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RESUMO 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO EMPREGO DA SIMULAÇÃO PARA FINS DE 

ADESTRAMENTO DAS TROPAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

AUTOR: Luiz Eduardo Fernandes Falci 

 

ORIENTADOR: 1° Ten Fabrício dos Reis Oliveira 

  

 

Este estudo tem como objetivo analisar a importância do emprego da simulação para fins de 

adestramento das tropas no Exército Brasileiro, dando-se ênfase à simulação viva. Para 

realização do estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, qualitativa, a fim de embasar a parte 

teórica do trabalho. Em um segundo momento foi realizado um estudo de campo com cadetes 

do 4º ano da AMAN, através de um questionário virtual, tendo a finalidade de verificar a 

importância da simulação viva para os entrevistados. Ao final concluiu-se que a simulação viva 

é muito importante para a maioria dos entrevistados, no entanto, verificou-se que alguns 

entrevistados nunca tiveram oportunidade de utilizar qualquer tipo de equipamento de 

simulação. 

 

Palavras-chave: Simulação. Viva. Adestramento. Tropas. Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 

  

THE IMPORTANCE OF THE EMPLOYMENT OF SIMULATION FOR THE 

PURPOSES OF ADHESION OF TROOPS IN THE BRAZILIAN ARMY 

 

AUTHOR: Luiz Eduardo Fernandes Falci 

 

ADVISOR: 1 ° Ten Fabrício dos Reis Oliveira 

  

 

This study aims to analyze the importance of the use of simulation for the purposes of training 

troops in the Brazilian Army, with emphasis on live simulation. For the accomplishment of the 

study was used bibliographical research, qualitative, in order to base the theoretical part of the 

work. In a second moment, a field study was conducted with cadets of the 4th year of AMAN, 

through a virtual questionnaire, with the purpose of verifying the importance of living 

simulation for the interviewees. At the end it was concluded that the live simulation is very 

important for most of the interviewees, however, it was verified that some interviewees never 

had opportunity to use any type of simulation equipment. 

 

Keywords: Simulation. Alive. Dressage. Troops. Brazilian army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o mundo está vivendo a quarta geração dos conflitos armados, classificação 

criada por Willian Lind que engloba um conflito multidimensional onde o inimigo deixa de ser 

um Estado organizado, podendo ser um grupo de terroristas ou uma organização criminosa 

qualquer. 

Com a evolução dos conflitos armados no cenário mundial, as Forças Armadas vêm 

desenvolvendo novas técnicas, táticas e procedimentos, além de novos equipamentos para 

poder acompanhar as novas tendências. Um dos importantes aliados para o treinamento e 

adestramento das frações são os simuladores, que buscam oferecer o máximo de realidade 

possível nas atividades, reduzindo custos e minimizando riscos. 

Tendo em vista a situação delicada que a economia nacional vem passando e os 

frequentes cortes de gastos que o setor de defesa nacional está sofrendo, algumas alternativas 

para dar prosseguimento nas operações de adestramento estão sendo desenvolvidas. Uma 

dessas alternativas são os simuladores que reduzem o custo dos treinamentos, economizam 

materiais e meios, além de reduzir o desgaste dos equipamentos e gerar confiança na tropa. 

É notório que um Exército que não prepara seus homens de maneira adequada, com 

qualidade na instrução, individual e coletiva, apresenta grandes vulnerabilidades e abre brechas 

para possíveis invasões ou ataques terroristas. Sabendo disso, o Exército Brasileiro está 

investindo uma parte de seu orçamento na compra de materiais de simulação e na capacitação 

de profissionais para lidar com essa tecnologia. 

Um dos ramos da simulação que será enfatizado nessa pesquisa é a viva, que tem por 

definição: “simular ações envolvendo agentes reais, operando sistemas reais, 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” (PORTAL DE EDUCAÇÃO 

EB, 2018). 

Levando em consideração a atual conjuntura do teatro de operações, pode-se fazer a 

seguinte pergunta: Os equipamentos de simulação viva são realmente importantes para fins de 

adestramento das tropas, tendo em vista o cenário atual?  

Essa pesquisa justifica-se a fim de mostrar a importância que os aparelhos de simulação, 

em especial o Dispositivo de Simulação de Engajamento Tático (DSET), têm nas atividades de 

instrução básica e adestramento das frações, que proporcionam maior realismo às atividades, 

aumentando a produtividade e o entusiasmo profissional dos instruendos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a importância da utilização do Dispositivo de Simulação de Engajamento 

Tático (DSET) durante o treinamento e adestramento de frações. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Conceituar simulação; 

Elaborar uma síntese sobre os Dispositivos de Simulação de Engajamento Tático 

(DSET); 

Verificar gastos do Exército em relação à compra dos Dispositivos de Simulação de 

Engajamento Tático; 

Verificar o ponto de vista de especialistas do Centro de Avaliação de Adestramento do 

Exército (Ca Leste e Ca Sul); 

 Analisar o ponto de vista de militares submetidos ao treinamento com o DSET e a 

importância do mesmo para estes militares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SIMULAÇÃO 

 

De acordo com Caiafa (2017), a simulação é frequentemente utilizada para treinamento 

de pessoal civil e militar, para entender o uso da simulação em um estabelecimento de 

treinamento, é necessário conhecer os equipamentos e sistemas de simulação utilizados no 

processo de treinamento. Considerando as instruções militares, é necessário entender como 

cada simulador interage com o nível desejado de instrução militar. Por exemplo, a simulação 

ao vivo é mais próxima da realidade, mas pode não ser aplicável para grandes fins de 

treinamento tático, pois eles se concentram no treinamento de procedimentos ou tarefas 

específicas até que sejam executados corretamente. 

Segundo Defesanet (2018), há três tipos de simulação que são empregadas atualmente 

no Exército Brasileiro, são elas: a viva, a virtual e a construtiva. 

O conceito de simulação viva pode ser entendido como: “modalidade na qual são 

envolvidas pessoas reais, operando sistemas reais, 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” (DEFESANET, 2018).  

Os principais materiais de simulação viva disponíveis no Exército são os Dispositivos 

de Simulação de Engajamento Tático (DSET) e a Munição Não Letal de Treinamento (NLTA 

– Non-Lethal Training Ammunition), sendo que o segundo material é mais utilizado no 

treinamento de operadores de forças especiais. Já o primeiro é mais comum no adestramento 

de tropas convencionais e são utilizados com supervisão e orientação do Centro de Avaliação e 

Adestramento do Exército (Ca Leste e Ca Sul) (DEFESANET, 2018). 

De acordo com o Portal de Educação (2018), a simulação virtual tem por definição: 

Simulação 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 está no desenvolvimento de técnicas e 

habilidades individuais que permita explorar os limites do operador e do equipamento. A 

utilização dessa modalidade é para adestrar turmas, grupos e indivíduos.  

Outro tipo de simulação conhecida como construtiva apresenta a seguinte definição: 

Simulação envolvendo tropas e elementos simulados, operando sistemas simulados, 

controlados por agentes reais, normalmente numa situação de comandos constituídos. É 
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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 está 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. Essa modalidade tem por finalidade adestrar grandes comandos e 

escalões superiores (PORTAL DE EDUCAÇÃO, 2018). 

 

Figura 1 – Tipos de simulação 

 

Fonte: DEFESANET (2018) 

 

Figura 2 –Tipos de simulação 

 

Fonte: DEFESA NET (2018) 
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2.1.1 Simuladores utilizados pelo Exército Brasileiro 

 

Segundo Oliveira (2016), o Exército Brasileiro agora possui um novo Sistema de 

Simulação de Apoio a Armas de Fogo (SIMAF), uma moderna ferramenta de treinamento que 

cria uma reprodução precisa e virtual de uma frente de batalha. Uma das unidades do simulador 

entrou em operação em fevereiro de 2016 na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

em Resende, no estado do Rio de Janeiro. 

Em 2016, com a entrada dos simuladores em operação, esse sistema começou a trabalhar 

com os três tipos de simulação militar: Viva (trabalhos de Linha de Fogo em obuseiros 

sensorizados), Virtual (condução de missões de tiro no PO, utilizando optrônicos) e Construtiva 

(montagem e manipulação de calungas de tropas em uma carta 2D) (OLIVEIRA, 2016). 

O simulador pode projetar qualquer cenário ou condições de combate: basta inserir o 

cartão, uma espécie de mapa 2D, e definir as variáveis reais para a região do sistema onde se 

quer simular o treinamento, como dia ou noite, temperatura, vento velocidade, umidade relativa 

do ar, etc. Dessa forma, treina-se sob as condições exatas de que se precisa para quando se vai 

ao campo de batalha e disparam-se tiros reais com 100% de eficiência (OLIVEIRA, 2016). 

Qualquer cenário real ou possível pode ser simulado usando o SIMAF, desde áreas na 

Amazônia até zonas urbanas. No caso de uma missão real em tais áreas, por exemplo, os 

membros do serviço já estão familiarizados com o local, que foi representado na simulação com 

um alto grau de precisão. O simulador surgiu da doutrina do Exército Brasileiro e tem potencial 

para desenvolvimento, dependendo das necessidades atuais e futuras (OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Caiafa (2017), o Centro de Avaliação de Treinamento do Exército Brasileiro 

(Ca Leste e Ca Sul) iniciou uma fase de teste e avaliação dos equipamentos de simulação em 

2017. A cerimônia inaugural e a demonstração dos equipamentos aconteceram no dia 16 de 

março do mesmo ano. 

As instalações remodeladas abrigam um conjunto de salas projetadas para simulação 

construtiva e virtual. O Sistema de Tiro com Armamento Leve ocupa a maior sala e oferece 

treinamento virtual para fuzis e pistolas em um ambiente controlado, permitindo uma melhoria 

constante e facilitada, eliminando os riscos e minimizando os custos (CAIAFA, 2017). 

A simulação construtiva faz uso do software COMBATER, desenvolvido pela 

consultoria RustCon, para treinamento de militares. Ele pode ser usado para exercícios em nível 

de unidade, brigada e divisão, e permite que operações de combate sejam simuladas em uma 

variedade de ambientes operacionais em território brasileiro. Essas atividades são monitoradas 
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pela gerência do exercício em uma sala separada, com servidores e terminais à disposição dos 

controladores (CAIAFA, 2017). 

A unidade está constantemente buscando a melhor tecnologia. Em pouco mais de 11 

meses, as instalações foram remodeladas e entregue um centro de simulação totalmente 

equipado para simulações virtuais e construtivas. Na simulação ao vivo, espera-se que os 

equipamentos e instrumentos mais recentes aumentem exponencialmente a eficiência, pois 

agora pode-se fornecer à unidade treinamento e exercícios altamente valiosos, uma necessidade 

essencial (CAIAFA, 2017). 

Uma remessa de suprimentos chegou à Divisão de Simulação da Ca Leste e Ca Sul em 

3 de março de 2017. Entre essas novas tecnologias testadas, há um conjunto de coletes G11 

CTC / Gladiator MOUT usados por tropas de combate em simulações ao vivo; novas unidades 

laser integradas, a arma para redefinir o colete usado pelos observadores, controladores e 

avaliadores; simuladores de granadas de mão e novos escopos de laser montados no cano da 

arma para interagir com o Gladiador e outros dispositivos. O recurso especial do equipamento 

é a capacidade de ser montado em qualquer uma das armas de serviço do cliente (CAIAFA, 

2017). 

Um dos recursos do novo sistema é que ele pode acabar com o retrocesso do cartucho 

para iniciar o processo de disparo, o que significa menos desgaste na arma, menos munição em 

treinamento e um cenário altamente realista, sem diminuir a qualidade dos resultados 

(CAIAFA, 2017). 

A precisão da foto é garantida por outra peça de equipamento, a unidade de alinhamento 

de mira, uma estação para medir e calibrar o laser em cada arma dada a um soldado. O objetivo 

é feito quando o equipamento está ligado. O tiro e o equipamento informam os ajustes 

necessários, que devem ser introduzidos com uma pequena ferramenta que faz parte do kit. 

Mais uma foto de verificação e o sistema está calibrado para simulação de combate ao vivo 

(CAIAFA, 2017). 

O outro equipamento fornecido inclui os dispositivos transmissores / receptores de sinal 

Wi-Fi, que vêm em tamanho miniatura, para serem colocados em áreas confinadas dentro de 

veículos, bem como tamanhos maiores e fáceis de montar para retransmitir sinais no campo. 

Eles são chamados de Transponders de Campo Móvel, que têm um alcance de 1,4 quilômetros 

e podem ser espalhados pela área de instrução, criando um perímetro on-line integrado com 

georreferenciamento de mapa e controle nominal dos soldados, transportes e veículos. De 

acordo com os dados do fabricante, até 1.000 membros de serviço podem interagir em uma 
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simulação ao vivo conectada pelo sistema, ou uma combinação de soldados, transportes e 

veículos blindados, dependendo dos sensores instalados (CAIAFA, 2017). 

 

2.1.2 Os benefícios dos equipamentos de simulação para as Forças Armadas 

 

De acordo com Oliveira (2016), da guerra terrestre e do treinamento de veículos ao 

treinamento no centro de comando, as Forças Armadas se beneficiam do uso de treinamento 

baseado em simulação em todos os diferentes setores. 

A experiência prática nem sempre é segura ou prática quando se trata de treinar grandes 

grupos de pessoas para operar máquinas pesadas ou usar armas. Em vez disso, os equipamentos 

de simulação oferecem aos treinandos um ambiente realista e imersivo para praticar e 

aperfeiçoar suas respostas e habilidades de tomada de decisão (OLIVEIRA, 2016). 

Essas poderosas plataformas de treinamento podem não oferecer uma experiência física 

de "vida real", mas permitem que os treinandos trabalhem em uma enorme variedade de 

diferentes cenários e condições ambientais que, de outra forma, nunca poderiam encontrar 

durante o treinamento (OLIVEIRA, 2016). 

Dentre os principais benefícios da utilização de equipamentos de simulação, Oliveira 

(2016) cita: 

Custo efetivo e economia de tempo: sem equipamento de simulação, aprender a operar 

um tanque, submarino ou arma seria muito dispendioso e demorado. O equipamento de 

simulação permite que muitas pessoas sejam treinadas simultaneamente em uma sala sem 

sacrificar a qualidade da aprendizagem. O treinamento baseado em simulação elimina os custos 

associados à operação de veículos, operação de armas e manutenção de um ambiente, tornando-

se uma solução altamente econômica para as Forças Armadas (OLIVEIRA, 2016). 

Ambiente seguro para aprender: o aprendizado baseado em simulação também oferece 

aos treinandos um ambiente controlado e seguro para aprender a operar veículos e armas 

perigosos, dando-lhes a experiência e a confiança que precisam para desempenhar de forma 

eficaz quando enfrentam a realidade (OLIVEIRA, 2016). 

Experiência altamente imersiva: ambientes de simulação especializados integram 

efeitos ambientais altamente realistas para criar um ambiente de treinamento completamente 

imersivo. Tudo, incluindo efeitos de água, condições climáticas, sombras e iluminação é usado 

para garantir que os treinandos ganhem experiência trabalhando nos mesmos ambientes 

desafiadores e mutáveis que enfrentarão no dia-a-dia no trabalho (OLIVEIRA, 2016). 
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Possuem uma variedade de ambientes e cenários: os equipamentos de simulação podem 

ser manipulados para criar ambientes e cenários exclusivos para diferentes sessões de 

treinamento. Veículos e personagens irão interagir com as condições meteorológicas e o terreno 

dentro da simulação de uma forma que seja fiel à realidade. Isto equipa os formandos com 

algum conhecimento de como é trabalhar em uma série de condições diferentes que eles nunca 

teriam experimentado se tivessem treinado na vida real (OLIVEIRA, 2016). 

O progresso pode ser medido objetivamente: o uso de equipamentos de simulação para 

treinamento permite a medição objetiva do progresso de cada indivíduo ao longo do tempo.  

 

2.2 DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO DE ENGAJAMENTO TÁTICO 

 

Segundo Defesanet (2018), o principal equipamento utilizado nessa modalidade, no 

Exército Brasileiro, é o Dispositivo de Simulação de Engajamento Tático (DSET). A finalidade 

desse aparelho é simular através de feixes de laser, a trajetória que o projétil percorre até atingir 

o alvo. O DSET pode ser utilizado contra alvos em movimento ou em repouso, além de 

possibilitar um duelo entre blindados. Isso torna essa modalidade mais próxima possível da 

realidade, pois utiliza o mínimo de recursos simulados, somente a munição.  

O Exército Brasileiro vem investindo cada vez mais na compra de materiais que 

possibilitem a execução de exercícios simulados, alinhando-se com a doutrina de outros 

Exércitos poderosos ao redor do mundo, como Estados Unidos e Rússia (DEFESANET, 2018).  

Devido a grande importância da simulação para o adestramento das tropas do Exército 

Brasileiro, foi lançado o projeto de modernização do DSET BT/41 em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Esse projeto visa modernizar os DSET BT/41, 

substituindo a aquisição dos resultados por meio de impressora, por um sistema moderno, 

georreferenciado, capaz de mostrar em tempo real os resultados obtidos pelas VBC em uma 

central de controle. Essa modernização representaria um salto tecnológico de 20 (vinte) anos, e 

uma redução de custos significativa, em comparação com equipamentos similares no mercado 

mundial (DEFESANET, 2018). 

 

2.3 CADERNO DE INSTRUÇÃO DE SIMULAÇÃO 

 

          Devido ao crescimento da realização de exercícios com simuladores, fez-se necessário a 

criação de um caderno de instrução para padronizar as atividades, de forma que todos os 

intruendos atinjam o mesmo objetivo ao final da instrução.  
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          Esse caderno tem por finalidade estabelecer procedimentos que facilitem ao Grande 

Comando com o encargo de Comando Aplicador, a montagem, a organização e a condução de 

Exercícios de Simulação de Combate, utilizando os sistemas de simulação desenvolvidos pelo 

Comando de Operações Terrestres, além de definir procedimentos que permitam a executantes 

de exercícios de simulação de combate obter os melhores resultados na participação nesses 

exercícios (CADERNO DE INSTRUÇÃO 105-5/1). 

          O caderno de instrução tem como seus principais objetivos, orientar os Comandos 

Aplicadores quanto a: preparação e condução de um Exercício de Simulação de Combate; 

necessidades de efetivos e meios; e preparação dos componentes da Direção do Exercício e dos 

controladores (CADERNO DE INSTRUÇÃO 105-5/1). 

 

 

 

2.4 CENTRO DE AVALIAÇÃO DE ADESTRAMENTO DO EXÉRCITO 

 

          O Centro de Avaliação de Adestramento do Exército (Ca Leste e Ca Sul), criado em 

1996, tem como função realizar a verificação do treinamento das tropas da Força Terrestre, por 

meio de uma Avaliação do Adestramento com o intuito de quantificar resultados, orientar 

procedimentos e validar doutrinas de preparo e de emprego do Exército Brasileiro. (CA LESTE. 

2018). 

          O Ca Leste e Ca Sul realiza suas atividades de adestramento utilizando cinco sistemas. 

São eles: O Dispositivo de Simulação de Engajamento Tático (DSET), equipamento que 

permite identificar os impactos recebidos por militares e viaturas no transcorrer de um combate 

simulado, fornecendo dados gerais como letalidade, local de ocorrência, momento e outros (CA 

LESTE, 2018).  

Os Observadores, Controladores e Avaliadores (OCA), que são oficiais e sargentos 

treinados e constantemente adestrados para controlarem e avaliarem as atividades durante uma 

avaliação, mantendo sempre a imparcialidade na verificação dos parâmetros durante o combate 

simulado (CA LESTE, 2018).  

A Análise Pós-Ação (APA), que é uma reunião realizada com todos os militares que 

participaram das atividades ao término da avaliação com o objetivo de explorar os ensinamentos 

aprendidos com as ações realizadas buscando orientar procedimentos e validar doutrinas de 

preparo e emprego da Força Terrestre (CA LESTE, 2018).  
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A Força Oponente (ForOp), constituída por uma tropa altamente adestrada pertencente 

ao Ca Leste e Ca Sul, treinada para compor uma atividade de simulação de combate com a tropa 

avaliada, permitindo que cheguemos o mais próximo do realismo possível (CA LESTE, 2018).  

E por fim, a Força Avaliada (ForAval), que é composta por uma tropa da Organização 

Militar que se pretende avaliar. O DSET permite a avaliação objetiva e o OCA realiza a 

avaliação subjetiva dos eventos do combate simulado ocorrido entre a ForOp e a ForAval, 

impondo um alto nível de comprometimento das tropas (CA LESTE, 2018). 

 

2.5 ESTUDO DE CAMPO 

 

Foi realizado um estudo de campo com 20 cadetes da AMAN, os quais participaram de 

treinamento feito por simuladores. Os militares responderam a um questionário virtual. 

Questionados a respeito de conhecer os equipamentos de simulação viva para fins de 

adestramento da tropa, 75% dos entrevistados disseram conhecer, ao passo que 25% não 

conhecem a respeito dos mesmos, conforme se vê pelo gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Conhecimento a respeito dos equipamentos de simulação viva 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Sobre o entrevistado ter tido a oportunidade de utilizar algum equipamento de simulação 

disponível no Exército Brasileiro, 60% responderam que sim, ao passo que 40% nunca tiveram 

a oportunidade de utilizar tais equipamentos, como se vê pelo gráfico que segue: 

 

Gráfico 2 – Oportunidade de utilizar algum equipamento de simulação 
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Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Com relação a já ter utilizado o DSET nas operações ofensivas e na manobra escolar, 

30% disseram já ter utilizado em manobra escolar, 30% nunca utilizou, 30% utilizou em 

manobra escolar e ofensiva e 10% somente em operações ofensivas. 

 

Gráfico 3 – Utilização do DSET 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

 

Dito aos entrevistados que existem três tipos de simulação empregadas no Exército 

Brasileiro atualmente: viva, virtual e construtiva, foi perguntado aos mesmos qual consideram 

mais importante para o adestramento da tropa. 60% disseram ser a viva; 20% não conhecem 

nenhuma; 15% disseram ser a virtual e 5% construtiva. 

 

Gráfico 4 – Simulação mais importante para adestramento 
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Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Com relação aos três tipos de simulação empregadas no Exército Brasileiro, foi 

questionado quais já foram utilizadas pelos entrevistados: 50% utilizaram a viva; 20% a virtual; 

5% a construtiva e 25% nenhuma. 

 

Gráfico 5 – Simulação já utilizada 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

A respeito dos equipamentos de simulação viva ser realmente importantes para o 

adestramento das tropas, tendo em vista o cenário atual, 75% disseram que sim e 25% disseram 

não saber. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Simulação viva é importante 
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Fonte: DO AUTOR (2019) 

 

Questionados a respeito da importância dos equipamentos de simulação viva para os 

entrevistados, tendo sido dada uma escala de 0 a 3, sendo 0 – nada importante; 1 – pouco 

importante; 2 – importante e 3 – muito importante: 30% disseram 2 e 70% disseram 3. 

 

Gráfico 7 – Grau de importância dos equipamentos de simulação viva 

 

Fonte: DO AUTOR (2019) 

Após tabulação dos dados colhidos verificou-se que 75% dos entrevistados conhecem 

os equipamentos de simulação viva, sendo que 60% já tiveram a oportunidade de utilizar algum 

tipo de equipamento de simulação. 

 Com relação à importância que dão aos equipamentos de simulação, 60% disseram ser 

a viva; 20% não conhecem nenhuma; 15% disseram ser a virtual e 5% construtiva. 

Com relação a já ter utilizado o DSET nas operações ofensivas e na manobra escolar, 

30% disseram já ter utilizado em manobra escolar, 30% nunca utilizou, 30% utilizou em 

manobra escolar e ofensiva e 10% somente em operações ofensivas. 
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No que diz respeito a já terem utilizado algum equipamento de simulação no EB, 50% 

utilizaram a viva; 20% a virtual; 5% a construtiva e 25% nenhuma. 

75% dos entrevistados consideram a simulação viva importante, ao passo que 25% não 

sabem opinar. 

80% consideram os equipamentos de simulação viva muito importante e 20% 

consideram importante. 

Assim sendo, observou-se que a maioria dos entrevistados conhece os equipamentos de 

simulação e consideram que os de simulação viva são muito importantes, tendo em algum 

momento utilizado os mesmos. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Em um primeiro momento foi utilizada a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, a 

qual segundo Severino (2007, p. 122): 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 
teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

 

Em um segundo momento foi utilizada a pesquisa de campo, a qual teve por objetivo 

verificar o grau de conhecimento e importância dos equipamentos de simulação para os cadetes 

do 4º ano da AMAN. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Primeiramente foi feito um levantamento dos dados bibliográficos, bem como 

fichamento do material utilizado, os quais não constaram no TCC. De posse dos dados, os 

mesmos serviram de base para a parte teórica do estudo.   
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Foi realizado um estudo de caso onde foi feita uma entrevista com cadetes do 4º ano da 

AMAN, a entrevista se deu de forma virtual, onde os entrevistados responderam a um 

questionário de 7 perguntas.  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Cadetes do 4º ano da AMAN. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi na década de 1990 que a moderna simulação de combate teve início no Exército 

Brasileiro, àquela época utilizando simuladores computadorizados. Com o passar do tempo 

diversos tipos de simuladores se difundiram nas Forças Armadas, sendo atualmente dividida 

em: simulação construtiva, onde pessoas e equipamentos virtuais são controlados por 

operadores de computador; simulação virtual, na qual as pessoas reais operam computadores; 

simulação viva, onde há a utilização de pessoas e equipamentos reais, auxiliados por sensores 

de diversos tipos. 

A simulação é uma importante ferramenta utilizada para o adestramento da tropa, a qual 

contribui para o aprimoramento da destreza individual e capacitação do pessoal. 

A simulação viva é utilizada pelo Centro de Avaliação e Adestramento do Exército – 

Ca Leste e Ca Sul, utilizando o Dispositivo de Simulação para Engajamento Tático – DSET, o 

qual foi utilizado principalmente para o adestramento das tropas que foram em Missão de Paz 

para o Haiti. Tal equipamento de simulação também é utilizado na avaliação operacional de 

fuzileiros. 

Estima-se em um aumento na quantidade de DSET, buscando assim um adestramento 

perfeito, para que os militares garantam eficiência e eficácia durante o combate, garantindo 

assim que o Exército Brasileiro seja sempre promissor. 

A fim de verificar sobre o grau de conhecimento e a importância dos equipamentos de 

simulação para os cadetes da AMAN, foi realizado um estudo de campo com 20 cadetes do 4º 

ano, os quais responderam a um questionário virtual. 

Após tabulação dos dados apurados constatou-se que para a maioria dos entrevistados 

conhecem equipamentos de simulação viva, bem como a maioria também já utilizou algum tipo 

de equipamento de simulação. 

No que diz respeito a já ter utilizado o DSET nas operações ofensivas e na manobra 

escolar, 30% disse já ter utilizado em manobra escolar, bem como em manobra escolar e 

ofensiva. No entanto, foi observado que também 30% dos entrevistados disseram nunca ter 

utilizado o DSET e 10% utilizou apenas em operações ofensivas. 

A maioria dos entrevistados concorda que a simulação viva é a mais importante para o 

adestramento da tropa, tendo a mesma sido utilizada por metade dos entrevistados. O que 

chamou a atenção é que 25% dos entrevistados alegou nunca ter utilizado qualquer tipo de 

equipamento de simulação. 
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Apesar deste número de entrevistados que nunca utilizou qualquer tipo de equipamento 

de simulação, a maioria considera a simulação viva importante para o adestramento da tropa. 

A maioria considera que a simulação viva possui um grau de importância para o 

adestramento da tropa denominado como muito importante. 

Diante da análise dos dados obtidos nas entrevistas, considera-se que a simulação viva 

é de grande importância para o adestramento das tropas, no entanto, necessário se faz que o 

Exército Brasileiro a utilize mais para que possa propiciar um melhor adestramento aos 

militares. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO 1 – SIMULAÇÃO VIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

 

 
 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2019)  
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