modalidade é a interação entre agentes, divididos em forças oponentes 

que se enfrentam sob o controle de uma direção de exercício. Seu emprego principal 

é no adestramento de comandantes e estados-maiores, no processo de tomada de 

decisão, e no funcionamento de postos de comando e sistemas de comando de 

controle. 

Outro termo vigente é a simulação virtual tática, um ramo da simulação virtual 

que tem como plataforma a utilização de sistemas computadorizados dotados de 

softwares que reproduzem situações de combate (FLORES, 2017). 

2.1.1 O Virtual Battlespace 3 

O VBS3 é um software versátil de treinamento e simulação criado pela empresa 

australiana Bohemia Interactive Simulation (BISim). Ele fornece um ambiente de 

treinamento virtual abrangente para treinamento tático, experimentação e ensaios de 

missões para terra, mar e ar.  

É um programa de computador que inserido numa plataforma de 

desenvolvimento para modelagem e simulação de usos, baseado em tecnologias de 

jogos comerciais. O VBS3 evoluiu ao longo de mais de 15 anos para uma plataforma 

abrangente de treinamento de desktop e de missão, adaptada para centenas de usos 

discretos de treinamento por militares em mais de 50 países. 

O sistema possui inúmeros modelos detalhados de veículos, armas e 

personagens militares e civis. Por ser um sistema virtual, os custos para customização 

e utilização são reduzidos comparados com outras formas de adestramento, seja elas 

real ou virtual. O VBS3 combina uma enorme biblioteca de conteúdo, ferramentas de 

desenvolvimento de cenários e um recurso de revisão de ações que imerge os 

militares em um ambiente virtual multijogador de alta fidelidade. Ele inclui um sistema 

de comunicações de voz e uma ferramenta de planejamento de missão para adicionar 

marcações militares a cenários.  
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Ao instalar o VBS3 em um computador pode-se usar as ferramentas e os 

modelos fornecidos para configurar um cenário e começar o treinamento. O VBS3 

também possui ferramentas de desenvolvimento incorporadas para personalizar 

modelos e importar seus próprios modelos e terrenos. Moldado e refinado por mais 

de 15 anos de avaliação do usuários, o VBS3 é o padrão de fato na simulação militar 

baseada em jogos e atende a centenas de casos de uso de treinamento (Bohemia 

Interactive Simulations, 2019). 

 

FIGURA 1 - Logo do software Virtual Battlespace 3 e da Bohemia Interactive Simulations 

 

Fonte: Bohemia Interactive Simulations (2019) 

2.1.2 Capacidades e limitações do VBS3 

De acordo com Flores (2017), o VBS3 é um sistema capaz de desenvolver o 

cognitivo do usuário, proporcionando a ele a possibilidade de desenvolver as reações 

e atitudes mentais diante de determinados cenários de combate. Os equipamentos 

utilizados para a simulação virtual tática são computadores e periféricos comuns, de 

uso civil e que se assemelham, em baixo nível de fidelidade, com punhos e comandos 

dos carros de combate, viaturas e armamentos reais. Isso se deve ao fato dos 

simuladores virtuais táticos serem apropriados para o desenvolvimento de atividades 

para líderes de subunidades e pequenas frações como pelotões e seções, cujas 

características são: foco no domínio cognitivo e não no psicomotor do usuário, 

retirando assim a obrigatoriedade de aprendizado de habilidades específicas de 

operação dos MEM.  

Além disso, o VBS3 oferece algumas vantagens para a instrução militar, tais 

como:  

a) Fornece um ambiente seguro, controlado e de baixo custo no qual o 

aprimoramento das capacidades de combate podem ser otimizados no ambiente ao 

vivo; 
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b) Possibilita a integração das diversas funções de combate e a utilização de 

uma infinidade de meios que, em uma situação real, seriam difíceis de reunir e 

gerariam elevado custo; 

c) Pode ser acompanhada facilmente por uma equipe de especialistas que 

controlam e avaliam as atividades, reproduzindo os resultados positivos e negativos 

posteriormente aos instruendos através das ferramentas de análise pós-ação; 

d) Diminui a necessidade de utilização de campos de instrução preservando 

áreas e colaborando com a preservação do meio ambiente; 

e) Minimiza a necessidade de controle e gestão de danos a estruturas 

existentes, como estradas e cercas; 

f) Simula de maneira limitada, porém satisfatória, a execução de atividades de 

alto risco como abertura de brechas, transposição de cursos d’água, além dos efeitos 

dos fogos inimigos sobre a tropa e sua consequente degradação (FLORES, 2017). 

FIGURA 2 – Modelo 3D de um soldado em combate. 

  

Fonte: Bohemia Interactive Simulations (2019) 

Os militares usuários do programa no adestramento aprimoram as capacidades 

individuais como: comando, controle e consciência situacional; técnicas de 

progressão, de formações de combate e de ocupação de posição de tiro com 

blindados; preparação, planejamento e execução do apoio de fogo nível subunidade; 

técnicas de ação imediata; utilização e ocupação do terreno para observação e tiro; 

técnicas de prevenção de fratricídio; operações ofensivas e defensivas, dentre outros 

(FLORES, 2017). 

A simulação virtual tática complementa os outros tipos de simulação de 

combate, sendo mais uma ferramenta para os indispensáveis exercícios no terreno, 

sendo um meio para o adestramento e não um fim. Pode – se afirmar que a simulação 
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virtual tática se assemelha com um teste informal, onde a principal finalidade deste 

teste é preparar o estudante para a prova formal. A prova formal neste caso é o 

exercício de combate no terreno. 

Contudo ela é uma peça no processo e deve ser complementada [...] por 
outros tipos de simulação virtual [...], pela simulação viva, pela simulação 
construtiva e principalmente pelos indispensáveis exercícios no terreno 
(FLORES, 2017). 

FIGURA 3 – Militares utilizando o VBS3 para adestramento 

  

Fonte: Bohemia Interactive Simulations (2019) 

FIGURA 4 – Tela do menu inicial do VBS3. 

 

Fonte: Bohemia Interactive Simulations (2019) 

Flores (2017) diz que o VBS3 por ter a arquitetura aberta é praticamente todo 

customizável e se destaca pela ampla flexibilidade para montagem dos cenários de 

simulação os quais podem ser alterados durante a execução do exercício. Para 
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auxiliar no adestramento do combate podem ser inseridas tropas inimigas controladas 

por inteligência artificial com determinado nível de experiência, liderança, 

características físicas e psicológicas, condições de saúde para facilitar ou dificultar o 

nível do combate. É possível, ainda, alterar o terreno, inserir obstáculos, edificações, 

campos de mina, população civil, animais, fontes de luz, de som, fogos indiretos e 

muitos outros recursos. 

FIGURA 5 – Ferramenta de criação e edição de cenários e de análise pós ação 

 

Fonte: Bohemia Interactive Simulations (2019) 

Uma das principais características do VBS3 é o treinamento em primeira 

pessoa, no qual o instruendo incorpora em seu personagem no exercício, tendo a 

visão dos olhos do personagem, além de poder se conectar auditivamente com os 

outros militares do pelotão ou de qualquer tropa constituída através dos headsets. 

Dessa forma, é possível treinar o indivíduo, pois o administrador pode personalizá-lo 

de acordo com a realidade, ajustando sua altura, peso, armamento, munição e 

equipamento, se mostrando muito interessante para o adestramento de tropas de 

Infantaria (FLORES, 2017). 

Uma limitação do VBS3 no emprego em ambiente de selva é a falta da 

modelagem do terreno característico da selva. Atualmente o ambiente de selva não 

existe no banco de dados da plataforma, tendo que ser construído do zero. Como não 

há pessoal especializado em criar um modelo para o terreno da selva, o EB teria que 

contratar um pessoal especializado para realizar esse trabalho. 

Outra limitação é no campo da aplicação do software. Como se trata de um 

programa muito semelhante aos jogos de tiros encontrados no meio comercial, o seu 
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uso é facilmente confundido pelos usuários como uma diversão, a maioria jovens entre 

18 e 25 anos que fazem uso desses jogos de vídeo games com o intuito de se 

divertirem. Cabe ao administrador do programa ou ao militar que estiver coordenando 

a atividade o cuidado para não permitir que uma atividade de adestramento seja 

confundida com diversão e o militar usuário ao invés de praticar os conceitos técnicos 

e táticos apenas esteja passando o tempo em frente ao computador se divertindo. 

Sendo assim, pode-se perceber que o VBS3 é amplamente capacitado para 

simular os diversos tipos de ambientes no combate real, oferecendo aos usuários a 

prática em um ambiente seguro e controlado das diversas situações de um combate, 

seja ele convencional ou moderno, possuindo muito mais vantagens do que 

desvantagens. Além disso, possibilita a integração das diversas funções de combate, 

tais como: comandante de frações, emprego das armas de uso individual e coletivo, 

orientação, planejamento e execução, comando e controle, dentre outros. 

2.1.3 O pelotão de fuzileiros de selva 

 A missão básica de um pelotão de fuzileiros de selva é deter o inimigo pelo fogo 

à frente da posição, repelir o seu assalto pelo combate aproximado e destruí-lo pelo 

contra-ataque (BRASIL, 2009). 

 Quanto a sua organização, o Pelotão de Fuzileiros (Pel Fuz) é comandado por 

um 1º ou 2º Tenente. É composto por uma turma de comando (Tu Cmdo), um grupo 

de apoio (Gp Ap) e três grupos de combate (GC), totalizando 37 (trinta e sete) homens. 

A turma de comando é composta pelo sargento adjunto e pelo rádio operador. 

Cada grupo de combate possui duas esquadras. O grupo de apoio é composto por 

duas peças de metralhadora leve e por uma peça de morteiro leve (BRASIL, 2009). 

O Pelotão de Fuzileiros de Selva tem um atendente a mais em cada GC e não 

possui o grupo de apoio, totalizando 35 (trinta e cinco) militares. 
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FIGURA 6 – Organograma do Pelotão de Fuzileiros de Selva 

 

Fonte: NETO (2019) 

2.1.4 A defesa em posição em ambiente de selva 

A defesa em posição é uma operação básica defensiva que tem o objetivo de 

impedir, resistir ou se sobrepor a um ataque inimigo, infligindo-lhe o máximo de 

desgaste e desorganização, buscando criar condições favoráveis para a retomada da 

ofensiva (BRASIL, 2017, p. 4-1). Nesse conceito, a defesa em posição em ambiente 

de selva tem algumas características únicas se comparadas com a defesa em outros 

tipos de terreno ditos convencionais. O ambiente de selva favorece a economia de 

meios na defensiva, mas também permite o atacante obter melhores condições para 

desbordar ou cercar uma posição (BRASIL, 1997, p. 6-1).  

A defesa em posição no ambiente de selva é dividida em defesa de área e 

defesa móvel. A defesa de área no ambiente de selva é um tipo de defesa incomum, 

pois o próprio ambiente limita as suas características. Entretanto, se for interesse do 

comandante pode ser executado por um tempo determinado. 

[...] Parece não haver sentido uma defesa de área no interior da selva, mas 
em curso de operações pode acontecer que determinadas regiões, 
interessem ao Cmt mantê-las sob seu controle, por um período de tempo. 
(BRASIL, 1997, p.6-2). 

A defesa móvel em ambiente de selva se caracteriza por distribuir os pontos 

fortes no terreno para canalizar o ataque inimigo a uma área onde as condições do 

terreno lhe sejam desfavoráveis facilitando a sua destruição (BRASIL, 1997, p.6-2). 
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2.1.5 O VBS3 simulando o ambiente de selva 

 Percebe-se que o VBS3 possui uma gigantesca capacidade de criação e 

reprodução de cenários, devido ao seu poder de modelar qualquer ambiente 

operacional para ser renderizado ao usuário. Para que ele simule com precisão, 

precisa ter previamente inserido os dados das características da defesa em posição 

em ambiente de selva quanto dos meios de emprego militar, incluindo fardamentos, 

armamentos, viaturas, materiais de intendência, dentre outros. 

 O ambiente da selva amazônica é mais um cenário, ou mapa, a ser 

customizado para que o VBS3 possa simular dentre os preexistentes na matriz do 

software. O programa possui plenas capacidades para realizar tal fato, não sendo 

esse um fator limitador. Entretanto, devido às características únicas do ambiente de 

selva, o VBS3 não possui em sua base de dados o ambiente de selva 

especificamente, sendo necessário criar tal modelo para ser executado pelo VBS3. O 

EB não possui pessoal especializado para realizar essa modelagem, sendo 

necessário a contratação de uma empresa especializada para criação desse mapa. 

Contudo, outros cenários semelhantes à selva amazônica podem ser utilizados 

enquanto não cria o mapa do ambiente de selva propriamente dito. 

 Acerca do descrito acima, visualiza-se que apesar de algumas dificuldades 

para emprego do VBS3 no adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva não existe 

um fator extremamente limitador que inviabilize o uso do programa para tal finalidade. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico sobre o assunto, o delineamento da 

pesquisa contemplou a coleta de dados através de um questionário e uma entrevista. 

A amplitude do universo foi definida a partir do efetivo de militares que servem 

no C I Bld, de estagiários que estavam utilizando o VBS3 no C I Bld e dos oficiais do 

curso de infantaria da EsAO. 

Uma entrevista realizada com o 1º Sgt RANGEL PANICHI FLORES, da seção 

de simulação do C I Bld e autor do artigo publicado no site da Defesanet, utilizado 

como fonte de pesquisa deste artigo, atualmente servindo no C I Bld na seção de 

simuladores do C I Bld. 
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Dessa forma, a população a ser estudada foi definida em 70 militares, 

englobando os militares servindo na seção de simuladores do C I Bld e de 33% dos 

militares do Curso de Infantaria da EsAO. 

Para que a coleta de dados e que as induções realizadas sejam confiáveis, 

buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Para isso, a amostra dimensionada 

como ideal foi de 56 militares. 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário on-line, o formulário 

da Google Forms, e enviado aos militares do C I Bld e aos oficiais do Curso de 

Infantaria da EsAO. Neste questionário de preenchimento voluntário buscou-se o 

máximo de adesão para atingir uma amostra de igual o maior valor do que a amostra 

ideal. 

A distribuição do questionário ocorreu de forma indireta, através de solicitações 

via aplicativo de mensagens WhatsApp para o universo considerado. Entretanto, 

devido a diversos fatores, 62 respostas foram obtidas (88% do total), das quais 19 

respostas de militares que já utilizaram o VBS3 e de 43 que não, descartando a 

necessidade de invalidar algum questionário por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

A partir do número de respostas obtido (62), temos que o tamanho da amostra 

obtido do número ideal (56) foi superior ao desejado para o tamanho populacional dos 

potenciais integrantes da amostra. A quantidade de respostas reforça a relevância 

desta pesquisa, levando em consideração a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com um militar do C I Bld e 2 militares do Curso de 

Infantaria da EsAO, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de 

coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário. 

Na entrevista foram feitas 7 (sete) perguntas com o intuito de esclarecer 

detalhes operacionais do VBS3 e suas capacidades para o adestramento do pelotão 

de fuzileiros de selva na defesa em posição. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo serão apresentados inicialmente os dados e conceitos obtidos 

pela pesquisa bibliográfica da revisão de literatura e posteriormente os resultados 
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obtidos pela aplicação do questionário aplicado aos militares da seção de simuladores 

do C I Bld e dos oficiais do Curso de Infantaria da EsAO e da entrevista realizada com 

o 1º Sgt RANGEL PANICHI FLORES. 

3.1 RESULTADO DA REVISÃO DE LITERATURA 

Quanto ao tema em questão, poucos são os estudos que retratam sobre o uso 

da simulação virtual. Nesse contexto, Carvalho (2011) afirma que a utilização de 

dispositivos de simulação de modo sistematizado visa a redução de custos e, 

principalmente, o desenvolvimento da capacidade operacional de diversos exércitos. 

A pauta atual de economia de recursos está em consonância com a proposição da 

utilização dos simuladores virtuais. 

O manual MD35-G-01 (Glossário das Forças Armadas) descreve a simulação 

como representação de um evento, ou uma sucessão de eventos inter-relacionados, 

mediante a utilização de modelos que reproduzam com fidelidade o comportamento 

daquilo que retratam. 

Já o termo simulação virtual é a modalidade na qual são envolvidas agentes 

reais, operando sistemas simulados, ou gerados em computador. A Simulação Virtual 

substitui sistemas de armas, veículos, aeronaves e outros equipamentos cuja 

operação exija elevado grau de adestramento, ou que envolva riscos e/ou custos 

elevados para operar. Sua principal aplicação é no desenvolvimento de técnicas e 

habilidades individuais, que permita explorar os limites do operador e do equipamento 

(BRASIL, 2014). 

Atualmente, o EB utiliza os softwares VBS3 e o Steel Beasts, este por sua vez 

voltado para o adestramento de blindados. O VBS3 vem sendo utilizado no 

adestramento de frações nível Subunidades (SU), Pelotões (Pel) e Grupos de 

Combate (GC) de uma forma mais completa do que o Steel Beasts. 

Na parte doutrinária, o adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva na 

defesa em posição não constitui um empecilho para o VBS3, pois ele possui todas as 

ferramentas necessárias para que a fração constituída possa executar as missões que 

lhes forem impostas. A limitação está na reprodução do cenário de selva, que ainda 

não está configurado nos dados base do programa e carece de uma riqueza de 

detalhes única do ambiente de selva. 
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3.2 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

Dentre os 62 (sessenta e dois) participantes da pesquisa, 100% deles são 

militares de Organizações Militares (OM) de diversos Comandos Militares de Área (C 

Mil A). Oficiais e Sargentos responderam ao questionário de forma simples e sem 

erros de preenchimento. 

GRÁFICO 1 – Porcentagem das OM dos participantes 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NETO (2019) 

GRÁFICO 2 – Postos e graduações dos participantes 

 

Fonte: NETO (2019) 

A partir dessa pergunta, os militares que responderam negativamente foram 

convidados a encerrar a pesquisa, tendo em vista que não seria possível responderem 

às questões seguintes. A partir daqui, analisaremos somente os militares que 

responderam positivamente a esta questão. 
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Considerando o universo analisado, 43 (quarenta e três) militares nunca 

utilizaram algum programa de simulação virtual no exército. Entretanto, temos 19 

militares que já o fizeram. Nesse gráfico podemos perceber a necessidade que existe 

na difusão dessa ferramenta como uma forma de adestramento em todo o EB, não 

somente para o emprego na selva. 

GRÁFICO 3 – Quantidade de militares que utilizaram algum software de simulação virtual 

 

Fonte: NETO (2019) 

Dentre os softwares mais utilizados, o VBS3 já superou o Steel Beasts, utilizado 

no próprio C I Bld para adestramento da tropa de blindados há bastante tempo. 

Através desse gráfico, vemos que o VBS3 já possui uma utilização massiva 

considerando que é um software relativamente novo dentro do EB. 

GRÁFICO 4 – Software de simulação virtual mais utilizados no EB. 

 

Fonte: NETO (2019) 

As funções desempenhadas pelos participantes da pesquisa durante o uso do 

VBS3 vão desde a Direção de Exercício (Dir Ex) até Comandante de GC (Cmt GC). 

Analisando este gráfico observamos que uma estrutura de apoio se faz necessária 
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nos bastidores para que haja a execução do adestramento e não somente dos 

executantes propriamente ditos, pois além das funções inerentes aos pelotões de 

fuzileiros de selva é necessário militares para conduzir o exercício nas funções de 

administrador de cenários, suporte e apoio técnico, instrutor além das funções 

mencionadas anteriormente. 

GRÁFICO 5 – Funções desempenhadas pelos militares no uso do VBS3 

 

Fonte: NETO (2019) 

Para que o VBS3 atenda às expectativas de quem o utiliza, o seu uso tem que 

fornecer uma experiência ao usuário semelhante ao que ele deverá encontrar se 

estivesse num ambiente real. 14 (catorze) responderam que o VBS3 atendeu às 

expectativas do adestramento a que foram submetidos. 5 (cinco) responderam que o 

software atendeu parcialmente ao que se desejava alcançar na utilização do programa 

e não houve respostas negativas para essa questão. 

GRÁFICO 6 – Uso do VBS3 atende as expectativas do adestramento 

 

Fonte: NETO (2019) 
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Na opinião dos respondentes, 8 (oito) deles acreditam que é possível adestrar 

os pelotões de fuzileiros de selva com os cenários pré-configurados do VBS3, não 

necessitando de customização para adequar aos detalhes do ambiente de selva. 

Entretanto, 11 (onze) deles opinaram que apenas parcialmente é possível adestrar o 

pelotão em ambiente de selva com os cenários existentes na base de dados do VBS3. 

Não houveram respostas negativas, indicando que o VBS3 é capaz de adestrar o 

pelotão de fuzileiros de selva mesmo que com alguma limitação. 

GRÁFICO 7 – Uso do VBS3 no adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva 

 

Fonte: NETO (2019) 

O ambiente de selva possui várias particularidades, dentre elas: mata densa, 

terreno irregular, presença de vários cursos d’água de extensões diversas, terreno de 

difícil progressão. Com isso, o VBS3 é capaz de reproduzir tais características da 

selva. Entretanto, como na base de dados do VBS3 não possui a maioria destas 

características, se faz necessário inserir tais dados. Contudo, as respostas negativas 

assinalam que é possível simular não com perfeição o ambiente de selva, mas com 

uma forte semelhança ao real. 

GRÁFICO 8 – Possibilidade do VBS3 simular com perfeição do ambiente de selva 

 

Fonte: NETO (2019) 
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Quanto à doutrina militar do EB, ao utilizarmos o VBS3 na reprodução do exame 

de situação e planejamento das ações, percebemos que é plenamente possível utilizar 

o programa para realizar tais procedimentos doutrinários, bem como no cumprimento 

das missões de defesa em posição. 

GRÁFICO 9 – O uso do VBS3 na simulação da doutrina do EB 

 

Fonte: NETO (2019) 

No gráfico seguinte, encontramos que o VBS3 é capaz de simular os Materiais 

de Emprego Militar (MEM) necessários para as missões dos pelotões de fuzileiros de 

selva, tais como explosivos, obstáculos naturais ou improvisados, viaturas sobre rodas 

(Vtr SR) e transportes fluviais (Trnp Flu). Além disso, é possível simular viaturas 

blindadas (Vtr Bld), aeronaves (Anv), Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP), Artefatos Explosivos Improvisados (IED) dentre outros. Assim, a capacidade 

do VBS3 de reproduzir os MEM é enorme, sendo perfeitamente capaz de simular com 

detalhes todos os materiais para o adestramento das pequenas frações na defesa em 

posição no ambiente de selva. 

GRÁFICO 10 – Materiais de Emprego Militar simulados no VBS3 

 

Fonte: NETO (2019) 
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Durante o uso do VBS3 no adestramento, é possível ter uma consciência 

situacional da operação em execução. A ausência de respostas negativas confirma 

que com alguma limitação é possível entender o que a missão pede de cada militar 

envolvido no exercício, seja ela uma defesa de área ou defesa móvel, dois tipos de 

defesa em posição possíveis de serem executados nas operações da selva. 

GRÁFICO 11 – Consciência situacional durante o uso do VBS3 

 

Fonte: NETO (2019) 

A simulação virtual é um complemento aos outros tipos de simulação, inclusive 

ao adestramento em campanha. Entretanto, devido aos custos e ao risco que o 

adestramento em campanha exige para o cumprimento de algumas missões, o VBS3 

torna-se mais importante por conseguir simular o cumprimento de uma missão dos 

pelotões de fuzileiros de selva com maior realismo e menor custo para a Força. Como 

por exemplo, uma missão de defesa de área dentro da selva, onde será necessário a 

neutralização do inimigo ou a destruição de uma ponte, missões impossíveis de se 

realizar em um adestramento em campanha, pelos fatores óbvios de não poder 

destruir uma ponte nem neutralizar um militar que por ventura esteja ocupando uma 

função de figurante inimigo, no VBS3 é possível exigir que o usuário planeje e execute 

tanto a destruição da ponte quanto a neutralização do inimigo que esteja atacando a 

posição ocupada pelo usuário. 

Portanto, pode – se observar no gráfico abaixo que alguns respondentes 

assinalaram que o VBS3 substitui parcialmente outras formas de adestramento, 

quando o resultado esperado era de 100% respostas não. 
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GRÁFICO 12 – Uso do VBS3 substituindo o adestramento em campanha 

 

Fonte: NETO (2019) 

Algumas oportunidades de melhoria encontradas pelos respondentes:  

 Orientação dentro do programa é diferente do real;  

 Adequação aos MEM disponíveis nas atuais versões do software;  

 Metodologia como ferramenta para implementar um adestramento 

militar, e não uma partida de videogame;  

 Disciplina de simulação e imersão pelos instruendos;  

 Visão de túnel que poderia ser resolvido pela maior quantidade de telas;  

 Falta de noção do campo de visão espacial real; 

 Falta de intimidade com os comandos necessários para controlar o 

software; 

 Gráficos deveriam ser melhores; 

 Comunicação entre usuários a desejar; e 

 Para se ter um bom desempenho deve-se saber de todas as funções 

que existem no simulador, o que demanda tempo. Os comandos deveriam ser mais 

simples. 

A importância que os usuários do programa que responderam esse 

questionário sobre a utilização do VBS3 no adestramento dos pelotões de fuzileiros 

de selva tem um nível no mínimo significativamente importante. No entanto, a maioria 

dos respondentes afirmou que é muito importante que o VBS3 seja utilizado no 

adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva. A ausência da resposta nada 

importante reforça que o VBS3 deve ser utilizado de alguma forma no adestramento 

dos pelotões de fuzileiros de selva. 
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GRÁFICO 13 – Nível de importância da utilização do VBS3 no adestramento dos 
pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição 

  

Fonte: NETO (2019) 

Algumas considerações finais dos respondentes: 

 Instrução muito importante, visto que é muito difícil conseguir ir para o 

terreno com o pelotão a todo instante; 

 O VBS3 atenderia a tropa de selva em operações de defesa de posição, 

pois é um software muito flexível que possui uma gama muito grande de objetos para 

modelagem de um ponto forte, por exemplo. No entanto, o principal fator limitador para 

isso seria o terreno de selva, que haveria a necessidade de contratar uma empresa 

para modelar este terreno; 

 A simulação preenche uma lacuna entre as instruções de adestramento 

no quartel e os exercícios no terreno, possibilitando uma visualização realística do 

emprego das técnicas, táticas e procedimentos aprendidos, com entendimento 

facilitado dos seus efeitos (pelo uso das ferramentas do software). Os exercícios de 

simulação consolidam e revisam o que foi aprendido nas fases anteriores, permitindo 

que o militar esteja em uma melhor condição de domínio de suas tarefas e consciência 

situacional, para um elevado desempenho no exercício real no terreno que devesse 

seguir, incontestavelmente. Resumindo, a simulação não substitui o exercício no 

terreno, mas aumenta sua eficiência; 

 A simulação virtual acrescenta um nível a mais no adestramento das 

pequenas frações, além de obter um realismo das operações com baixo custo; 

 Muito prático e facilita bastante o adestramento de tropas; 

 Há a necessidade de uma emissão de ordens antes da utilização do 

simulador e uma capacitação técnica para operação do simulador; 

26%

58%

16%

Indispensável

Muito Importante

Significativamente
Importante
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 O simulador é uma ferramenta extremamente útil no desenvolvimento e 

adestramento de diversas frações e deveria ser vastamente empregado no EB; 

 Dependendo do método de entrada utilizado (mouse e teclado, ou 

simulacro de arma, por exemplo) o VBS3 servirá para diferentes cargos; e 

 Simulação é importante, mas não substitui o treinamento real. 

Quanto a entrevista feita com o 1º Sgt RANGEL PANICHI FLORES, da seção 

de simulação do C I Bld: 

1. É possível utilizar o software VBS3 para realizar exercícios de 

simulação em ambiente de selva? 

Sim, desde que o terreno que se deseja utilizar no exercício já esteja modelado 

virtualmente. Existindo o terreno, os elementos militares necessários para a 

montagem de uma operação podem ser inseridos sem problemas no VBS3, tais como 

a tropa amiga, tropa inimiga, civis, veículos, aeronaves, obstáculos, etc. 

2. É possível modelar um Ponto Forte em ambiente virtual, para execução 

de um exercício de Defesa de Área em ambiente de selva? 

Sim, o software VBS3 possui uma grande variedade de objetos que podem ser 

inseridos no cenário, como edificações, cercas, concertinas, guaritas, portões, 

câmeras de segurança, etc. 

3. Quais os tipos de meios de transporte fluviais, terrestres e aéreos 

existentes no VBS3 que possam ser utilizados em operações de Defesa de Área, 

em ambiente de selva? 

Fluviais: embarcações que transportam Pelotão, Grupo de Combate e 

Esquadra. 

Terrestres: caminhões de transporte de tropa e materiais; viaturas blindadas 

sobre rodas e sobre lagartas; viaturas leves; ambulâncias; e veículos civis. 

Aéreos: helicópteros e aviões, ambos de ataque e transporte de tropa, além de 

VANT com monitoramento por câmera. 

4. É possível simular armadilhas, explosivos convencionais, IED, e 

obstáculos no VBS3? 

Não existe armadilha antipessoal improvisada no VBS3. É possível instalar 

IEDs e explosivos convencionais, que podem ser acionados por aproximação, 



26 

remotamente ou via telefone celular. 

No VBS3 há uma quantidade muito grande de obstáculos, como barricadas de 

concreto, areia, fossos, ouriços, cercas, concertinas, entulhos, etc. 

5. É possível simular fogos indiretos no VBS3? 

Sim, é possível executar fogos indiretos dos calibres 60mm, 81mm, 105mm, 

120mm e 155mm. Os fogos podem ser desencadeados por gatilho ou a pedido, 

durante o exercício. 

6. Quanto aos fuzileiros de selva, é possível criar, virtualmente, os 

soldados com sua dotação de armamento e equipamento, conforme QDM? 

Sim. No entanto, no momento, não há soldados com o uniforme do Exército 

Brasileiro. 

7. Até qual escalão é possível adestrar no VBS3? 

Isto dependerá da quantidade de computadores e licenças do software 

disponíveis. Por experiência, é recomendável realizar exercícios no máximo com uma 

Subunidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos a que esta obra se propõe, conclui-

se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão da 

simulação virtual no adestramento das pequenas frações no ambiente de selva assim 

como trouxe sugestões e inovações a serem implementadas para auxiliar o 

adestramento dos pelotões de fuzileiro de selva na defesa em posição. 

A revisão de literatura possibilitou identificar a capacidade do software Virtual 

Battlespace 3 (VBS3) utilizado como ferramenta para adestrar as pequenas frações, 

especificamente os pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição. Possibilitou 

também a descrição dos conceitos de simulação virtual, Pelotão de Fuzileiros de Selva 

e Defesa em Posição em Operações na Selva, conforme legislação em vigor. 

O VBS 3 mostrou ser capaz de simular com eficiência o pelotão de fuzileiros de 

selva em uma operação, seus meios de emprego militar como viaturas, uniformes e 

armamentos, bem como um cenário florestal, além de simular satisfatoriamente a 

doutrina do EB nas operações defensivas. Entretanto, para aproximar ao máximo 
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possível da realidade, o VBS3 teria que possuir em seu banco de dados um cenário 

onde simulasse com perfeição o ambiente de selva com todas as suas características 

peculiares. Tendo em vista que esse cenário não existe, é necessário que o EB 

contrate uma empresa ou pessoa especializada para moldar esse ambiente virtual 

semelhante ao ambiente de selva, sendo esse um forte limitador do programa em 

questão. Entretanto, apesar dessa limitação, o uso do VBS3 é vantajoso para o 

adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição. 

Dessa forma, entende-se que a utilização da simulação virtual no adestramento 

das pequenas frações está alinhada com as Diretrizes do Comandante do Exército 

sobre economia de recursos. Além disso, esse processo precisa ser constantemente 

analisado e melhorado no decorrer da sua utilização, acompanhando a evolução 

tecnológica mundial. 

Os dados obtidos no questionário nos mostram que o VBS3 é pouco difundido 

âmbito Exército Brasileiro. Além disso, constatou-se um resultado surpreendente dos 

respondentes, quando 47% deles afirmaram que o VBS3 poderia substituir 

parcialmente outras formas de adestramento, como o adestramento em campanha ao 

invés de termos 100% respondendo que não substitui. Para exemplificar, podemos 

citar uma missão de defender uma área passiva, para neutralizar os inimigos que 

possam ultrapassá-la para atacar a posição defendida. Em um adestramento em 

campanha, a neutralização inimiga acontece quando outros militares da figuração 

simulam morrer após levar tiros de festim. Nesse caso não existe a verossimilhança 

dos elementos do combate, tais como tiro na perna do inimigo, se ele morre com 

apenas um tiro ou se consegue progredir mesmo ferido, fixação do inimigo no terreno 

devido aos fogos recebidos, entre outros. Na simulação virtual, o usuário pode chegar 

no final da missão, neutralizando o inimigo com todas essas situações possíveis de 

acontecer, tendo o adestramento alcançado seu objetivo com maior êxito.  

Os custos e o risco que o adestramento em campanha exige para o 

cumprimento de algumas missões torna o uso do software viável. O fato do VBS3 

conseguir simular o cumprimento de uma missão sem correr riscos e podendo repetir 

inúmeras vezes num curto espaço de tempo ratifica esta afirmação. 

Da análise dos comentários levantados no questionário, o VBS3 possui 

algumas dificuldades para que o usuário possa utilizar com destreza as funções do 

programa, demandando tempo para assimilação tanto dos comandos quanto do 

layout. Outra dificuldade encontrada pelos usuários foram: a dificuldade de se orientar 
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dentro do programa, confundir o VBS3 com um jogo para diversão, comunicação falha 

e pouca noção espacial limitada pelo monitor. 

Dos dados obtidos na entrevista resultaram que também é possível realizar 

exercícios em ambiente de selva. Além disso, o VBS3 é capaz de modelar pontos 

fortes, transportes fluviais, terrestres e aéreos, armadilhas, explosivos convencionais, 

obstáculos, bem como fogos de armamento de tiro curvo como os Morteiros 60mm, 

81mm, 105mm, 120mm e 155mm desencadeado a pedido ou por um gatilho. Também 

é possível criar soldados com sua dotação de armamento e equipamento conforme 

legislação vigente. Entretanto, o uniforme do EB ainda não foi modelado na base de 

dados do VBS3. A utilização do VBS3 é recomendada para no máximo uma 

subunidade, devido a limitação de computadores, licenças do software e de espaço 

físico em um ambiente fechado. 

Alinhado com as conclusões obtidas, a utilização do VBS3 como uma 

ferramenta de simulação virtual preenche o vazio entre as instruções de adestramento 

e os exercícios no terreno durante o ano de instrução, aumentando as formas de 

adestramento e possibilitando a prática das técnicas, táticas e procedimentos 

aprendidos. Os exercícios de simulação consolidam o aprendizado e permite ao militar 

um melhor preparo para um elevado desempenho no exercício no terreno. 

Por fim, o uso do VBS3 no adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva 

promove o desenvolvimento da capacidade cognitiva, técnica e tática dos integrantes 

dos pelotões de fuzileiros de selva, bem como a imersão do militar em um ambiente 

semelhante ao real num teatro de operações com algumas variantes do combate real, 

podendo desenvolver a liderança em pequenas frações e outros atributos da área 

afetiva, como o companheirismo. A fim de solucionar a limitação de falta do cenário 

do ambiente de selva e dos uniformes do EB, sugere-se a contratação de uma 

empresa que possa inserir os dados no VBS3. Para minimizar a falta de familiaridade 

dos usuários com o VBS3, é necessária uma instrução prévia para transmitir as 

funções do VBS3 aos usuários. Outra sugestão para inibir o uso do VBS3 como um 

jogo eletrônico durante o adestramento é o a conscientização do usuário de que o 

adestramento deve ser levado a sério como parte da prática do combate real e não 

como um mero jogo de computador. 

Conclui-se que o VBS3 é plenamente capaz de ser utilizado no adestramento 

dos pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição. 
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ANEXO A: Solução Prática 

 

A presente pesquisa concluiu que “...é importante o uso da simulação virtual no 

adestramento dos pelotões de fuzileiros de selva na defesa em posição, utilizando 

como principal ferramenta o Virtual Battlespace 3, software moderno e que supre 

todas as necessidades do adestramento em questão. ” Desta forma o militar da ponta 

da linha deve ser o foco, no intuito de aumentar a eficiência do adestramento atual e 

consequentemente a capacidade das ações nas operações não somente dos 

Batalhões de Infantaria de Selva na defesa em posição, mas para toda e qualquer 

Organização Militar em qualquer operação básica que utilize tal sistema para 

adestramento. 

Para que o VBS3 seja corretamente utilizado para essa finalidade é importante 

que: 

- Os militares sejam conscientizados que são o foco do adestramento desde o 

início das atividades; 

- A familiarização com os comandos do VBS3 devem ser aprendidos antes do 

adestramento propriamente dito, com o intuito de mitigar a dificuldade apresentada na 

adaptação do militar com o sistema, ou seja, deve haver tempo destinado para 

assimilação dos comandos do sistema. Essa atividade potencializa o sucesso dos 

resultados desejados; 

- Os responsáveis pelo adestramento devem conscientizar os militares 

participantes do adestramento que não se trata de diversão pela similaridade do 

software com jogos comercialmente disponibilizados, mas que todos deverão encarar 

com seriedade e profissionalismo o tempo destinado para a atividade; 

- A comunicação entre os militares dos pelotões devem ser intensificadas 

durante o adestramento, utilizando os periféricos (headset e microfone) para alcançar 

o máximo de realismo durante o combate simulado; 

- O tempo destinado ao adestramento deve ser aproveitado de forma contínua 

e cíclica para que haja uma grande quantidade de missões adestradas num curto 

espaço de tempo; 

- A confecção de relatórios é primordial para que não haja interrupção do ciclo 

de produção do conhecimento, portanto, deve ser obrigatório. 

 


