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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo tem por objetivo propor uma metodologia de emprego do Sistema 
de Simulação de Apoio de Fogo de forma a permitir sua aplicação no treinamento dos 
Pelotões de Morteiro Pesado. A não existência de metodologia estruturada e 
documentada, juntamente com a percepção do Exército Brasileiro relativa a 
necessidade de formular cadernos de instrução de exercícios aplicando simulação 
militar, reforçaram a importância do trabalho. Por meio de pesquisa bibliográfica, 
buscou-se identificar aspectos comuns às metodologias de aplicação de exercícios 
em centro de simulação de referência no Brasil, EUA, Espanha e Chile, elencando 
fatores a serem estudados. Posteriormente, foi analisada a atual sistemática de 
condução de treinamentos dentro dos fatores identificados, valendo-se de relatórios 
de aplicação de exercícios, entrevistas e questionários aplicados a instrutores e 
instruendos do Sistema de Simulação de Apoio de Fogo. O trabalho estudou objetivos 
de treinamento, atividades, distribuição de tempo, forma de acompanhamento e 
condução da aplicação do exercício como forma de identificar fatores que devam 
compor a estruturação metodológica. Em sua conclusão, o estudo apresenta fatores 
que devem ser mantidos, retirados, incluídos e retificados, no sentido de criar 
mecanismos para melhor explorar a ferramenta de simulação no adestramento dos 
Pelotões. São identificadas, ainda, sugestões e recomendações que podem contribuir 
com o estudo contínuo. Como produto, sugere-se um caderno de instrução de 
exercícios de simulação virtual para o treinamento de Pelotões de Morteiro Pesado, o 
qual pode ser identificado como um marco metodológico inicial, que visa contribuir no 
adestramento destas frações e que, apoiado em estudos futuros, deve evoluir 
constantemente junto com o Sistema de Simulação de Apoio de Fogo para obtenção 
de melhores resultados. 

 

 

Palavras-chave: Metodologia, Sistema de Simulação de Apoio de Fogo, Simulação 

Militar, Pelotão de Morteiro Pesado. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present study aims to propose a methodology for using the Fire Support 
Simulation System in order to allow its application in the training of Heavy Mortar 
Platoons. The importance of the work is reinforced by the lack of structured and 
documented methodology together with the Brazilian Army's perception of the need to 
formulate exercise instruction books using military simulation. Through bibliographic 
research, common aspects related to the methodologies of exercise application in a 
simulation center in Brazil, USA, Spain, and Chile were identified, listing factors to be 
studied. Subsequently, the current system for conducting training was analyzed within 
the factors identified, using reports on the application of exercises, interviews, and 
questionnaires applied to Fire Support Simulation System instructors and trainees. The 
work studied training objectives, activities, time distribution, monitoring form and 
application of the exercise as a way to identify factors that should compose the 
methodological structuring. In conclusion, the study presents factors that must be 
maintained, removed, included and rectified in order to create mechanisms to better 
explore the simulation tool in the training of squad. Suggestions and recommendations 
that can contribute to continuous study are also identified. As a product, it is suggested 
a virtual simulation exercise instruction book for the training of heavy mortar squads, 
which can be identified as an initial methodological framework that aims to contribute 
to the training of these fractions and that, supported by future studies, should advance 
constantly together with Fire Support Simulation System to obtain better results. 

 

 

Keywords: Metodology, Fire Support System Simulation, Military Simulation, Mortar 

Platoon. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução dos conflitos, aliada a uma crescente volatilidade da 

segurança internacional, tem criado um ambiente de incerteza e instabilidade no 

qual as ameaças se mostram cada vez mais fluídas e difusas (BRASIL, 2013b). 

Além disso, a exponencial evolução científico-tecnológica permite o 

desenvolvimento de sistemas d’armas, progressivamente, mais letais e 

complexos (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, a Simulação Militar tem sido importante ferramenta para 

as Forças Armadas de todo o mundo, no sentido de manter as tropas aptas a 

combater em diferentes ambientes, empregando os meios disponíveis com 

precisão e eficiência, permitindo, ainda, o treinamento efetivo com significativa 

redução de riscos e custos, além do aproveitamento de reduzidos espaços 

físicos (CARVALHO E SILVA, 2010). 

O Exército Brasileiro (EB), no contexto de seu processo de transformação, 

também identifica na simulação de combate recurso fundamental no 

aprimoramento e no desenvolvimento de capacidades (BRASIL, 2013b). Desta 

forma, cresce de importância o estudo voltado a identificar como a simulação, 

componente do vetor de transformação Ciência e Tecnologia (C&T), pode 

contribuir para aprimorar o preparo e o emprego, constituindo-se em uma 

solução face aos novos desafios (BRASIL, 2013b). 

Neste sentido, o EB desenvolveu, a partir de 2010, um projeto de sistema 

de simulação, que dotou a Força Terrestre com dois simuladores, a partir de 

2016, com a finalidade de aprimorar o treinamento de seu apoio de fogo. 

Contudo, observa-se que a estrutura física voltada à simulação, por si só, 

não resulta na melhoria do processo de treinamento, sendo necessária a 

construção e utilização de metodologia específica para o emprego da 

ferramenta, potencializando resultados e evitando práticas inadequadas e 

contraproducentes (SOUZA, 2015). 

Dentro dessa perspectiva, a presente pesquisa pretende propor a 

formulação de uma metodologia de emprego do Sistema de Simulação de Apoio 

de Fogo (SIMAF) no Adestramento dos Pelotões de Morteiro Pesado (Pel Mrt P) 
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do EB, baseado em uma análise da atual forma de execução de exercícios 

aplicada.  

 

1.1 PROBLEMA E SEUS ANTECEDENTES 

 

A partir de 2010, o EB desenvolveu o projeto SIMAF com a intenção de 

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem e o adestramento de seu apoio 

de fogo. O projeto culminou com a ativação, em 2016, de dois simuladores, um 

situado na Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN (Resende - RJ) e outro 

no Centro de Adestramento-Sul (CA - Sul), em Santa Maria - RS. Uma das 

atribuições recebidas pelos dois SIMAF é de contribuir com o aprimoramento do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do EB (BRASIL, 2016). 

Definida esta finalidade específica do Sistema de Simulação de Apoio de 

Fogo, cabe refletir sobre como encontrar a melhor forma de obter os resultados 

pretendidos. Observa-se que a estruturação física e o conjunto de capacidades 

de um simulador, por si só, não são suficientes para cumprir os objetivos 

estabelecidos, tornando-se necessário estudo criterioso no sentido de definir a 

melhor forma de empregar a nova ferramenta. 

Entretanto, ao se pesquisar acerca do SIMAF, percebe-se que a 

documentação fornecida, inicialmente, pela empresa TECNOBIT, a qual 

participou do desenvolvimento do projeto com o EB, se restringe à descrição da 

estrutura física, dos equipamentos e das possibilidades técnicas do simulador; 

observa-se, também, a não existência de documentos nacionais disponíveis com 

qualquer abordagem relativa à metodologia de emprego deste simulador 

especificamente. 

Além disso, alguns artigos e monografias publicados por militares 

participantes do projeto em suas diferentes fases ou mesmo dedicados a 

pesquisar o assunto, citam que as capacidades existentes podem ser destinadas 

a aprimorar aspectos do apoio de fogo, mas, raramente, abordam o caminho 

efetivo a ser percorrido para tal e, quando o fazem, é de forma superficial. 

Ao consultar a documentação do EB, verifica-se que a Diretriz para o 

Funcionamento do Sistema de Simulação do EB (SSEB), de abril de 2014, busca 

definir os objetivos e as estruturas do sistema, além de estabelecer as 
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competências dos integrantes (BRASIL, 2014a). O mesmo documento aborda a 

importância das novas metodologias de transmissão de conhecimento baseadas 

na simulação, mas não aprofunda o assunto. A portaria n° 249 do Estado Maior 

do Exército (EME), de 20 de outubro de 2014, por sua vez, se dedica 

exclusivamente aos processos de obtenção de simuladores (BRASIL, 2014a). 

O Caderno de Instrução de Emprego da Simulação aborda o treinamento 

individual e o das frações, mas limita-se a citar os tipos de simuladores ou as 

modalidades de simulação a serem empregadas nas diferentes fases do 

treinamento (BRASIL, 2015a). 

Os documentos existentes demonstram, em uma primeira análise, uma 

grande preocupação institucional no processo de desenvolvimento e/ou 

aquisição destas ferramentas, ao mesmo tempo em que revela uma abordagem 

ainda incipiente sobre a sistematização de como desenvolver a melhor forma de 

empregar as novas ferramentas adquiridas pelo Exército Brasileiro. 

Contudo, a importância de definir uma metodologia de emprego fica 

evidenciada por meio de documentos específicos para modalidades de 

simulação ou definidos por Centros que possuem maior experiência na área 

(SOUZA, 2015). 

O Caderno de Instrução de Exercícios de Simulação Construtiva, por 

exemplo, aborda aspectos metodológicos para criação e aplicação de exercícios, 

mas, restringindo-se, naturalmente, a esta modalidade (BRASIL, 2017f). 

Em consonância, o Centro de Instrução de Blindados (CIBld) sistematiza 

e define uma metodologia de emprego de seus recursos de simulação para 

cumprirem suas finalidades, corroborando a citada necessidade de que seja 

estabelecido um método para melhor utilizar a ferramenta existente (SOUZA, 

2015). 

Cabe observar que o Comando de Operações Terrestres (COTER) 

determinou a criação de Cadernos de Instrução de Exercício para a simulação 

viva, a cargo do CA - Leste, e para simulação virtual, sobre responsabilidade do 

CA – Sul. 

A não existência de uma metodologia pré-determinada quando da 

implantação do SIMAF, e a não publicação de documento que balizasse o seu 

desenvolvimento, não poderiam ser fatores determinantes para sua entrada em 
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operação; por outro lado, a não sistematização de seu emprego poderia resultar 

em subaproveitamento de capacidades ou má destinação de recursos. 

Dentro desta perspectiva e com a finalidade de melhor compreender as 

capacidades e limitações do Sistema de Simulação de Apoio de Fogo, os 

integrantes e instrutores do SIMAF - CA-Sul (Equipe SIMAF) realizaram uma 

série de exercícios testes no ano de 2016 (BRASIL, 2017b). Cabe destacar que, 

o SIMAF - Sul recebeu a incumbência inicial de dedicar-se, prioritariamente, ao 

adestramento de frações, haja visto que o SIMAF - AMAN também tem a 

finalidade de ser empregado na parte de ensino, uma vez que auxilia na 

formação dos futuros oficiais do EB. 

Seguiu-se, a esta fase, o estabelecimento de uma forma inicial de 

condução do treinamento, baseada nas percepções destes exercícios, no estudo 

das vantagens da simulação e na experiência de seus integrantes no emprego 

da simulação em proveito do treinamento de tropas (BRASIL, 2017b). 

Neste ponto, é importante destacar que o SIMAF já entrara, efetivamente, 

em operação, tendo sido determinado seu emprego no adestramento dos Pel 

Mrt P, a partir de 2017. Desta feita, o estabelecimento de uma forma de emprego 

para esta finalidade se tornou impositivo e urgente. 

Esta visão inicial foi aprimorada e tem sido aplicada nos exercícios de 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado no CA-Sul, tendo a Equipe 

SIMAF organizado uma proposta inicial da sequência e da descrição sumária 

das atividades (BRASIL, 2017c), a qual foi enviada pelo CA-Sul para o COTER 

e passou a constar no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) 

(BRASIL, 2018c). 

Contudo, verifica-se que ainda inexiste descrição detalhada, organizada 

e documentada da proposição metodológica, fato reconhecido pelo próprio 

COTER, que cita a futura criação de um caderno de instrução para coordenar os 

exercícios de simulação virtual de apoio de fogo (BRASIL, 2018c). 

Tal fato dificulta a replicação da forma de emprego ao longo do tempo no 

próprio SIMAF Sul, ficando, de certa forma, sujeita à percepção de seus 

integrantes; e dificultando, ainda, sua execução completa no SIMAF - AMAN, 

gerando uma despadronização nos exercícios e, por conseguinte, resultados 

diferentes para o treinamento de tropas de mesma natureza com simuladores de 
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mesmas características, contrariando o que está determinado pelo COTER por 

meio do PIM (BRASIL, 2017g). 

Este fator é agravado pela grande rotatividade de militares, comum às 

diferentes OM do EB, reforçando a importância da documentação e publicação 

das metodologias adotadas no sentido de não haver perda dos conhecimentos 

adquiridos. 

Além de tal fato, não existe estudo sistematizado com a finalidade de 

verificar a real exequibilidade da referida proposição inicial para aplicação de 

exercícios e que seja capaz de indicar o quão significativo é o impacto de suas 

atividades no adestramento dos pelotões de morteiro pesado. Esta lacuna, por 

sua vez, impossibilita uma introspecção, visando corrigir possíveis vícios, 

acrescentar novas demandas ou mesmo corroborar procedimentos de 

destacado valor para o propósito do simulador. 

Cabe reforçar que a entrada em operação do SIMAF ocorreu em 2016 e 

a abordagem ainda incipiente acerca dos procedimentos para sua utilização, 

quase quatro anos depois, reforçam a necessidade de pesquisas e produções 

científicas no sentido de melhor absorver os recursos da ferramenta. 

Tendo em vista preencher as lacunas no conhecimento observadas, bem 

como aprofundar os assuntos abordados, foi formulado o seguinte problema de 

pesquisa: 

Como deve ser estruturada a metodologia de emprego do SIMAF de 

forma a permitir a máxima aplicação de suas capacidades, visando aprimorar o 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército Brasileiro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem por finalidade analisar os diferentes aspectos da 

atual sistemática de condução de exercícios com emprego do SIMAF em 

proveito do adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército 

Brasileiro, visando o aprimoramento do emprego da referida ferramenta por meio 

da proposição de uma metodologia de aplicação de exercícios. 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

formulados: 
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a. estudar metodologias de emprego de outros simuladores em proveito 

do treinamento de frações visando compreender sua formulação; 

b. compreender a melhor forma de explorar as potencialidades do SIMAF 

e as vantagens ofertadas pela simulação virtual em proveito do treinamento dos 

Pel Mrt P; 

c. analisar a atual forma de condução de exercícios de treinamento de Pel 

Mrt P com utilização do SIMAF; e 

d. propor uma metodologia detalhada de aplicação de exercícios para o 

treinamento de Pel Mrt P com utilização do SIMAF, por meio de um caderno de 

instrução. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Considerando que o estudo voltado para a estruturação de uma 

metodologia de emprego do sistema de Simulação de Apoio de Fogo pode 

contribuir positivamente para a melhoria continua da utilização desta ferramenta 

em proveito do adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército 

Brasileiro, foram formuladas as seguintes questões de estudo: 

a. Como são estruturadas metodologias de emprego de outros sistemas 

de simulação em proveito do adestramento de frações? 

b. Quais aspectos devem ser considerados no estudo voltado à 

estruturação de uma metodologia de aplicação de treinamentos utilizando 

simuladores? 

c. Quais são as características dos Pel Mrt P, de que forma é empregado, 

como é realizada sua técnica de tiro e como se executa o treinamento de seus 

integrantes? 

d. Quais são os aspectos referentes ao adestramento dos Pel Mrt P que 

devem constituir-se em objetivos específicos do treinamento a ser realizado no 

SIMAF? 

e. Quais devem ser as atividades a serem desenvolvidas durante o 

treinamento visando atingir os objetivos propostos? 

f. Como deve ser distribuído o tempo destinado a aplicação do exercício 

para cada atividade prevista?  
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g. Como deve ser realizado o acompanhamento dos resultados obtidos 

durante o treinamento? 

h. Como deve ser realizada a condução das atividades durante a 

aplicação do exercício para que se atinjam os objetivos propostos? 

i. Como deve ser realizada a preparação de um treinamento no SIMAF? 

e 

j. Como devem ser registrados, consolidados e utilizados os resultados 

do treinamento visando aprimorar o processo como um todo? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O emprego dos meios de simulação no preparo de tropas surge como 

solução capaz de permitir treinamentos efetivos, com redução de riscos e custos, 

bem como de apresentar alternativas às significativas limitações de espaços 

físicos (PEREIRA JUNIOR, 2000). Cabe observar que, na medida em que estes 

meios aproximam o treinamento ao combate real, mais dispendiosos se tornam. 

Fica evidente, desta feita, que o emprego equivocado e improfícuo destes 

recursos torna sua custosa operação injustificável. 

O projeto SIMAF se desenvolveu de forma a dotar o EB com dois 

Sistemas de Simulação voltados a aprimorar o treinamento do seu Apoio de 

Fogo. Estes sistemas contemplam estrutura física, equipamentos e software 

(BRASIL, 2016).  

Contudo, deve-se observar que a existência do simulador, por si só, não 

resulta em atingir o objetivo do investimento, pois “a simulação é uma ferramenta 

de apoio ao treinamento do militar, não sendo uma finalidade em si própria” 

(BRASIL, 2015a). Assim, a forma de emprego da ferramenta tem reflexo direto 

em seu aproveitamento. 

Os investimentos na operacionalização do SIMAF não se limitam ao 

desenvolvimento e compra de material, devendo ser adicionados os gastos com 

energia, pessoal, deslocamento de tropas, entre outros, que são constantes em 

sua utilização (BRASIL, 2016). Somando a esse fator a disponibilidade limitada 

de utilização do recurso frente à quantidade de tropas apoiadas, chega-se à 
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conclusão de que se trata de meio altamente nobre, o qual deve ser empregado 

com oportunidade e eficiência. 

Para a utilização oportuna e eficiente, deve-se buscar o caminho dos 

melhores métodos e procedimentos na preparação, na aplicação e na depuração 

de resultados dos exercícios.  

Dentro desta perspectiva, a Equipe SIMAF buscou desenvolver uma 

sequência de atividades voltadas para a utilização desta nobre ferramenta em 

proveito do adestramento para o tiro dos pelotões de morteiro pesado, buscando 

extrair as máximas capacidades do simulador. A sequência de atividades 

estabelecidas seria corroborada com publicação no SIMEB (BRASIL 2017b; 

BRASIL, 2018c). 

Contudo, o processo de estruturação dessa sistemática de aplicação não 

está concluído. Tal percepção advém da inexistência de documentos que 

descrevam sistemática e detalhadamente cada fase do processo, o que dificulta, 

inclusive, a padronização de atividades entre os dois SIMAF. O próprio COTER 

coloca em pauta a necessidade do desenvolvimento futuro de um Caderno de 

Instrução de Simulação Virtual de Apoio de Fogo (BRASIL 2018b; BRASIL 

2018c). 

Além disso, não existe estudo sistematizado que busque analisar 

aspectos da atual forma de aplicação exercícios, correlacionando seus efeitos 

com o objetivo a que se propõe.  

Da possível solução das lacunas identificadas, decorre uma série de 

percepções que corroboram a necessidade do presente estudo. 

O estudo sobre a atual forma de aplicação de exercícios permitiria 

identificar sua atualidade, sua real exequibilidade e seu consequente impacto no 

adestramento dos Pel Mrt P. 

A descrição sistemática e detalhada da metodologia facilitaria a replicação 

de exercícios e a adaptação dos integrantes do SIMAF na condução das 

atividades, impedindo que a ausência de militares prejudique os exercícios.  

A estruturação e documentação balizariam a condução de atividades nos 

dois SIMAF, impedindo diferenças na realização de exercícios. A padronização 

de exercícios permitiria obtenção de dados em mesmas condições, gerando 

parâmetros passíveis de comparação e de estudo. 
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Com isso, o presente trabalho pode ajudar a identificar fatores ou 

atividades que devam ser suprimidas, ratificadas ou acrescentadas na atual 

forma de aplicação de exercícios, permitindo a estruturação e documentação de 

uma metodologia adequada e exequível. Tal documentação deve representar 

importante marco comparativo inicial, a partir do qual podem ocorrer outros 

estudos. 

Por fim, o presente trabalho visa contribuir para o contínuo aprimoramento 

do emprego da ferramenta de simulação, permitindo que usufruam do produto 

deste estudo, em primeiro plano, o COTER, que tem por responsabilidade 

determinar as formas de emprego das ferramentas de simulação (BRASIL, 

2014a), e, por conseguinte, os SIMAF e as unidades de cavalaria e infantaria 

que possuem em sua composição Pel Mrt P, contribuindo para o consequente 

retorno do investimento realizado pelo Exército Brasileiro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

As forças armadas de todo o mundo procuram manter seu estado de 

prontidão para o combate. Na medida em que crescem a letalidade e o alcance 

dos meios de emprego militar, as dificuldades impostas ao treinamento também 

aumentam (PEREIRA JUNIOR, 2000). Neste contexto, a simulação se apresenta 

como ferramenta capaz de sobrepor grande parte das dificuldades encontradas 

e oferecer treinamento efetivo para as tropas (SOUZA, 2015). 

O Exército Brasileiro trata como “imperiosa e urgente a incorporação da 

simulação como importante ferramenta de adestramento individual e coletivo” 

(BRASIL, 2010) como parte fundamental do seu Processo de Transformação. 

Nesse contexto, ocorreu o desenvolvimento do Projeto SIMAF, que possui 

dentro de suas atribuições contribuir para o adestramento dos Pel Mrt P do EB 

(BRASIL, 2016). 

A partir do contexto que se insere o presente trabalho, foi realizada 

pesquisa bibliográfica e documental a fim de apresentar as bases teóricas que 

possibilitarão o entendimento e discussão sobre o tema em estudo. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Visando conduzir o presente trabalho de forma a solucionar o problema 

da pesquisa, por meio da definição de termos essenciais ao estudo e 

estruturação de um sólido referencial teórico, foi realizada uma revisão da 

literatura nos moldes descritos a seguir: 

 

a. Fontes de Busca 
 

Na parte exploratória do presente estudo, foram consultadas diferentes 

fontes capazes de oferecer informações válidas e atuais acerca do tema em tela.  

Com referência aos pelotões de morteiro pesado, foram consultados, 

essencialmente, manuais doutrinários e de ensino, bem como programas de 

instrução, portarias e diretrizes em vigor no Exército Brasileiro, diretamente 
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relacionados ao tema em questão. Visando enriquecer e atualizar 

conhecimentos, foram consultados, também, trabalhos acadêmicos 

apresentados na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército. 

Em relação às características e potencialidades do SIMAF, foram 

consultadas inicialmente fontes oficiais como manuais da empresa responsável 

pelo projeto e documentos referentes à implantação emitidos pelo Exército 

Brasileiro. Tendo em vista a abordagem incipiente encontrada e visando o 

necessário aprofundamento da questão, foram consultados documentos 

internos e relatórios gerados pelos dois SIMAF, bem como trabalhos acadêmicos 

acerca do tema apresentados em congressos acadêmicos ou mesmo como 

requisitos para conclusão de cursos de formação, aperfeiçoamento e altos 

estudos do Exército Brasileiro. 

Visando constituir necessário marco teórico comparativo e o devido 

aprofundamento da temática, Dentro da literatura nacional, foram consultados 

manuais, cadernos de instrução e documentos do EB que tratam do preparo e 

emprego dos Pel Mrt P, do adestramento e do emprego da simulação militar, 

além de trabalhos acadêmicos, periódicos, relatórios e cadernos de observações 

que versam sobre o tema em questão. 

No conjunto da literatura estrangeira, foram buscados livros e trabalhos 

acadêmicos, periódicos, manuais e documentos de outros exércitos sobre 

emprego da simulação de combate 

Para tanto, os mecanismos de busca valeram-se da Biblioteca Digital do 

Exército, da pesquisa via internet, da consulta a revistas especializadas, de 

investigações em relatórios de missão no exterior e de exames em instruções e 

apresentações de outros exércitos. 

 

b. Estratégia de busca para base de dados eletrônicos 
 

Foram utilizados os seguintes termos descritivos: “simulação de combate, 

apoio de fogo, morteiro pesado, simulation and training, simulación de combate, 

entre outros. 
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Após a pesquisa eletrônica, foram revisadas as referências bibliográficas 

dos estudos considerados relevantes, com intuito de agregar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

c. Critérios de inclusão 
 

- Estudos militares publicados em português, espanhol e inglês acerca do 

emprego da simulação, especialmente com abordagem metodológica que 

tenham sido publicados em revistas ou periódicos reconhecidos ou de fonte 

oficial de exércitos de nações amigas.  

 

d. Critérios de exclusão 

 

- Artigos descritivos de equipamentos de simulação voltados 

exclusivamente para propaganda visando venda de produtos. 

- Estudos referentes a meios de simulação obsoletos ou em desuso. 

 

Para apresentar e aprofundar tais aspectos de relevância para presente 

pesquisa, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: O Pelotão de Morteiro 

Pesado; A Simulação Militar; A Simulação no Exército Brasileiro, O Emprego da 

Simulação Militar no Exterior e O Sistema de Simulação de Apoio de Fogo. 

 

2.2 O PELOTĀO DE MORTEIRO PESADO 
 

O Pelotão de Morteiro Pesado é o elemento de fogo orgânico da tropa 

valor unidade, pela qual o comandante pode intervir no combate pelo fogo 

(BRASIL, 2002). 

Esses pelotões são empregados nos Batalhões de Infantaria Blindados, 

nos Batalhões de Infantaria Mecanizados, nos Regimentos de Carros de 

Combate, nos Regimentos de Cavalaria Blindados e nos Regimentos de 

Cavalaria Mecanizados (BRASIL, 2004). 
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Um pelotão de morteiro pesado conta com quatro morteiros pesados 

120mm M2 raiado (Figura 1), armamento de trajetória curva que apresenta 

elevada precisão e relativo poder de destruição. Seu alcance máximo varia de 

6,5 km a 12,6 km, de acordo com o tipo de munição empregada. 

Trata-se de uma arma de alma raiada, de carregamento pela boca e 

trajetória curva. A rusticidade, a facilidade de manejo e a sua mobilidade, aliadas 

a uma apreciável precisão e à alta letalidade de sua munição, conferem ao Mrt 

P 120 mm M2 raiado, características de importante arma de apoio imediato, 

apropriada para o emprego em unidades de combate (BRASIL, 2004). 

 

 
FIGURA 1 - Mrt P 120 mm M2 raiado 
Fonte: Exército Brasileiro 
 

2.2.1 Características gerais relativas ao fogo do Morteiro Pesado 
 

O Pel Mrt P constitui-se no primeiro meio de apoio de fogo indireto, para 

rápida intervenção nas ações que os comandantes das citadas unidades 

possuem. 

Nesse sentido, cabe observar que a atuação dessas frações pode 

determinar o sucesso das ações desencadeadas por regimentos e batalhões e, 

para tanto, executar os fogos de forma rápida e precisa é fundamental. 
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A extensão do campo de batalha na guerra moderna, juntamente com o 

seu dinamismo e a mobilidade dos objetivos que nela surgem, exigem dos meios 

de apoio de fogo uma elevada velocidade de resposta para que suas ações 

sejam eficazes. Obtém-se sucesso com uma boa ligação, rapidez no 

desencadeamento dos fogos, adequada informação dos objetivos e precisão de 

tiro (BRASIL, 2015c). 

De acordo com Manual de Campanha C 23 – 95, Morteiro 120 mm AR, a 

característica mais notável do morteiro pesado 120 mm é a capacidade de atirar 

de posições desenfiadas e o volume de fogo que pode desencadear em 360º. 

O Manual ressalta, ainda, que os alvos para o pelotão de morteiros podem 

ser localizados e identificados por observadores do próprio pelotão, das 

companhias apoiadas, da artilharia ou do escalão superior, além de 

observadores aéreos e pela análise de fotografias e da atividade do inimigo 

(BRASIL, 2004). 
 

2.2.2 Organização do Pelotão de Morteiro Pesado 
 

O Pel Mrt P é composto por um Comandante de Pelotão, um Grupo de 

Comando e duas Seções de Morteiros Pesados, de acordo com o descrito no 

Manual de Campanha C 23 – 95. Sua composição em termos de pessoal é 

descrita a seguir: 

 

PELOTÃO DE MORTEIRO PESADO 
FRAÇÃO MILITAR FUNÇÃO 

1. COMANDO DO PELOTÃO 

1.1. COMANDO DE PELOTÃO Um 1º tenente Comandante de Pel 

2. GRUPO DE COMANDO 

2.1. Turma de Comando  
Um 2º Sgt Adj de Pel 

Um Cabo Motorista 

2.2. Turma da Central de Tiro 

Um 3º Sgt Ch C Tir 

Um Cb Calculador da C Tir 

Um Cb Aux de Telemetria/ Calc CTir 

Um Sd Op de Central Telefônica 

QUADRO 1 - Composição de pessoal do Pel Mrt P (continua) 
Fonte: O autor  
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PELOTÃO DE MORTEIRO PESADO 
FRAÇÃO MILITAR FUNÇÃO 

2.3. Turma de Observação 

Avançada 
Trê 3º Sgt Observador Avançado 

 
Um 3º Sgt (Rgt 

quartenário) 
Observador Avançado 

2.4. Turma de Remuniciamento 
Um Cabo Remuniciador 

Um Sd Remuniciador 

3. 1ª SEÇÃO DE MORTEIROS PESADOS 

3.1. Comando da Seção Um 2º Sgt Cmt Seç 

3.2. 1ª Peça de Morteiro Pesado 

Um 3º Sgt Chefe de Peça 

Um Cb Atirador 

Um Cb Motorista 

Um Sd Auxiliar do Atirador 

Dois Sd Municiador 

3.3. 2ª Peça de Morteiro Pesado 

Um 3º Sgt Chefe de Peça 

Um Cb Atirador 

Um Cb Motorista 

Um Sd Auxiliar do Atirador 

Dois Sd Municiador 

4. 2ª SEÇÃO DE MORTEIROS PESADOS 

4 .1. Comando da Seção Um 2º Sgt Cmt Seç 

4.2. 1ª Peça de Morteiro Pesado 

Um 3º Sgt Chefe de Peça 

Um Cb Atirador 

Um Cb Motorista 

Um Sd Auxiliar do Atirador 

Dois Sd Municiador 

4.3. 2ª Peça de Morteiro Pesado 

Um 3º Sgt Chefe de Peça 

Um Cb Atirador 

Um Cb Motorista 

Um Sd Auxiliar do Atirador 

Dois Sd Municiador 

QUADRO 1 - Composição de pessoal do Pel Mrt P (continuação) 
Fonte: O autor  
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2.2.3 Frações do pelotão de morteiro pesado na execução de missões de 
tiro 

 

Por tratar-se de um armamento destinado a realizar tiros indiretos, o Mrt 

P necessita, basicamente, da ação de três grupos que trabalham interligados, 

mas em locais distintos. A realização do tiro de morteiro exige uma interação 

sequencial dessas frações do pelotão. 

Os observadores Avançados (OA) realizam a designação do alvo 

enviando os dados obtidos à Central de Tiro (C Tir), essa realiza os cálculos 

balísticos e envia os dados correspondentes necessários ao tiro às seções de 

morteiro pesado e, a seu turno, as seções inserem os dados balísticos nas peças 

de morteiro e executam o tiro enquanto os OA realizam a observação do impacto, 

reiniciando o processo (BRASIL, 2004). 

Para efeito deste estudo, e fazendo um paralelo com as designações 

utilizadas pelo COTER para efeito de exercícios no SIMAF (BRASIL, 2018c), 

cada fração do Pel Mrt P que participa diretamente da execução do tiro é 

identificada por fazer parte de um “subsistema”, conforme se segue. 

 

2.2.3.1 Observadores Avançados 

 

Atuam junto com as subunidades apoiadas, tendo por missão solicitar e 

conduzir fogos na zona de ação correspondente, identificando alvos, enviando 

mensagens e correções de tiro.  

Os OA realizam basicamente duas ações principais: a designação do alvo 

e a correção dos tiros executados. Para a designação do Alvo, os OA utilizam, 

de acordo com a situação, diferentes técnicas (BRASIL, 2004). Os OA compõem 

o “subsistema Observação”. 
 

2.2.3.2 Central de Tiro 
 

A central de tiro tem por responsabilidade transformar as informações 

sobre alvos recebidas por missões de tiro ou pedidos de fogo, por meio de uma 
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série de cálculos e procedimentos, em comandos de tiros apropriados para as 

seções de Mrt P, que constituem a Linha de Fogo (LF) (BRASIL, 2004). A central 

de tiro compõe o “subsistema Controle e Direção de Tiro”. 
 

2.2.3.3 Seções de Morteiro Pesado  
 

São as frações que operam efetivamente os Mrt P 120mm AR, tendo a 

atribuições de realizar a entrada em posição dos morteiros, realizar a pontaria, 

preparar cargas e executar o tiro propriamente dito. Utilizam os dados que são 

calculados pela C Tir, para que possam realizar a pontaria do Mrt P (BRASIL, 

2004). As Seções do Mrt P compõem o “subsistema Linha de Fogo”. 
 

2.2.3.4 Subsistema Comunicações  
 

Cabe destacar a existência de um subsistema responsável por interligar 

os demais subsistemas. Para tanto, deve estabelecer, explorar e manter as 

comunicações internas e externas do pelotão (BRASIL, 2004). Cada fração ou 

subsistemas citados anteriormente possuem elementos responsáveis por essa 

atividade. 
 

2.2.4 Realização de uma missão de tiro do Mrt P 
 

Por tratar-se de um armamento de tiro indireto, os alvos do pelotão de 

morteiro pesado podem ser localizados e identificados por observadores 

avançados. Os OA podem ser integrantes do pelotão, das subunidades 

apoiadas, da artilharia e do escalão superior empregada (BRASIL, 2004). 

Tendo em vista o presente trabalho buscar o melhor aproveitamento da 

ferramenta SIMAF em proveito do treinamento dos pelotões de morteiro pesado 

como fração constituída, será descrito, para efeito desse estudo, a realização de 

missões completas de tiro com a atuação dos AO orgânicos do Pel Mrt P. 
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Para compreender didaticamente a sequência de realização de uma 

missão de tiro, inicia-se da identificação de determinado alvo por parte do AO, 

conforme detalhamento a seguir (BRASIL, 2004): 

1. O OA identifica um alvo e inicia os trabalhos para designar sua posição 

de acordo com a técnica mais adequada.  

2. Com os dados necessários à designação, o OA entra em contato com 

a C Tir e envia a Mensagem Inicial de Tiro. 

3. A C Tir recebe a mensagem inicial de tiro e após realização de sua 

primeira rodada de tarefas emite a mensagem resposta para o OA. 

4. A C Tir prossegue nos cálculos necessários à realização do tiro e entra 

em contato com a Linha de Fogo. A C Tir envia a mensagem inicial de tiro (Msg 

Ini Tir ) à LF. 

5. O Chefe da Linha de Fogo retransmite os dados da Msg Ini Tir para as 

peças de Mrt P. São inseridos dados, alinhados aparelhos de pontaria e 

preparadas as cargas e munições, ficando em condições de realizar o tiro. 

6. Recebida a ordem de execução ou no tempo previsto para tal, a LF 

realiza o tiro propriamente dito.  

7. O OA observa os impactos do tiro executado e avalia as correções 

(SFC) em relação ao alvo. Com estes dados, envia nova msg a C Tir com as 

correções a serem executadas, reiniciando o ciclo. 

A dinâmica dos eventos descritos, pode ser identificada na figura a seguir: 
 

 

Fonte: CA-Sul 
FIGURA 2 - Dinâmica do tiro indireto real 
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2.2.5 O adestramento dos Pelotões de Morteiro Pesado  
 

O preparo para o combate dos Pel Mrt P inicia com a fase da Instrução 

Individual de Qualificação, destinada a capacitação dos integrantes do pelotão 

em suas funções específicas (BRASIL, 2001a). Cada integrante aprende as 

tarefas específicas dentro do subsistema do qual faz parte.  

O preparo do Pel Mrt P prossegue com o adestramento, voltado para sua 

capacitação como fração constituída e para seu emprego em Operações de 

Combate (BRASIL, 1983c). 

O manual de Mrt P trata em seu Artigo III de questões acerca de 

deslocamentos, escolha e ocupação de posição como aspectos importantes 

para o adestramento da fração. O Pel deve manter uma distância que o permita 

apoiar as subunidades dos regimentos ou dos batalhões. 

O manual orienta as mudanças de posição por escalões de forma a 

manter sempre uma seção em condições de apoiar pelo fogo e aborda ainda o 

planejamento dos deslocamentos. 

Em relação as posições de tiro, o manual define os quatro tipos – principal, 

de muda, suplementar e de abrigo – além de descrever as características 

necessárias às posições e como escolhê-las e organizá-las. 

O manual aborda, ainda, questões relativas ao adestramento individual e 

da guarnição dentro da maneabilidade e técnica do material.  

Nessa fase do adestramento individual, são apresentados procedimentos 

e termos básicos que permitem a tropa padronizar ações como a colocação da 

peça em condições de ser transportada ou em condições de iniciar a preparação 

para o tiro. 

Na fase relativa ao adestramento da guarnição, é treinado o 

posicionamento dos integrantes do pelotão na execução de deslocamentos de 

preparação e de execução de tiros. 

O adestramento contempla, ainda, as atividades que permitam os Pel Mrt 

P realizarem diferentes missões de tiro em proveito da tropa da qual são 

orgânicos. No manual de Pel Mrt P são descritos os tipos de missões de tiro que 

um Pel Mrt P tem capacidade de executar, sendo a Regulação e o Tiro Sobre 
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Zona (TSZ) os principais, tendo ainda a possibilidade de realização de tiros em 

situações extraordinárias. 

A Regulação se caracteriza por ser a ajustagem do tiro sobre um ponto 

escolhido na área de alvos a fim de se determinar elementos a serem 

introduzidos nos tiros subsequentes, podendo ser percutente ou tempo, 

conforme o tipo de espoleta utilizada (BRASIL, 2004). 

O interesse do Pel em realizar a regulação está ligado ao aumento da 

precisão em tiros futuros e a possibilidade de execução de tiros não observados 

nas vizinhanças das tropas amigas, além de proporcionar economia de munição. 

Contudo, este tipo de ação contribui para revelar a posição da LF e atrair fogos 

de neutralização inimigos (BRASIL, 2004). 

O TSZ, a seu turno, é utilizado para lançar, sobre determinada área, um 

fogo devastador com a finalidade de obter a máxima neutralização dos alvos. 

De acordo com o manual do Mrt P 120mm Ar, uma importante tarefa para 

a realização de uma MT é a localização ou designação do alvo, cuja 

responsabilidade é do OA e cuja técnica empregada impactará nas ações 

necessárias aos cálculos executados pela central de tiro.  

O OA pode utilizar os seguintes processos para designação do alvo: 

transporte, tiro de identificação, coordenadas retangulares, locação rápida, 

localização geográfica e coordenadas polares. 

A designação por transporte utiliza um ponto de referência na área de 

alvos cujas informações são conhecidas, podendo ser um ponto de vigilância, 

um alvo auxiliar ou outro ponto qualquer a partir do qual o observador informa a 

posição do alvo estabelecendo as diferenças em direção e alcance (BRASIL, 

2004). 

O processo de tiro de identificação é utilizado quando nenhum ponto de 

referência é conhecido. O OA solicita um tiro de identificação cujo ponto de 

arrebentamento passa ser a referência a partir do qual empregará a mesma 

técnica do transporte. 

A designação por coordenada polar é utilizada quando o OA e a C Tir 

possuem uma carta topográfica, fotocarta ou fotografia área. O OA designa o 

alvo pela coordenada retangular de sua posição. 

O processo de locação rápida é “utilizado quando o transporte for maior 

que 600"'. Deve-se utilizar o corretor de posição, usando uma escala 
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conveniente. O desvio inicial e a mudança de alcance são medidos por meio de 

locação” (BRASIL, 2004). 

A designação por localização geográfica permite que um alvo seja 

localizado com base na sua direção geográfica e na distância em relação a um 

ponto conhecido. 

O processo de locação por coordenadas polares, por sua vez, é utilizado 

quando a posição do OA é conhecida da C Tir. É utilizado, particularmente, nos 

casos de grandes transportes laterais e pequenas distâncias de observação. 

Existem missões de tiro que não utilizam o OA ou somente o utilizam para 

realizar correções de tiro, sendo estas denominadas missões preparadas. 

Cabe ressaltar que, por compor unidades de infantaria e de cavalaria do 

EB, o Pel Mrt P tem seu adestramento descrito e estabelecido por meio dos 

Programas Padrão de Adestramento (PPA) dos Batalhões de Infantaria 

Blindados, dos Batalhões de Infantaria Mecanizados, dos Regimentos de 

Cavalaria Mecanizados, dos Regimentos de Cavalaria Blindados e dos 

Regimentos de Carros de Combate (BRASIL, 1983ª; BRASIL, 1983b; BRASIL, 

1983c; BRASIL, BRASIL, 2011b). 

Não constam nos PPA padrões de desempenho que abordem o tempo de 

execução de cada fase de uma missão de tiro, diferentemente do existente no 

PPA de Artilharia (BRASIL, 2005). 

Observa-se, contudo, que constam dos PPA de Infantaria e Cavalaria uma 

série de tarefas críticas específicas, associadas aos aspectos do adestramento 

já elencados de acordo com o Manual C 23-95, para cada sistema do Pel Mrt P, 

das quais podemos destacar as seguintes (BRASIL, 1983c): 

1. Subsistema Observação: Obter dados iniciais de tiro; regular o tiro, 

solicitar, observar e conduzir missões de tiro necessárias ao apoio de fogo a 

tropa apoiada; 

2. Subsistema Controle e Direção de Tiro: Processar as mensagens dos 

OA com oportunidade e precisão e transmitir os correspondentes comandos de 

tiro a linha de fogo; após execução do tiro relocar o alvo na prancheta; 

3. Subsistema Linha de Fogo: Executar os comandos de tiro com rapidez 

e precisão, executar mudanças de posição sem perda de tempo; manter a 

continuidade do apoio; e 
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4. Subsistema Comunicações: Instalar, explorar e manter o sistema de 

comunicações observando as restrições estabelecidas de acordo com as regras 

de exploração (BRASIL, 1983c). 

 

2.3 A SIMULAÇĀO MILITAR 

 

De acordo com PEREIRA JUNIOR (2000), o emprego da simulação no 

campo militar é crescente como solução para o que os analistas denominam 

“dilema militar da atualidade”, ou seja, a dificuldade de atender as custosas 

demandas de modernização e especialização de material e pessoal, com os 

limitados recursos destinados às Forças Armadas. 

Desta forma, a Simulação Militar pode ser definida como “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” (BRASIL, 2014a). 

Dentro desta perspectiva, cabe identificar a série de vantagens 

decorrentes da aplicação da simulação para o treinamento militar, as quais 

justificam o crescente investimento e desenvolvimento deste importante recurso. 

Os gastos com a operação de um sistema simulado são geralmente uma 

fração do custo operacional de um meio de emprego militar (NATIONAL 

TRAINING AND SIMULATION ASSOCIATION, 2011), permitindo a redução de 

custos no treinamento de tropas. 

Os sistemas de simulação permitem que os erros cometidos por militares 

durante a simulação não resultem em danos materiais ou pessoais, permitindo 

criar um ambiente que reproduza o combate, tão real quanto possível, com 

segurança (PEREIRA JUNIOR, 1999). 

Os sistemas de simulação possibilitam o melhor acompanhamento de 

treinamentos, gerando correções pontuais e aumentando a eficácia das ações. 

Ocorre, desta forma, a melhoria no processo de aprendizagem, otimizando o 

tempo empregado no treinamento como um todo (NATIONAL TRAINING AND 

SIMULATION ASSOCIATION, 2011) 

A disponibilidade de terrenos virtuais ilimitados, capazes de representar 

regiões reais, soluciona questões referentes a pouca oferta de áreas de 
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instrução, além de reduzir o impacto ambiental que a constante utilização de 

regiões destinadas a tiros reais acarreta. (NATIONAL TRAINING AND 

SIMULATION ASSOCIATION, 2011) 

Por fim, a possibilidade de inserção de tropas amigas e inimigas no 

ambiente virtual melhora a representação de um ambiente de combate. Esse 

fator, somado a utilização de bancos de dados acerca da capacidade de armas 

e dos efeitos de terreno e clima, possibilitam um maior realismo na imitação do 

combate. (PEREIRA JUNIOR, 2000). 

 

2.4 SIMULAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Dentro desta perspectiva, o Exército Brasileiro tem buscado implantar e 

aplicar a simulação militar em diferentes áreas, sobretudo as diretamente ligadas 

ao preparo da Força Terrestre, tendo criado para tanto um Sistema de Simulação 

(BRASIL, 2014a). 

O Sistema de Simulação do Exército Brasileiro entrou em funcionamento 

com a publicação da Portaria No 55-EME, de 27 de março de 2014, com a 

finalidade de definir objetivos, estruturas e competências dos integrantes do 

sistema. 

Para tanto, o SSEB engloba o conjunto dos recursos humanos, 

instalações, aplicativos e equipamentos de simulação empregados nas 

diferentes finalidades. 

O SSEB estabelece que seja enfatizada a obtenção, a modelagem, o 

emprego e o gerenciamento do ciclo de vida dos simuladores (BRASIL, 2014a). 

De acordo com a portaria de sua implantação, o SSEB tem os seguintes 

objetivos: 

a. estabelecer a sistematização dos procedimentos para a obtenção, 

integração e modernização de simuladores; 

b. adequar as estruturas de ensino, instrução, treinamento e 

adestramento às novas metodologias de transmissão de conhecimentos e 

técnicas com base na simulação, assim como os procedimentos de avaliação, 

por meio da análise pós-ação; 
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c. gerenciar os programas e projetos que se destinam a prover as ações 

necessárias à obtenção, ao emprego, à integração e ao acompanhamento do 

ciclo de vida dos diversos tipos de simuladores; 

d. coordenar interesses e concentrar esforços dos diversos setores do EB; 

e 

e. propiciar economia de recursos financeiros, adequando o treinamento 

com tiro real e outros de elevado custo aos limites impostos pelo orçamento. 

 

2.4.1 Modalidades da Simulação Militar 
 

De acordo com a mesma portaria de implantação, a simulação militar 

pode ser conduzida em três modalidades: viva, virtual e construtiva. 

 

2.4.1.1 Simulação Viva 

 

Nesta modalidade, ocorre o emprego de militares reais, operando 

materiais de emprego militar reais, no mundo real, com apoio de sensores, 

dispositivos de simulação de engajamento tático e outros instrumentos que 

reproduzir o engajamento real (BRASIL, 2014a). 

 

2.4.1.2 Simulação Virtual 

 

Nesta modalidade os agentes reais operam sistemas simulados ou 

gerados por computador.  

Aplicado principalmente no desenvolvimento de técnicas e habilidades 

individuais, uma vez que substitui os meios de emprego militar cuja operação 

exija elevado grau de adestramento ou que envolva grandes riscou e/ou custos, 

permitindo explorar os limites do operador e do equipamento (BRASIL, 2014a). 

O adestramento tático de determinada fração pode ser executado nesta 

modalidade, ao integrar todos os elementos em um ambiente virtual comum 

(BRASIL, 2014a). 
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2.4.1.3 Simulação Construtiva 

 

Esta modalidade envolve tropas e elementos simulados operando 

sistemas simulados, controlados por operadores reais. 

Sua ênfase é a interação entre agentes divididos em forças oponentes 

que se enfrentam sob o controle de uma direção de exercício. Desta forma, sua 

principal aplicação é no adestramento de comandantes e Estados-Maiores 

(BRASIL, 2014a). 

 

2.4.2 Emprego da Simulação no Adestramento 
 

As premissas básicas do SSEB enfatizam o vasto emprego que se deseja 

deste conjunto de ferramentas em proveito do adestramento. 

Segundo elas, o SSEB destina-se a promover meios para o treinamento 

baseados em tecnologias aplicadas em ambientes simulados, proporcionando 

aos militares o treinamento de suas tarefas individuais e coletivas o mais próximo 

do real possível (BRASIL, 2014a). 

O SSEB determina, também, que sejam empregados treinadores que 

utilizem sistemas de simulação virtual no adestramento individual e coletivo. 

O adestramento de pequenas frações deve ser realizado em simuladores 

virtuais de imersão e posteriormente complementados com exercícios no terreno 

no qual serão empregados (BRASIL, 2014a). 

Para o adestramento, todos os produtos de simulação deverão permitir a 

preparação individual ou coletiva, obedecendo, para tanto, os ciclos de instrução 

militar e as preparações específicas. 

O SSEB elenca também as competências de seus integrantes, cabendo 

ao Comando de Operações Terrestres (COTER) coordenar, padronizar, 

executar e supervisionar os programas de adestramento com Simulações 

Construtiva, Virtual e Viva da Força Terrestre, seguindo as diretrizes do EME 

(BRASIL, 2014a). 

Para executar tal tarefa, o COTER utiliza-se da elaboração de cadernos 

de instrução e de duas publicações anuais: O SIMEB e o PIM. 
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Neste sentido, cabe observar que o Caderno de Instrução de Exercícios 

de Simulação Construtiva está em vigor e os Cadernos de Instrução voltados à 

Simulação Virtual e Viva estão com suas minutas prontas em fase de aprovação. 

O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), em sua 

versão 2019, determina que o Centro de Adestramento – Sul deve coordenar os 

exercícios de simulação no SIMAF - Sul, bem como o Centro de Adestramento - 

Leste deve coordenar as atividades de adestramento no SIMAF – AMAN 

(BRASIL, 2018a). 

O SIMEB informa, ainda, que as metodologias para a aplicação de 

exercícios de adestramento com apoio do SIMAF constarão em um caderno de 

instrução de simulação virtual de apoio de fogo, a ser expedido pelo COTER 

(BRASIL, 2018a) que, contudo, não começou a ser produzido. 

No sentido de explorar a aplicação da simulação em proveito do 

adestramento no EB, cabe observar a experiência desenvolvida ao longo das 

últimas décadas pelo Centro de Instrução de Blindados, o qual se tornou 

referência na utilização das modalidades Viva e Virtual para a capacitação e 

treinamento de militares da tropa blindada e que foi absorvida pelo Centro de 

Adestramento – Sul, novo responsável pela condução destes exercícios de 

treinamento. 

O Centro de Adestramento - Leste também possui vasta experiência no 

emprego da simulação para os adestramentos e, embora mais voltado para a 

simulação viva, apresenta importantes lições que podem ser absorvidas em 

virtude da compreensão metodológica.  

 

2.4.3 Exercícios com emprego da Simulação Virtual  
 

O CIBld iniciou a utilização de recursos de simulação em suas atividades 

de instrução com a aquisição de equipamentos isolados, normalmente 

adquiridos em poucas unidades (SOUZA, 2015). 

Ao longo do tempo, foi incrementado suas atividades de aplicação de 

recursos de simulação e se consolidando como referência na aplicação da 

simulação, culminando com o desenvolvimento de processos especificamente 

adequados ao emprego da modalidade de simulação virtual (SOUZA, 2015).  
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A sólida e eficiente metodologia desenvolvida foi absorvida em grande 

parte pelo CA – Sul que, a partir de sua ativação, recebeu a incumbência de 

conduzir os exercícios de adestramento que antes ocorriam no CIBld. 

O trabalho desenvolvido pelos dois Centros se consolida no Caderno de 

Instrução de Exercícios de Simulação Virtual, o qual encontra-se em fase de 

aprovação e apresenta importante lições sobre a aplicação destas ferramentas 

de simulação em proveito do treinamento de tropas, as quais serão a seguir 

descritas. 

 

2.4.3.1 Fundamentos de Emprego 

 

Os fundamentos estabelecidos para o emprego da simulação virtual 

impõem referências para a correta utilização das ferramentas em prol do 

treinamento militar.  

Observar as diretrizes estabelecidas pelos fundamentos maximiza a 

qualidade e o rendimento do treinamento militar, viabiliza a obtenção de 

resultados mais consistentes e mais próximos dos resultados que seriam obtidos 

em um treinamento real e evita o emprego equivocado da simulação virtual, não 

permitindo o desenvolvimento de reflexos e comportamentos errôneos dos 

instruendos (BRASIL, 2019c). 

O primeiro fundamento estabelece que o “treinamento militar é o objetivo, 

simulação é a ferramenta”. A simulação virtual deve ser encarada como uma 

ferramenta, jamais devendo ser considerada um objetivo ou solução por si só. 

Quando não observados esse aspecto, instrutores e instruendos passam a 

utilizar-se de subterfúgios, falhas e recursos que fazem parte de determinado 

sistema de simulação para facilitar o processo (BRASIL, 2019c). 

O segundo fundamento afirma que “o realismo tático está no processo de 

treinamento, não no simulador”. O realismo é alcançado pela forma como o 

exercício e planejado e conduzido, não sendo possível para o simulador 

substituir o papel do instrutor na concepção e condução do treinamento. 

O fundamento seguinte estabelece que “o treinamento militar em 

simulação virtual deve ser dinâmico e imerso”. O instruendo deve ter a percepção 

de estar realmente imerso no contexto do exercício e tendo a imposição de 
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atividades tão dinâmicas quanto as reais para que apresente desempenho 

significativamente positivo ao longo do treinamento. 

O último fundamento afirma que a ambientação ao simulador permite a 

redução da interferência no desempenho do treinamento. Por melhor que esteja 

constituído o simulador ele sempre terá alguma modificação ou customização 

que gera uma diferença que exige a adaptação do instruendo ao sistema. 
 

2.4.3.2 O Emprego da Simulação Virtual por Níveis de Treinamento 
 

A concepção e o planejamento de um processo de instrução em 

simulação virtual devem contemplar uma sequência gradual de instruções e 

exercícios com diversos graus de dificuldade e com objetivos didáticos bem 

definidos (BRASIL, 2019c). 

Uma das formas de se estabelecer esse escalonamento é a construção 

de um modelo gráfico, chamado de “pirâmide do treinamento”, de que forma o 

treinamento deve ser inserindo em diferentes contextos, da simples operação de 

um equipamento isolado até o emprego coletivo de tropas em um contexto tático 

complexo (BRASIL, 2019c). 

Segundo SOUZA (2015), a aplicação de exercícios pode ser resumida da 

seguinte forma (Figura 3): 

 

 
FIGURA 3 - Escalonamento do treinamento com Simulação Virtual 
Fonte: SOUZA, 2015.  
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1. Base da pirâmide: treinamento do indivíduo e das guarnições, foco no 

aprendizado de procedimentos. 

2. Fase intermediária: treinamento coletivo em seções ou pelotões, 

interação com o ambiente e o inimigo e desenvolvimento de habilidades 

necessárias à aplicação das diversas técnicas de combate. 

3. Topo da pirâmide: organizados em subunidades, treinamento 

eminentemente tático, com interação de integração das diversas funções de 

combate, forças amigas e inimigas  

 

2.4.3.3 Metodologia do Treinamento Militar em Simulação Virtual 
 

O CI afirma que não há treinamento de qualidade sem a aplicação de boa 

metodologia e apresenta aspectos que devem ser considerados quando do 

planejamento e preparação da instrução (BRASIL, 2019c). 

O primeiro aspecto é definir quais resultados e padrões se deve atingir, 

bem como quais habilidades e competências devem ser atingidas ao longo do 

processo de treinamento. Essa definição deve estar alinhada com a 

documentação de ensino ou instrução que rege aquele treinamento. 

Definido o objetivo final, deve-se estabelecer o que fazer ao longo do 

processo e como realizar cada etapa do treinamento, definindo objetivos e 

padrões intermediários dentro da disponibilidade de tempo, equipamentos de 

simulação e instrutores. 

Quando da definição do processo de treinamento, deve-se aplicar o 

conceito de progressividade e gradação do mesmo, ou seja, a partir de um 

padrão inicial dos instruendos as atividades devem se desenvolver sempre do 

simples para o complexo, do individual para o coletivo e do técnico para o tático. 

Nesse sentido, a identificação do padrão inicial dos instruendos ou de 

preparação de uma determinada tropa se faz necessário para dimensionar a 

gradação da dificuldade do treinamento. 

No treinamento em simulação virtual, níveis de dificuldade que estejam 

muito acima das capacidades do instruendo geram reflexos negativos para o 

processo de treinamento, com a transferência da responsabilidade de insucesso 

do instruendo para a ferramenta, o desinteresse no treinamento, etc. 
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Quando o nível de desempenho inicial da tropa não é adequado, o ganho 

que poderia ocorrer em termos de desempenho com o emprego da simulação 

acaba não se concretiza. Embora exista evolução ela fica aquém da 

possibilidade, caracterizando o subemprego do sistema de simulação. 

A ambientação ao simulador é o primeiro passo a ser dado no emprego 

de simulação virtual. A não realização desta fase pode acarretar resultados 

negativos, individual ou coletivamente, como reflexo da inadequação ao 

equipamento simulado. Esta fase deve ser dimensionada de acordo com fatores 

como a especificidade do simulador e o nível de experiência dos instruendos. 

Ao identificar deficiências nos padrões iniciais apresentados pela tropa 

em treinamento, deve-se buscar a recuperação de padrões básicos que sejam 

considerados importantes no processo como um todo (BRASIL, 2019c). 

Após a recuperação dos padrões iniciais, cenários que apresentem ações 

táticas simples devem ser executados, desenvolvendo habilidades e 

competências para atingir o objetivo final. 
 

 
FIGURA 4 - Representação gráfica das atividades a se desenvolver na busca do objetivo final 
na simulação virtual 
Fonte: BRASIL, 2019c 

 

2.4.3.4 Organização de pessoal 
 

A execução do treinamento militar em simulação virtual exige a definição 

do papel e das responsabilidades do indivíduo ou grupo dentro do processo.  
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A coordenação de exercício possui a atribuição de viabilizar e 

operacionalizar a realização do mesmo desde seu planejamento à sua 

execução. 

A Direção do Exercício (DIREx) é a responsável pela execução do 

treinamento propriamente dito. A DIREx confecciona toda a documentação do 

exercício, como fichas cenário, quadro de eventos e fichas de avaliação. É 

responsável pela condução das atividades, e registro de observações, imagens, 

áudio e vídeo para dar suporte à análise Pós-Ação (APA) (BRASIL, 2019c).  

A Equipe de Suporte Técnico é responsável pela configuração, 

preparação e manutenção dos equipamentos de simulação. 

O Observador, Controlador e Avaliador (OCA) é um elemento responsável 

por auxiliar para que o treinamento ocorra dentro de padrões, devendo estar apto 

a desenvolver uma mentalidade correta de treinamento, a eficiente utilização das 

ferramentas, a disciplina no registro dos eventos e na transmissão de suas 

observações. 
 

2.4.3.5 Criação de cenários 
 

A criação de um cenário de simulação virtual envolve a concepção, 

planejamento e montagem de um exercício militar com apoio de ferramentas de 

simulação (BRASIL, 2019c). 

Trata-se de um processo que demanda objetividade e coordenação e 

varia de acordo com sua complexidade e objetivos; e exige conhecimentos em 

duas áreas fundamentais: na parte técnica e tática de emprego de forças 

militares e na parte técnica de operação da ferramenta de simulação. 

A criação de cenários de treinamento em simulação virtual pode ser 

descrita como um processo cíclico e gradual que se inicia com a concepção do 

exercício, termina na avaliação do cenário e identificação de oportunidades de 

melhoria e é reiniciado, transcorrendo conforme figura a seguir (BRASIL, 2019c): 



52 

 
FIGURA 5 - Criação de cenários de simulação virtual 
Fonte: BRASIL, 2019c 

 

Cabe observar que o tempo destinado a execução de cada cenário pode 

variar conforme a didática e a metodologia empregada, bem como pelo contexto 

de realização da atividade e de seus respectivos objetivos. Cabe à equipe de 

instrução realizar um estudo de situação com a finalidade de determinar o tempo 

necessário de acordo com demais condições de execução (BRASIL, 2019c). 

Em relação aos diferentes tipos de cenários que podem ser criados e 

executados de acordo com as capacidades dos simuladores, os destinados a 

técnica de tiro são fundamentais para o bom treinamento das guarnições de 

blindados, tripulações de aeronaves e operadores de sistemas de armas 

complexos. Os instruendos devem desenvolver a autoconfiança e a confiança 

na técnica de execução (BRASIL, 2019c). 

Os cenários devem ser estruturados e aplicados de forma gradual, de 

acordo com o nível de instrução e adestramento dos executantes e ainda 

conforme ao escalão que se destina: individual, guarnição, seção ou pelotão. 

A Ficha Cenário, documento que consolida o planejamento do exercício, 

deve descrever todos os aspectos didáticos considerado para aqueles 

exercícios, bem como os objetivos, as condições de execução e a forma de 

condução da atividade. É constituída habitualmente de capa, quadro de eventos 

e ficha de avaliação. 
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2.4.3.6 Condução do treinamento militar em simulação 
 

O treinamento militar com apoio de meios de simulação demanda 

eficiência, objetividade e coordenação durante todo o processo, especialmente 

durante a execução e a condução propriamente dita (BRASIL, 2019c). 

A equipe de instrução desempenha papel fundamental na condução das 

atividades, devendo atuar de forma sincronizada e integrada, permitindo o 

realismo tático, o dinamismo e a imersão do instruendo durante o treinamento 

(BRASIL, 2019c). 

A equipe de instrução deve ser o parâmetro de desempenho positivo, sob 

pena de desencadear observações e justificativas de mau desempenho por parte 

dos instruendos durante a execução das atividades. 

A condução do treinamento exige o nivelamento de conhecimento e 

preparação por parte de todos os instrutores que participam.  

A equipe responsável por dirigir (DIREX) um exercício de simulação virtual 

deve possuir preparo técnico e conhecimento das ações e operações a serem 

executadas. 

Nos dias que antecedem o treinamento, empregando cenários de 

simulação virtual, devem ser realizados ensaios e treinamentos com a finalidade 

de preparar os instrutores, relembrando procedimentos e travando contato com 

os equipamentos de simulação (BRASIL, 2019c). 

O OCA deve ser um militar experiente e capacitado, tanto na parte 

diretamente relacionada aos procedimentos que deverão ser executados pela 

tropa usuária como em sua própria função. Suas atribuições contemplam: 

monitorar e acompanhar as atividades realizadas pela tropa, dentro da função 

observar; coordenar horários de execução e realizar a ligação com a DIREX, 

dentro da função controlar; e perceber, registrar e explorar eventos ocorridos 

durante o treinamento, dentro da função avaliar (BRASIL, 2019c). 

Cabe destacar que na condução do treinamento em si reside a alma de 

todo o processo, devendo-se atentar para aspectos peculiares ao emprego da 

simulação virtual, dentre os quais deve-se combater a visão distorcida de alguns 

instruendos que acabam por confundir treinamento e entretenimento, o que 

muitas vezes gera indisciplina e descomprometimento face ao treinamento. 
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Durante o treinamento, a atuação do instrutor devem ser direcionada ao 

desencadeamento das ações e eventos previstos na Ficha Cenário; à garantia 

do funcionamento integrado e sincronizado do trabalho da DIREx e dos OCA; à 

oferta de um ambiente realístico e propicio a imersão, fazendo uso, quando 

necessário de recursos não presentes no sistema de simulação, como 

mensagens e informações; e à fiscalização do desempenho dos executantes, 

inclusive intervindo de forma imediata, quando assim se faz necessário. 

A padronização do treinamento e o respeito à doutrina vigentes devem 

ser observados durante a condução dos exercícios, devendo-se, para isso, 

realizar o desencadeamento e acompanhamento das atividades de acordo com 

as orientações e definições previstas nas fichas cenário.  

Seguir o balizamento das fichas cenário evita que haja solução de 

continuidade durante o exercício, impedindo interferências e iniciativas 

inoportunas sobre o treinamento por conta da decisão isolada de um ou outro 

instrutor, o que prejudica o treinamento e contribui para o descrédito do 

processo. 

Aos instruendos cabe o desempenho das funções relativas ao seu próprio 

treinamento, uma vez que o sistema de simulação e os cenários pensados e 

viabilizados para o exercício representam o próprio ambiente de treinamento. 

O fluxo de informações durante o treinamento deve respeitar as ligações 

e relações previamente estabelecidas de forma que fique materializado o 

fundamento realismo tático. A figura a seguir ilustra a condução deste processo”: 
 

 
FIGURA 6 - Fluxo de informações (Azul – suporte ao exercício / Verde – ligações táticas) 
Fonte: BRASIL, 2019c 
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A DIREX é responsável pelo acompanhamento e avaliação do 

treinamento de forma contínua. Devem ser realizados registros das observações 

dos instrutores, de imagem, vídeo e áudio que possam contribuir na análise, 

interpretação, seleção e apresentação na APA. 

Nesse sentido, cabe observar que a atuação dos OCA não substitui a 

participação da DIREX no processo de avaliação. Diferentes percepções dos 

eventos ocorridos ao longo dos exercícios contribuem para uma análise mais 

completa e dirimem a possibilidade de falhas no processo. 

As observações realizadas devem ser registradas na Ficha de Avaliação 

e em outras ferramentas concebidas para tal. Deve-se buscar critérios objetivos, 

mas permitindo que as observações subjetivas, que possuem especial valor em 

processos com simuladores virtuais, contribuam para o exercício. Deve ser 

produzido um arquivo com registros, como relatórios, visando a ampla difusão 

do conhecimento gerado (BRASIL, 2019c). 

 

2.4.3.7 Análise Pós-Ação e Gestão do Conhecimento 

 

A análise Pós-Ação (APA) deve permitir que os militares participantes 

percebam por si mesmos “o quê” e “por quê” ocorreram determinados eventos 

ao longo de um processo de treinamento, utilizando-se de uma discussão 

profissional focada em padrões de desempenho (BRASIL, 2019c). 

A APA deve oferecer uma oportunidade de sanar as deficiências 

observadas e ser um elemento motivador que saliente aspectos positivos 

demonstrados, não devendo tornar-se uma coleta de elogios ou críticas. 

A Gestão do Conhecimento, por sua vez, compreende a produção, 

análise, registro e difusão do próprio, propiciando um ciclo de aperfeiçoamento, 

implementação de melhorias e elevação de padrões de desempenho. 
 

2.4.4 Exercícios com emprego da Simulação Viva 
 

O Centro de Adestramento Leste, antigo Centro de Avaliação do 

Adestramento, é outra importante OM em termos de aplicação de exercícios com 

emprego da simulação militar. 
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O CA – Leste emprega recursos de simulação viva no adestramento de 

tropa por meio de uma metodologia que foi sendo testada e aprimorada desde 

1997, ano de sua implantação e aquisição dos primeiros equipamentos. 

O CA - Leste possui as seguintes missões fundamentais:  

a. aprimorar o treinamento de indivíduos no desempenho das 

competências inerentes aos cargos previstos nos Quadros de Cargos (QC) das 

OM operacionais em atividade operacional; 

b. aprimorar o adestramento de grupos de indivíduos, reunidos 

taticamente, na aplicação das técnicas, táticas e procedimentos (TTP); e  

c. adestrar a capacidade operacional da tropa, conforme o caso. 

O CA - Leste é responsável por confeccionar o CI de Exercícios de 

Simulação Viva que se encontra em fase de homologação pelo COTER. O CI 

visa padronizar conceitos e estabelecer procedimentos relacionados à condução 

de exercícios por meio da Simulação Viva. (BRASIL, 2019b). 

 

2.4.4.1 Emprego da Simulação Viva 
 

Os pressupostos para o emprego desta modalidade indicam que o 

adestramento, a instrução e o treinamento militar são os objetivos, a simulação 

é uma ferramenta (BRASIL, 2019b), devendo o treinamento com simulação viva 

ser imersivo e dinâmico. 

Para a realização de exercícios é fundamental que se estabeleça uma 

DIREX, que tem por responsabilidade definir parâmetros e condicionantes do 

exercício, realizando a coordenação, acionamento de meios, observação, coleta 

e registro de dados, produção de relatórios e segurança. 

A DIREX coordena um sistema composto por quatro elementos que são 

considerados os pilares do adestramento: o Observador, Controlador e Avaliador 

(OCA); a Força Opositora (FOROP); a Análise Pós-Ação (APA); e o Dispositivo 

de Simulação de Engajamento Tático (DSET). 

O OCA é responsável por acompanhar a Força Adestrada (F Adst) e a 

FOROP em todas as fases do exercício, desde o planejamento até a execução 

final, coletando dados que irão subsidiar a evolução do preparo da tropa. 

(BRASIL, 2019b). 
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OCA deve manter-se imparcial, somete interferindo na execução da 

atividade quando identificar algo atentatório a segurança. 

A FOROP tem papel fundamental para o exercício, devendo portar-se 

como um inimigo o mais próximo possível da realidade, dotado de liberdade de 

ação (BRASIL, 2019b). 

A APA constitui-se na revisão do exercício realizado, devendo permitir à 

tropa adestrada compreender por que determinados erros foram cometidos e 

como corrigi-los. Para tanto, deve ser realizado um debate profissional com 

todos os participantes do exercício. Cabe ressaltar que tudo que for observado 

deve gerar um dado que constará do relatório de desempenho da tropa. 

Os DSET, por sua vez, são os conjuntos de equipamentos eletrônicos 

capazes de simular os efeitos provocados pelo confronto entre tropas oponentes 

ou amigas ou por ações remotas, permitindo a mensuração objetiva de 

resultados e sendo capaz de recriar um cenário de combate sem a ocorrência 

de danos reais aos envolvidos no adestramento.  
 

2.4.4.2 Metodologia do Exercício de Simulação Viva 
 

O Exercício de Simulação Viva leva em conta o que está prescrito no 

SIMEB e no PIM, devendo a F Adst ter cumprido todas as fases anteriores 

relativas à instrução e adestramento conforme figura a seguir: 

 

 
FIGURA 7 - Adestramentos previstos antes da Simulação Viva 
Fonte: BRASIL, 2019b 

 

O planejamento e execução do exercício levará em conta, portanto, o fato 

da tropa já ter atingido os níveis de adestramento prescritos para cada fase 

anterior. O planejamento e a execução serão divididos nas seguintes fases: 1. 

seleção dos objetivos de adestramento; 2. reuniões de coordenação; 3. 

planejamento preliminar do exercício; 4. planejamento detalhado e montagem 

do exercício; 5. adestramento da FOROP e seleção da figuração; 6. elaboração 
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dos baremas; 7. emissão do relatório preliminar de adestramento; e 8. execução 

do modulo didático de adestramento (BRASIL, 2019b). 

A definição dos Objetivos de Adestramento (OA) segue o que está 

previsto no PIM, devendo sua execução ser balizada por análise realizada pelo 

comando aplicados. 

No planejamento detalhado são definidas as composições da DIREX e 

FOROP, bem como definida a concepção tática do exercício. Na fase seguinte 

ocorre o treinamento da FOROP, dentro de situações alinhadas com o exercício. 

Os baremas devem acompanhar o faseamento do quadro de eventos, 

devendo descrever de forma objetiva as tarefas e ações. Os OA se basearão em 

três aspectos: tarefa a ser executada, condições de execução e padrão mínimo. 

O relatório preliminar de adestramento apresentará o padrão de 

desempenho da F Adst em relação aos objetivos que deveriam anteceder ao 

treinamento, relacionados a instrução e adestramento.  

O Módulo Didático de Adestramento, por sua vez, contemplará, conforme 

previsto no SIMEB, a instrução preliminar, o exercício em si e a APA. 

A Instrução preliminar destina-se a preparar os comandantes e a tropa 

para o exercício que será executado por meio de nivelamento de técnicas e 

procedimentos, revisão doutrinaria, ambientação e prática fora de situação. 

Quando o exercício contemplar a utilização de DSET, é nesta fase que eles são 

instalados e suas funcionalidades apresentadas a tropa. 

O exercício propriamente dito deve contemplar o treinamento coletivo por 

intermédio da imitação do combate, com objetivos de adestramento que 

contemplem o planejamento, a preparação e a execução da missão. 

Durante a execução, ocorre um exercício de dupla ação, empregando os 

pilares do adestramento, e sua duração deverá ser dimensionada de maneira a 

explorar, ao máximo possível, a integração dos OA, transmissão de ordens, 

reconhecimentos, deslocamentos, e emprego das frações (BRASIL, 2019b). 

Os CA devem oferecer suporte para que o comandante da tropa possa 

avaliar o nível de adestramento da tropa e, para tanto, empregam os 

instrumentos (FOROP, OCA e DSET). 

Os dados colhidos durante a atividade devem subsidiar a realização da 

APA final e de um relatório final de adestramento.  
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A APA deve permitir que os indivíduos em adestramento participem 

ativamente do processo, gerando conhecimento geral e institucional. A APA 

deve apontar procedimentos, táticas e técnicas que devem ser ratificados ou 

retificados, visando evitar repetição de erros e reforçar os acertos. 

Durante a realização do exercício devem ser realizadas APA parciais e 

APA final. As APA parciais são conduzidas, normalmente, dentro de pequenas 

frações, cabendo ao mediador provocar discussões sobre os principais eventos 

ocorridos. 

A APA final tem natureza mais ampla e deve analisar os planejamentos, 

objetivos de preparo, missões e objetivos de emprego e sua execução. Os dados 

colhidos ao longo do exercício subsidiam discussões e conclusões. Devem de 

igual forma apontar pontos fortes e oportunidades de melhoria (BRASIL, 2019b). 

A APA deve apresentar os seguintes produtos: diagnóstico realista da 

atividade, desenvolvimento do profissionalismo, desenvolvimento da liderança e 

coleta de dados relevantes para a confecção do relatório da atividade, lições 

aprendidas e melhores práticas.  

 

2.5 EMPREGO DA SIMULAÇÃO MILITAR NO EXTERIOR 

 

Os recursos de simulação e suas formas de emprego tendem a evoluir 

rapidamente, de forma que os estudos direcionados ao melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis devem observar as experiências de outros exércitos. 

Nesse sentido, cabe o estudo das experiências desenvolvidas pelo 

Exército Espanhol, na utilização de seu Simulador de Artilharia de Campanha, o 

qual serviu de referência para o desenvolvimento do SIMAF; e pelo Exército dos 

Estados Unidos da América. 

Observando os exércitos do continente sul americano, podemos 

identificar o Exército Chileno na vanguarda da aplicação da simulação em 

proveito do adestramento. Tal fato se deve, sobretudo, à importância dada a sua 

tropa blindada e a criação de seu Centro de Treinamento de Combate Blindado 

que possui, dentre suas responsabilidades, aprimorar os métodos de 

treinamento aplicando estes nobres recursos. 
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2.5.1 Emprego da Simulação no Exército do Reino da Espanha 
 

O Exército Espanhol emprega recursos de simulação virtual no 

treinamento de seu apoio de fogo desde 2001, quando foi ativado seu Simulador 

de Artilharia de Campanha (SIMACA) (CANES, 2014). 

O SIMACA tem dentre suas instalações Portos de Observação (Figura 8), 

Centrais de Tiro, Linha de Fogo e Posto de Instrutores, à semelhança com que 

ocorre no SIMAF, possuindo ainda capacidades semelhantes às descritas para 

o simulador do EB (CANES, 2014). 

 

 
FIGURA 8 - Posto de Observação - SIMACA 
Fonte: Grupo Oésia (2018) 

 

O simulador é destinado a instrução, adestramento e avaliação de todos 

os postos do Grupos de Artilharia de Campanha. Graças à representação virtual 

dos meios de artilharia, bem como das diversas situações de funcionamento e 

emprego destes, o SIMACA se constitui em ferramenta perfeita para o 

treinamento dos procedimentos relacionados a técnica de tiro (GRUPO OÉSIA, 

2018). 

O SIMACA permite a montagem de exercícios com grande grau de 

detalhamento e de realismo dos ambientes recriados, contando ainda com 
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ferramentas que permitem controle preciso da execução do treinamento 

(ESPANHA, 2017). 

O sistema representa de maneira muito fidedigna os procedimentos de 

combate que ocorrem em uma situação real. O treinamento é iniciado após a 

montagem do cenário virtual que contempla as posições das peças de artilharia, 

do OA e da C Tir. O OA identifica o alvo e solicita fogos para a C Tir, a qual emite 

o comando de fogo para a LF. Após a execução do tiro, o OA observa o impacto, 

corrige quando necessário e solicita eficácia. A CTir emite a ordem 

correspondente que é executada pela LF (ESPANHA, 2017). 

Os cálculos da C Tir são executados prioritariamente por meios 

eletrônicos, contudo os métodos tradicionais também são ensinados e treinados. 

Um instrutor controla todos os parâmetros envolvidos na simulação, como 

a situação do inimigo e a velocidade e direção do vento, desde uma sala 

específica (Figura 9). Este instrutor acompanha todo o desenvolvimento do 

exercício, podendo verificar o andamento das diferentes MT e as ações dos 

subsistemas em cada sala (ESPANHA, 2017). 

 

 
FIGURA 9 - Telas de Controle do Posto do Instrutor - SIMACA 
Fonte: Grupo Oésia (2018) 
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Ao final do exercício, todos os participantes se reúnem para realizar um 

juízo crítico, abordando dificuldades, erros e falhas cometidas durante o 

treinamento (ESPANHA, 2017). 

O SIMACA, representa, desta forma, importante recurso de que dispõe o 

Exército Espanhol para o treinamento de seu apoio de fogo e a sua vasta 

utilização pelas unidades de artilharia ao longo dos anos corroboram a validade 

de seu emprego, que permite um treinamento muito próximo ao obtido com a 

execução de exercícios com emprego de tiros reais (MOREIRA, 2012). 

 

2.5.2 Emprego da Simulação no Exército dos Estados Unidos da América 
 

O Exército Norte Americano tem reconhecida capacidade de emprego de 

meios de simulação no treinamento de tropas. Dentre os diversos sistemas de 

simulação que opera, o Joint Fires and Effects Training System (JFETS) merece 

destaque por oferecer um ambiente de imersão virtual de última geração, 

especialmente criado para aprimorar a tomada de decisão em situações de 

estresse, desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e ainda, ofertar 

instruções de conscientização cultural (USC, 2008). 

O JFETS mergulha os instruendos em ambientes realistas que eles 

encontrariam no campo de batalha como Observadores Avançados 

(BERBEREA, 2009). Para tanto, o sistema recria ambientes do mundo real 

combinando cenários físicos e projeções virtuais com gráficos de computador de 

alta resolução (USC, 2008). 

O simulador oferece para o treinamento ferramentas ligadas ao sistema 

como telêmetro laser, binóculos, GPS e rádios, exatamente iguais aos materiais 

reais (BERBEREA, 2009). 

O JFETS é capaz de simular o comportamento de forças insurgentes e 

reações realistas para civis, por meio de inteligência artificial, e busca, ainda, 

criar fatores estressores que contemplam calor, vento, ruídos de sofrimento 

humano, explosões, cães latindo e franco atiradores (USC, 2008) (ARMY, 2004). 

O controle da simulação é realizado em uma sala na qual o instrutor dirige 

as ações. O posto de trabalho possui várias telas por meio das quais o operador 

ajusta fatores ambientais como luminosidade, velocidade do vento e 
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temperatura. O instrutor pode rastrear os movimentos dos instruendos e 

executar tiros simulados de um caçador, para aqueles que estejam em posição 

vulnerável (ARMY, 2004). O sistema contempla, ainda, ferramentas que 

permitem ao controle do exercício supervisionar as ações com efetividade 

aumentando a qualidade do treinamento (USC, 2008). 

O JFETS é composto por três ambientes virtuais digitalmente interativos 

(DIVEs): Módulo de Terreno Aberto (OTM), Módulo de Terreno Urbano (UTM) 

(Figura 10) e Módulo de Apoio Aéreo Aproximado (CASM) (BERBEREA, 2009). 

 

 
FIGURA 10 - Militares realizam treinamento no UTM do JFETS 
Fonte: BERBEA (2009) 

 

O OTM e o UTM são ambientes de treinamento quadridimensioais que se 

concentram na aplicação de fogos indiretos em ambientes abertos e urbanos, 

respectivamente (USC, 2008). 

O CASM, por sua vez, é uma interface de exibição inovadora que consiste 

em um campo de visão de perímetro de 360 graus que permite que os OA 

aprimorem suas capacidades de conduzir o Apoio Aéreo Aproximado de maneira 

imersiva e cognitivamente desafiadora (USC, 2008). 



64 

Em termos de treinamento, o JFETS é empregado no aprimoramento e 

aquisição de capacidades relativas à condução de fogos indiretos, por meio de 

treinamento intenso, realístico e imersivo (JASON, 2011). 

A possibilidade de repetição e correção, limitadas somente pelo fator 

tempo e não por custos, permite que militares em treinamento evoluam em seus 

conhecimentos e sejam submetidos a atividades com dificuldade crescente. 

Como observa o Major Marcus Mainz, instrutor Expeditionary Warfare School, "o 

simulador me permite identificar o ponto que os alunos estão prontos, e ainda, 

colocá-los em uma situação mais complexa para ver como reagem. Eu posso 

sobrecarregá-los em um simulador e isso não custa a vida de ninguém” 

(SHERMAN, 2012) 

Outro fator bastante abordado são os procedimentos de comunicações 

para os quais a utilização de equipamentos similares aos empregados em 

combate (Figura 11) fornece valioso recurso para o treinamento. 

 

 
FIGURA 11 - Militares realizam treinamento com equipamentos similares aos reais no JFETS 
Fonte: USC (2008) 

 

As ferramentas de simulação e a atuação dos instrutores junto dos 

militares em treinamento permitem que estes desenvolvam diversas 

capacidades, sobretudo a confiança em executar suas ações. Dificuldades, 
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como ansiedade e nervosismo, são superadas e instruendos executam ações e 

transmitem mensagens de forma clara e concisa (JASON, 2011). 

A possibilidade de treinar os OA sem que exista a dependência de outros 

subsistemas, como ocorreria em situação real, é valorizada como geradora de 

economia de recursos como tempo e dinheiro (SHERMAN, 2012). 

Da mesma forma, a possibilidade de condução da atividade com diversas 

repetições, sem o custo e o risco que implicariam os tiros reais, é destacada 

como fator que eleva a qualidade da capacitação e do adestramento dos 

militares (MEADOR, 2012). 

 

2.5.3 Emprego da Simulação no Exército da República do Chile 
 

O Centro de Treinamento de Combate Blindado do Exército do Chile tem 

a missão de apoiar a formação, capacitação e o adestramento de comandantes 

e unidades que integram as Brigadas Blindadas do Exército Chileno, através de 

um processo realista, rigoroso e relevante (MENEZES JUNIOR, 2017) 

Devido à alta tecnologia agregada ao referido Carro de Combate, desde 

sua criação o Centro emprega modernos meios de simulação para capacitar e 

treinar suas tropas, passando por várias atualizações e implementações de 

simuladores ao longo dos anos. 

Atualmente o CECOMBAC possui uma estrutura consolidada, na qual o 

chamado Eixo Técnico de Simulação desempenha papel fundamental nos três 

principais processos nele realizados: capacitação, assistência ao adestramento 

e avaliação formal externa (PIRES, 2015). 

A parte de capacitação destina-se a formação de quadros que irão compor 

as guarnições dos principais Blindados do Exército Chileno, neste ponto cabe 

ressaltar que todos os cursos de capacitação são realizados no CECOMBAC 

não havendo nada a cargo das Brigadas Blindadas e de suas unidades.  

A fase de assistência ao adestramento é destinada a oferecer os recursos 

e conhecimentos do CECOMBAC para o treinamento das Brigadas Blindadas 

nos níveis, pelotão e subunidade. Neste período, são empregados simuladores 

de procedimentos, cabines de simulação voltadas às guarnições de Carros de 

Combate (CC) que podem ser combinadas no mesmo espaço virtual formando 
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um pelotão e, ainda, simuladores virtuais destinados ao treinamento tático de 

subunidades (PIRES, 2015). 

A fase de avaliação formal externa corresponde praticamente às mesmas 

ações da fase anterior, contudo, nessa oportunidade as atividades não são 

realizadas no intuito de treinar as guarnições e sim de avaliar o nível de 

capacidade atingidos. 

 

 

2.5.3.1 Metodologia de emprego de simuladores no CECOMBAC 

 

Considerando o emprego dos simuladores virtuais destinados ao 

treinamento de subunidades de Carros de Combate (CC) dentro do processo de 

assistência ao adestramento, observa-se importantes aspectos sobre a 

metodologia empregada naquele centro para a aplicação de exercícios.  

As atividades do exercício se desenvolvem de forma gradual em relação 

as frações envolvidas. O treinamento ocorre em um primeiro momento dentro 

das guarnições CC (1 CC), posteriormente com seções (2 CC), com pelotões (4 

CC) e subunidades constituídas (14 CC) (CHILE, 2015). 

O escalonamento da dificuldade das atividades ocorre de igual forma. As 

tripulações treinam nos simuladores, denominados cabines de simulação (Figura 

12), que representam fielmente as posições da guarnição (com exceção do 

auxiliar do atirador) e as inserem em um terreno virtual por meio dos 

instrumentos óticos existentes no CC. 

As guarnições executam atividades relativas à colocação do sistema 

d`armas em funcionamento, à técnica de tiro, à entrada em posição, aos 

comandos de tiro e à atuação com diferentes níveis de funcionamento do CC. 

Posteriormente inicia-se o treinamento nível seção e pelotão dentro de 

quatro cabines do mesmo modelo citado anteriormente e interligadas pelo 

sistema virtual de simulação, no qual são treinados aspectos relativos à técnica 

de tiro nível pelotão, aos comandos de tiro, à condução de fogos e às técnicas e 

procedimentos de combate. 
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FIGURA 12 - Militar chileno realiza treinamento em cabine de simulação de Leopard 2 A4 
Fonte: García (2017) 

 

O treinamento segue com aumento do nível de dificuldade e atuação nível 

subunidade, empregando, entretanto, outros sistemas de simulação. 

Cada fase é acompanhada por instrutores do CECOMBAC (Figura 13) 

que conduzem as ações e são responsáveis pelas Folhas de Avaliação, as quais 

descrevem cada procedimento que deve ser adotado por cada integrante da 

guarnição, dando ênfase também na fraseologia empregada pela guarnição. O 

treinamento é dividido em diferentes “Lições” que indicam o aumento de 

complexidade das tarefas a serem executadas (CHILE, 2015). 

 
FIGURA 13 - Instrutor acompanha o treinamento em cabines de simulação de Leopard 2 A4 
Fonte: García (2017) 
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As Folhas de Avaliação destinadas a técnica de tiro, por exemplo, levam 

em conta procedimentos como identificação do alvo, seleção da munição, 

autorização para o tiro, aviso da execução do tiro, observação do tiro e correções 

do tiro. Cabe destacar que todos os procedimentos têm seu tempo de execução 

precisamente marcados e lançados nas respectivas planilhas (Figura 14). Os 

dados objetivos ofertados pelo simulador, como impacto e tipo de munição 

carregada, também constam da Folha de Avaliação. 

 

 
FIGURA 14 - Folha de Avaliação - Treinamento Lições em Cabines – Nível Seção 
Fonte: CECOMBAC (Tradução: o autor) 

 

2.6 O SISTEMA DE SIMULAÇĀO DE APOIO DE FOGO 

 

O Sistema de Simulação de Apoio de Fogo (SIMAF) é o conjunto de 

instalações físicas, equipamentos e software capaz de simular em um ambiente 

virtual fogos indiretos dos principais meios da artilharia de campanha e dos 

morteiros pesados do EB (Figura 15), com suas respectivas trajetórias balísticas, 

pontos de impacto e efeitos sobre o alvo (BRASIL, 2013a). 

As instalações físicas são capazes de comportar a tropa e oferecer os 

recursos para o treinamento simulado das turmas e seções responsáveis pelas 

atividades da execução e coordenação do apoio de fogo, com cada subsistema 

tendo seu posto ou sala correspondente, conforme podemos verificar na figura 

a seguir: 
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FIGURA 15 - Visão Geral do SIMAF 
Fonte: Brasil, 2016. 

 

Segundo CANES (2014), o SIMAF possui as seguintes instalações 

voltadas a simulação militar: 03 (três) postos de observação, 03 (três) posto de 

Centrais de Tiro de Bateria, 03 (três) Centros de Coordenação de Apoio de Fogo 

nível Unidade, 01 (uma) sala de Central de Tiro de Grupo, Um (01) Centro de 

Coordenação de Apoio de Fogo nível Brigada, um (01) sala do Cento de 

Operações Táticas da Artilharia Divisionária, um (01) saguão da Linha de Fogo, 

um (01) posto do administrador técnico, 01 (um) auditório e um (01) Centro de 

Controle de Exercícios (CECONEX) conforme nomenclatura adotada pelo 

SIMAF CA-Sul. 

As instalações citadas são comuns aos dois SIMAF, contudo o SIMAF Sul 

conta ainda com um laboratório de simulação destinado a realizar atualizações 

e evoluções no sistema de simulação como um todo. 

De acordo com o SIMEB (BRASIL, 2018a), para que seja possível melhor 

aproveitar as características do simulador em proveito dos objetivos específicos 

de cada fração, são desenvolvidos quatro tipos de exercícios no SIMAF: 

Exercício de Adestramento de Pelotão de Morteiro Pesado, Exercício de 

Adestramento de Observadores dos GAC, Exercício de Adestramento de GAC 

e Exercício de Planejamento e Coordenação de Fogos nível Brigada ou 

Superiores. 
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Desta forma, serão descritas detalhadamente as características das 

instalações utilizadas especificamente nos Exercícios de Adestramento de 

Pelotão de Morteiro Pesado bem como as principais potencialidades e limitações 

do SIMAF. 

 

2.6.1 Postos de Observação  
 

O SIMAF conta com três postos de observação. Os PO possuem uma tela 

curva que cobre um campo de visão de 125º, a qual recebe a projeção 

combinada de três projetores de alta resolução. Possibilita uma “imersão” do 

militar em treinamento no cenário projetado. As imagens correspondem ao 

terreno no qual se desencadeiam as ações da tropa (CANES, 2014; DUARTE 

2016). 

A ambientação é complementada, por um sistema sonoro capaz de 

reproduzir o som do ambiente simulado, dos armamentos, das viaturas e do 

sibilar das granadas em voo e dos impactos das mesmas. 

Com auxílio da projeção, os militares que desempenham as funções de 

observadores avançados treinam suas ações na designação de alvos e na 

condução de tiros (DUARTE, 2016). 

A instalação conta com os seguintes equipamentos emulados 

necessários para estas atividades: bússola magnética, sistema de 

posicionamento global (GPS), Binóculos convencionais e multifuncionais com 

visão noturna, telêmetro laser e plataforma goniométrica (CANES, 2014). 

Dentre os equipamentos, existe ainda computadores com formulários 

para inserção dos dados observados, que correspondem aos documentos 

estipulados pelo EB para preenchimento em uma situação real e que ficam 

automaticamente gravados pelo sistema. Por fim, os postos de observação 

contam com dois rádios emulados, os quais imitam equipamentos em uso no EB 

e se destinam à comunicação entre as frações do Pel. 
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FIGURA 16 - Visão geral dos Postos de Observação do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 

 

2.6.2 Sala da Central de Tiro 
 

O SIMAF conta com três salas centrais de tiro de bateria e uma sala de 

grupo, sendo que quaisquer dessas podem ser utilizadas para o treinamento do 

pelotão de morteiro pesado. Nessas instalações a tropa usuária dispõe de 

espaço adequado para utilização de todos os equipamentos, cartas e réguas de 

tiro necessárias aos cálculos balísticos a serem realizados para a execução dos 

tiros (DUARTE, 2016). 

Nas salas existe, ainda, um computador com software que gera todos os 

formulários previstos para C Tir do EB, por meio do qual o usuário insere os 

dados que ficam gravados no sistema de simulação (BRASIL, 2013a) 

As instalações contam ainda com rádios emulados atrelados ao sistema 

para que os integrantes da central de tiro possam estabelecer as comunicações 

previstas. 
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FIGURA 17 - Visão geral da Sala de Central de Tiro do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 

 

2.6.3 Saguão da Linha de Fogo 
 

O saguão da linha de fogo dispõe de espaço físico para acomodar as 

peças reais de morteiro 120 mm. Esta instalação dispõe de oito conjuntos de 

sensores que servem para equipar as peças reais (BRASIL, 2013a). 

Os sensores são conectados a um computador que, por sua vez, está 

interligado ao sistema de simulação através de uma rede sem fio. A partir do 

procedimento de equipagem, todas as informações balísticas inseridas da peça 

de Mrt P relativas à direção e à elevação são enviadas e interpretadas 

automaticamente pelo sistema de simulação no momento da execução do tiro. 

A saguão oferece recursos para que as peças possam ser utilizadas a até 

100 m de distância da área coberta, por meio de extensões para transmissão da 

energia elétrica que alimenta os equipamentos. 

A execução do tiro virtual propriamente dito se dá por meio de sensores 

que identificam a granada sendo coloca no tubo Mrt P. Esta granada possui 

também 10 sensores que representam as cargas de propulsão que podem ser 

inseridas ou selecionadas para cada tiro especificamente, também identificadas 

por sensores e com informações enviadas ao sistema de simulação. 
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FIGURA 18 - Visão geral Saguão da Linha de Fogo do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 

 

2.6.4 Auditório 
 

O auditório do SIMAF destina-se a projeção das ações virtuais que estão 

sendo realizadas durante o exercício de simulação. Essas projeções são 

controladas pela equipe do simulador, oferecendo a capacidade de visualizar a 

mesma área que está sendo projetada para os observadores avançados e/ou as 

cartas topográficas em 2D, incluindo as posições do Pel Mrt P, da zona de alvos, 

e da representação das trajetórias balísticas quando da execução do tiro 

(DUARTE, 2016).  

Esse espaço pode ser utilizado durante o treinamento para que tropas que 

não estão executando as ações ou mesmo comandantes de escalões superiores 

possam verificar o desempenho de suas frações e, posteriormente, com a 

finalidade de realizar uma análise pós ação (BRASIL, 2013a). 
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FIGURA 19 - Visão geral auditório do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 

 

2.6.5 Centro de Controle de Exercícios  
 

O centro de controle de exercícios é a instalação na qual atua a equipe 

de instrutores do SIMAF, responsável pela condução dos exercícios de 

simulação. O CCONEX possui quatro postos de controle com idênticas 

capacidades e que podem atuar de forma independente ou integrada, contudo 

no mesmo ambiente simulador (DUARTE, 2016). 

 
FIGURA 20 - Visão geral do Centro de Controle de Exercícios do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 
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Cada posto é dotado de 5 telas de 21”, sendo a primeira delas de acesso 

as interfaces do software de simulação, a segunda destinada a visualização da 

carta em duas dimensões usada no cenário proposto e as 3 últimas voltadas 

para a projeção do terreno virtual. Cada posto tem acesso a uma série de 

ferramentas que permitem a criação, o controle, a condução e a avaliação de 

atividades simuladas referentes ao apoio de fogo. 
 

 
FIGURA 21 - Visão de um posto de controle do CCONEX do SIMAF 
Fonte: CA-Sul 

 

2.6.6 Possibilidades SIMAF 
 

As características do SIMAF, unindo recursos de seu software de 

simulação, instalações físicas e equipamentos, visam permitir o treinamento 

completo de missões de tiro para frações que realizam o apoio de fogo no EB. 

Para que seja possível compreender de que forma esta ferramenta pode otimizar 

este treinamento, é imperioso conhecer suas principais capacidades e 

limitações. 

Como já descrito anteriormente, cada sala específica comporta os 

recursos necessários à realização das atividades dos subsistemas e sua 

inserção no sistema de simulação virtual. 
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Por meio do CCONEX, a Equipe SIMAF, terá acesso aos recursos 

necessários para criação, execução e acompanhamento destas atividades  

O SIMAF permite a montagem de um cenário virtual no qual constará as 

posições do Pel Mrt P, do OA e dos diferentes alvos. Para melhor compreender 

as capacidades do SIMAF, cabe descrever, a sequência de atividades de 

preparação e execução de uma missão de tiro simulada (TECNOBIT, 2014):  

1. A Equipe SIMAF escolhe o cenário que será realizado o exercício e 

insere a localização virtual, das frações do Pel, bem como designa as 

frequências rádio que serão utilizadas; 

2. No PO, os OA podem ver os alvos. A partir disso, realizam os 

procedimentos para sua designação, enviando as informações para a CTir; 

3. A CTir realiza os cálculos balísticos e envia via rádio para a LF; 

4. A LF insere os dados recebidos nos Mrt P, prepara as cargas e realiza 

o tiro. Os sensores instalados no Mrt P leem os dados com os quais o tiro foi 

executado e enviam ao sistema. O sistema de simulação executa a trajetória 

balística correspondente e gera as imagens do impacto das granadas; 

5. O OA verifica os impactos pela projeção virtual, realizar as correções 

quando necessário e reinicia o ciclo de treinamento; e 

6. Todas estas ações são acompanhadas pelo CCONEX com dados 

enviados pelo sistema de simulação. 

 

 
FIGURA 22 - Treinamento conjunto: execução de uma missão de tiro simulada 
 Fonte: O Autor 
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Desta forma, os recursos oferecidos pelo SIMAF, permitem que se crie 

um ambiente controlado no qual será possível realizar a interação entre as 

frações responsáveis pelo tiro e o acompanhamento preciso das ações de cada 

subsistema para o cumprimento das missões propostas. 

As ferramentas do SIMAF permitem que o instrutor obtenha os dados 

ideais instantaneamente para cada ação que deverá ser executada pelos 

militares em treinamento. Assim, é possível acompanhar a missão de tiro e 

comparar os dados da Tr Usu com os dados fornecidos pelo sistema, verificando 

imediata e pontualmente possíveis erros cometidos (DUARTE, 2016). 

Os postos de controle permitem o acompanhamento e a avaliação do 

subsistema comunicações por meio do controle de toda a tramitação de 

mensagens via rádio entre as frações em treinamento. 

O sistema de simulação permite, ainda, a criação de cenários com a 

inserção de entidades amigas e inimigas, a representação de alterações 

climáticas e seus respectivos efeitos sobre os fogos. 

Dentro do cenário de simulação criado, o instrutor pode criar diferentes 

postos de observação e posições dos Pel Mrt P e de diferentes alvos, permitindo 

que haja variação na obtenção de dados pelas frações do Pel Mrt P. 

Por meio do CCONEX, é possível que a equipe SIMAF simule os 

subsistemas que não estão sendo ocupados por tropa usuária, possibilitando o 

treinamento de uma única fração que seja foco de atividade especifica 

(DUARTE, 2016). Todas as atividades desenvolvidas podem ser gravadas para 

futura apreciação ou mesmo para apresentação a tropa usuária de pontos 

específicos que devam ser retificados ou ratificados em treinamentos futuros. 

Esses recursos possibilitam duas formas principais de treinamento: por 

conjunto e por subsistemas. No treinamento conjunto todas as turmas e seções 

do pelotão trabalham de forma integrada e o treinamento é acompanhado por 

meio do CCONEX. No treinamento por subsistemas, uma turma ou seção do 

pelotão é treinada, sendo que as ações e dados das demais turmas são gerados 

pelo sistema de simulação com a atuação de um instrutor no CCONEX. 

No treinamento por subsistemas, temos, por exemplo, o adestramento do 

OA que ficará no PO executando as tarefas específicas enquanto no CCONEX 

um instrutor desencadeará as ações da CTir e LF (Figura 23), inclusive sua 

tramitação de mensagens rádio, conforme ilustrado na da figura a seguir. 
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FIGURA 23 - Treinamento por subsistemas: PO mobiliado pela tropa usuária 
Fonte: O Autor 

 

A mesma sistemática se aplica aos outros dois subsistemas (Figuras 24 

e 25 ), cabendo observar que esta forma de emprego garante que as tarefas 

relativas as frações que não estão sendo treinadas ocorram de forma rápida e 

sem erros, o que dinamiza e otimiza o treinamento.  

Como o CCONEX possui quatro postos, é possível realizar este tipo de 

treinamento todas as frações do Pel Mrt P ao mesmo tempo. Como forma de 

ilustração são apresentados o treinamento por subsistemas da C Tir e da LF. 

 
FIGURA 24 - Treinamento por subsistemas: CTir mobiliada pela tropa usuária 
Fonte: O Autor 
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FIGURA 25 - Treinamento por subsistemas: LF mobiliada pela tropa usuária 
Fonte: O Autor 

 

Dessa forma, os recursos do SIMAF possibilitam variada gama de 

atividades, com identificação pontual de erros, repetições e visualização de 

resultados, tornando os treinamentos mais realísticos e proveitosos.  

 

2.6.7 Limitações do SIMAF 
 

O SIMAF permite de forma limitada a inserção de ações a serem 

executadas pelos alvos, como deslocar-se em determinado tempo, retrair ao 

receber fogo, etc. o que pode ser utilizado em missões de tiro específicas. 

(CANNES, 2014) 

Nesse sentido, cabe destacar que a ferramenta foi construída para simular 

as trajetórias balísticas de tiros, os diferentes fatores que podem influenciá-las e 

os locais de impacto dos fogos e seus efeitos, tudo visando o treinamento das 

tropas que executam o apoio de fogo (BRASIL, 2013a). 

Desta forma, a simulação de elementos de manobra ocorre de forma 

bastante restrita, limitando-se a sua localização no terreno virtual e pequenas 

movimentações estipuladas, não contando com uma inteligência artificial que 

permita sua ação autônoma, o que possibilitaria um exercício virtual tático para 

o apoio de fogo executado face as ações da tropa apoiada (BRASIL, 2017b). 
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Cabe observar, também, que embora utilize meios reais, como os 

morteiros pesados, estes são sensorizados, passando a estar incorporados ao 

sistema, sendo que os resultados de suas ações são projetados no sistema 

virtual de simulação, passando a ser como hardwares integrantes do SIMAF com 

as características perfeitas do meio real, não constituindo-se portanto, em uma 

simulação viva. 

Outra limitação existente no SIMAF é a possibilidade de inserção de 

somente um cenário, constituído de uma carta em 2D e sua representação virtual 

por vez. Desta forma, a Equipe SIMAF pode locar os PO, Pel Mrt P e alvos em 

diferentes locais, contudo, todos estarão na mesma região geral mesmo 

existindo 4 postos de controle. Isso acarreta uma interdependência, fazendo com 

que qualquer falha no sistema, não importando em qual posto foi gerado, 

impacte em todo o treinamento que está sendo realizado. 

O fato de possuir 4 postos de controle no CCONEX, também pode ser 

apontado como uma limitação. Um maior número de postos permitiria o controle 

e treinamento de um maior número de frações. Não é possível, por exemplo, 

treinar um militar em cada um dos 3 PO e ainda uma Central de Tiro e uma Linha 

de Fogo.  

Por fim, o SIMAF apresenta uma importante limitação em relação a 

extração de dados obtidos. Durante uma missão de tiro, o sistema calcula 

automaticamente os dados corretos para cada evento que está sendo treinado 

e o instrutor pode acompanhar comparando com os dados obtidos pelo usuário 

(TECNOBIT, 2014). 

Entretanto, caso o usuário apresente um dado diferente do sistema, esse 

valor não é inserido automaticamente no acompanhamento para que seja 

possível realizar os cálculos correspondentes a próxima fração com base nos 

dados que ela recebeu e não com base nos dados que deveria ter recebido. Tal 

ação deve ser realizada manualmente pelo instrutor, o que por si só não é uma 

limitação importante, contudo, resulta que os relatórios de final de missão 

gerados pelo simulador, acabam por não demonstrar um panorama completo de 

como foi seu desenvolvimento.  

Além disso, o sistema computa o tempo total da simulação, mas não é 

capaz de marcar o tempo de execução de cada ação específica de forma 
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individualizada e com precisão para que se tenha um panorama do desempenho 

de cada subsistema (BRASIL, 2017b). 

 

2.7 EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO EMPREGANDO O SIMAF NO 

ADESTRAMENTO DE PELOTÕES DE MORTEIRO PESADO 

 

A ativação dos dois SIMAF ocorreu no ano de 2016. O SIMAF- Sul 

recebeu como uma de suas responsabilidades desenvolver os exercícios de 

adestramento para os pelotões de morteiro pesado.  

No referido ano, o SIMAF – Sul realizou uma série de exercícios teste com 

a finalidade de desenvolver conhecimentos acerca das capacidades do 

simulador e desenvolver as capacidades de operação de seus integrantes 

(BRASIL, 2017b). 

Ao final do período, a Equipe SIMAF realizou um apanhado das principais 

percepções e passou a desenvolver procedimentos para a aplicação de 

exercícios que corrigissem as oportunidades de melhoria identificadas, ao 

mesmo tempo que acentuasse as medidas que surtiam efeito positivo no 

treinamento (BRASIL, 2017b). 

A seguir, serão descritas as principais percepções e ensinamentos 

colhidos na execução dos exercícios teste, posteriormente à atual formatação 

da condução de exercícios de Mrt P no SIMAF – Sul e no SIMAF – AMAN. 

 

2.7.1 Exercícios Teste SIMAF – Sul 
 

Realizados os exercícios teste no ano de 2016, a Equipe SIMAF reuniu 

uma série de informações e percepções que orientariam os trabalhos no 

simulador nos anos seguintes. 

A primeira percepção foi que, fruto de um entendimento equivocado de 

que o simulador representaria as ações da tropa apoiada, os exercícios 

propostos inicialmente baseavam-se em uma vinculação tática às ações da tropa 

apoiada, as quais o sistema de simulação não era capaz de replicar de forma 

autônoma (BRASIL, 2017b). 
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Este fator implicava em elevado tempo de preparação e acabava por 

subempregar as capacidades do simulador que tinha suas principais funções 

voltadas para a parte técnico procedimental das frações do apoio de fogo. 

Além disso, exercícios eram desencadeados de forma contínua, sempre 

com todos os subsistemas integrados. As missões de tiro previstas eram 

realizadas de acordo com a fase da manobra na qual se inseriam e não havia 

repetição, independentemente do desempenho obtido pela tropa usuária. 

Desse fato, percebeu-se que os instruendos demoravam certo tempo para 

adaptar-se ao sistema de simulação, pois iniciavam o exercício executando as 

missões de tiro e, quando ocorriam erros, embora assinalados, não havia 

oportunidade de corrigi-los em outra execução. 

Ou seja, o exercício transcorria como se uma prova fosse, uma vez que o 

desempenho do instruendo não mudava a forma condução da atividade, não 

havia oportunidade de corrigir erros durante a execução e os resultados só eram 

apresentados ao término da atividade. Em suma, o exercício servia apenas para 

verificar as capacidades que o Pel Mrt P já possuía e ainda permitia que o 

mesmo tipo de erros fosse repetido e internalizado. 

O acompanhamento era realizado pelo sistema, que oferece a 

oportunidade de verificar erros cometidos por cada fração adotando-se alguns 

procedimentos, mas não havia uma preocupação em colher e comparar dados 

para saber precisamente o grau de desempenho da tropa (BRASIL, 2017b). 

Os relatórios dos exercícios testes executados em 2016 apresentam 

informações somente sobre os participantes, montagem, execução, 

oportunidades de melhoria (descrita de forma subjetiva), problemas técnicos 

ocorridos com o simulador e conclusão, que apresenta a percepção dos 

instrutores sobre o desempenho de cada subsistema. Não há o relato de 

desempenho relativo à quantidade de missões realizadas, tiros executados, 

tempos de execução ou quaisquer outro dado concreto e objetivo de 

desempenho. 

Por fim, o fato de não haver uma padronização nos exercícios dificultava 

a aplicação por parte dos instrutores e impedia que dados parâmetros de 

comparação fossem estabelecidos entre as diferentes tropas que realizavam o 

treinamento, além de sujeitar a execução à interferência externa de integrantes 

da tropa em treinamento (BRASIL, 2017b). 
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Visando aprimorar o emprego do simulador, a Equipe SIMAF formulou 

uma sequência de procedimentos que permitissem melhor treinar as atividades 

executadas pelos Pel Mrt P. 

Estas atividades deveriam seguir as seguintes premissas: máximo 

emprego das vantagens da simulação; aproveitamento das características 

especificas do SIMAF; emprego judicioso do tempo e recursos, ênfase no 

aprimoramento de capacidades; mensuração da evolução do desempenho e 

criação de uma base de dados que pudesse servir para estudos visando o 

continuo aprimoramento do emprego e das capacidades do SIMAF (BRASIL, 

2017b). 

 

2.7.2 Atual sistemática de realização de exercícios de Mrt P no SIMAF- Sul 
 

Visando organizar as ações a serem desencadeadas para os exercícios 

em questão, a Equipe SIMAF- Sul dividiu as atividades referentes ao treinamento 

em três grandes fases: preparação, aplicação e consolidação dos exercícios 

(Figura 26), conforme apresentado para o Comando do CA - Sul no início do ano 

de 2017 (BRASIL, 2017b). 

 

 
FIGURA 26 - Fases de exercício no SIMAF Sul 
Fonte: BRASIL, 2017b 
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Nesse mesmo ano, o CA - Sul enviaria a sequência de atividades ao 

COTER, que determinaria como sendo o padrão a seguir pelos dois SIMAF de 

acordo com o descrito no SIMEB. Cabe ressaltar que a referida publicação 

apresenta a sequência de atividades e uma descrição sumária de cada uma sem 

detalhar o processo de preparação ou a forma de condução do exercício.  

A seguir, essas etapas serão descritas, conforme consta atualmente no 

SIMEB, contudo, será apresentado na parte de resultados da pesquisa o 

detalhamento das atividades realizadas que foi baseado em relatórios de 

aplicação, entrevistas a integrantes da equipe e consulta aos documentos de 

preparação do SIMAF-SUL. 
 

2.7.2.1 Fase de Preparação 
 

Esta fase corresponde ao período anterior à chegada da tropa que irá 

realizar o treinamento nas instalações do SIMAF. Destina-se ao planejamento 

das missões de tiro que serão executadas, a montagem de cenários, 

escrituração de documentos e por parte da tropa, da realização de uma 

preparação prévia com revisão de procedimentos. 
 

2.7.2.2 Fase de Aplicação 
 

Destina-se a aplicação efetiva do exercício de simulação com a presença 

da tropa usuária nas instalações do SIMAF. Está dividida nas etapas de 

adaptação ao sistema de simulação, de treinamento por subsistemas e de 

treinamento conjunto (Figura 18). 

 

2.7.2.2.1 Adaptação ao Sistema de Simulação 
 

A tropa usuária é dividida dentro dos subsistemas (comunicações, direção 

e controle de tiro, linha de fogo e observação) e realiza atividades voltadas a 

conhecer e adaptar-se aos equipamentos e ao sistema de simulação. 

Desta forma são dirimidas dificuldades que poderiam interferir no 

desenvolvimento do treinamento e no resultado obtido pela tropa. Ao final desta 
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etapa, é realizada uma missão de tiro completa com os subsistemas integrados 

(BRASIL, 2018b). 
 

2.7.2.2.2 Treinamento por Subsistemas 
 

Esta etapa destina-se ao treinamento de cada subsistema de forma 

separada, ou seja, com os outros subsistemas sendo representados pelo 

simulador. Com isso, busca-se um maior volume de execução de atividades, 

intensificando o treinamento da fração e impedindo que possíveis erros ou falhas 

das demais comprometam o treinamento específico. 
 

2.7.2.2.3 Treinamento conjunto 
 

Nesta etapa, as frações do Pel Mrt P voltam a realizar missões de tiro 

integradas. Dessa forma, desenvolvem a capacidade de trabalho em equipe e 

de interação. As atividades são acompanhadas pela Equipe SIMAF por meio do 

CCONEX. Ao final desta etapa é realizada uma missão conjunta com iguais 

características da verificação inicial. A comparação de dados obtidos visa 

mensurar a evolução do desempenho da tropa usuária. 

 

 
FIGURA 27 - Etapas da fase de aplicação de exercício no SIMAF 
Fonte: (BRASIL, 2017a)  
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2.7.2.3 Fase de Consolidação 

 

Terminadas as atividades presenciais no simulador, cabe a Equipe 

SIMAF, consolidar e tabular os dados obtidos durante o exercício. Após, são 

emitidos relatórios de desempenho. Esta fase destina-se também a manutenção 

e atualização do sistema de simulação (BRASIL, 2018b). 

 

2.7.3 Atual sistemática de realização de exercícios de Mrt P no SIMAF- 
AMAN 
 

Embora o COTER tenha determinado o padrão geral para execução dos 

exercícios de treinamento de Mrt P para os dois SIMAF, o SIMAF – AMAN, de 

acordo com seus relatórios de aplicação de exercícios, ainda não implantou essa 

formatação. 

O exercício previsto atualmente se inicia com uma fase de adaptação ao 

sistema de simulação executado dentro de cada subsistema. Essa fase se 

estende em uma espécie de nivelamento de instrução em sistemática bastante 

semelhante ao treinamento por subsistema. 

Posteriormente o Pel Mrt P inicia a execução das missões de tiro já de 

forma conjunta. As missões são desencadeadas e conforme os objetivos são 

cumpridos o treinamento evolui para a realização de outras missões. Não existe 

uma previsão de realização de determinada quantidade de diferentes tipos de 

MT. Elas estão atreladas à evolução de um contexto tático concebido para o 

exercício. 

Embora utilizem a ferramenta para identificar e corrigir procedimentos 

durante a execução da atividade, não há marcação e registro detalhado do 

desempenho em relação a precisão e tempo de execução das atividades de 

cada subsistema e da fração como um todo. 

O SIMAF – AMAN prevê a realização de missões de tiro de regulação 

percutente e de tiro sobre zona durante os exercícios, além de contemplar o 

planejamento de fogos nível unidade (BRASIL, 2017a). 

Com base em relatórios emitidos no ano de 2019, percebe-se que não 

constam dados relativos à evolução do desempenho das frações, mas sim os 



87 

objetivos de adestramento, balizados pelo PPA Art, que foram alcançados e a 

quantidade de tiros simulados que foram executados ao longo do treinamento 

(BRASIL, 2019a). 

Os exercícios desencadeados no SIMAF – AMAN são executados dentro 

de uma contextualização tática. Conforme a manobra evolui, as MT são 

executadas. Essa contextualização auxilia na inserção de diferentes tipos de 

alvo, suscitando a análise de alvos por parte da tropa em treinamento. 

No ano de 2019, o SIMAF – AMAN adestrou dois Pel Mrt P, do 10º e 13º 

R C Mec e os dois realizaram treinamento durante uma semana completa. Em 

2018, somente o Pel do 13º R C Mec havia executado treinamento, com duração 

de uma semana (BRASIL, 2019a). 

Cabe observar que além de desencadear o treinamento dos GAC e dos 

Pel Mrt P, o SIMAF AMAN possui grande responsabilidade voltada ao ensino, 

sendo empregado em diferentes instruções da AMAN, como a montagem de 

Base Logística de Brigada em terreno virtual e instrução de leis do modelado em 

apoio à cadeira de inglês da AMAN (BRATHWAITE, 2019). 

Um importante recurso elaborado pelo SIMAF – AMAN é o caderno de 

observações, o qual reúne os aspectos relativos aos exercícios de determinado 

ano, contribuindo para difusão de conhecimentos adquiridos. 

O SIMAF AMAN, embora não siga exatamente as diretrizes que constam 

no SIMEB, executa um exercício que, em termos relativos à técnica de tiro, é 

muito semelhante ao aplicado no SIMAF- Sul. Contudo, o tempo total de 

treinamento, a contextualização tática e o planejamento de fogos acabam sendo 

diferenciais entre os dois. 
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3 METODOLOGIA  
 

A presente seção tem por finalidade descrever o caminho que se pretende 

percorrer no intuito de elucidar o problema proposto. 

Realizada a revisão da literatura, o presente trabalho se propôs, 

inicialmente, a identificar os fatores que devem ser estudados na formulação de 

uma metodologia de aplicação de exercícios empregando simuladores em 

proveito do adestramento de tropas, os quais foram divididos em questões de 

estudo (Figura 28). 

 

 
FIGURA 28 - Aspectos relevantes para o estudo da formulação metodológica dividido em 

questões de estudo 
Fonte: O Autor 

 

Para esta finalidade, são analisadas as experiências de centros de 

treinamento de tropas tidos como referência no Brasil, CIBld, CA – Sul e CA – 

Leste; e no exterior, de países que compõe o chamado arco do conhecimento, 

EUA e Espanha especificamente, e do Chile, país sul americano com 

reconhecida capacidade bélica. 

Identificados os aspectos que influenciam ou compõem determinada 

metodologia de forma geral, o estudo segue caminho no sentido de permitir a 

formulação de uma metodologia de emprego do SIMAF que seja capaz de 

influenciar positivamente no adestramento dos Pel Mrt P. 
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Para tanto, busca detalhar a atual forma de execução de exercícios no 

SIMAF – Sul e analisá-la, dentro de cada aspecto identificado, valendo-se de 

pesquisa ex-post-facto de exercícios aplicados no SIMAF – Sul nos anos de 

2018 e 2019, e tendo como subsídio os conhecimentos abordados na revisão da 

literatura e as informações obtidas em entrevistas de especialistas e em 

questionários aplicados a instrutores e instruendos participantes de 

treinamentos. 

 

 
FIGURA 29 - Análise da atual sistemática 
Fonte: O Autor 

 

A sistemática para a análise toma por base a divisão dos aspectos 

elencados como relevantes à formulação metodológica obtidos com o estudo 

inicial e que constam da resposta da primeira questão de estudo proposta. 

A análise de cada um destes aspectos ocorre nas respostas das questões 

de estudo subsequentes e se inicia com a apresentação do detalhamento da 

atual forma de condução de exercícios obtido por meio do estudo de relatórios 

de aplicação, de instruções e apresentações internas do SIMAF -Sul. 

Segue-se a discussão sobre os procedimentos adotados para o 

treinamento, pautada nos resultados dos já citados mecanismos de busca. A 

análise de cada fator identifica aspectos que devam ser mantidos, retificados, 
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retirados ou incluídos visando a formulação de uma metodologia completa e 

capaz de trazer resultados positivos. 

O estudo no sentido de estruturar a metodologia busca identificar, ainda, 

sua atualidade, sua exequibilidade e sua aplicabilidade, de forma que sua 

adoção permita efetivamente aprimorar o emprego do SIMAF no treinamento de 

Pel Mrt P.  

 

 
FIGURA 30 - Visão geral da metodologia da pesquisa 
Fonte: O Autor 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O objeto do presente estudo refere-se à influência da estruturação de uma 

metodologia de emprego do SIMAF para o treinamento de Pel Mrt P sobre o 

adestramento dessas frações. 

 Ao analisar as variáveis envolvidas no presente estudo, observa-se que 

a “a estruturação da metodologia de emprego do SIMAF para o treinamento 
de Pelotões de Morteiro Pesado” apresenta-se como variável independente, 

uma vez que se espera que sua manipulação contribua significativamente para 

o “adestramento dos referidos pelotões, que, por conseguinte, apresenta-se 

como variável dependente. 
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Em virtude das características qualitativas das variáveis em questão, faz-

se necessário defini-las conceitual e operacionalmente, a fim de elucidar seu 

significado no contexto da pesquisa e também torná-las passiveis de observação 

e mensuração. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 
 

A estruturação da metodologia de emprego do SIMAF para o 
treinamento de Pel Mrt P, variável independente no contexto desta pesquisa, 

pode ser compreendida pelo conjunto de métodos e ações que contemplam a 

preparação, a aplicação e a consolidação de exercícios empregando simulação 

virtual do referido sistema de simulação, formulada e descrita sistematicamente 

com base na análise da atual forma de condução de exercícios no SIMAF, 

fomentada pelos estudos dos diferentes fatores componentes de um 

metodologia de forma geral. 

Por sua vez, o adestramento pode ser estabelecido, no escopo desta 

pesquisa, como o conjunto de atividades realizadas para desenvolver ou treinar 

capacidades individuais ou coletivas que contribuirão para que determinado 

pelotão de morteiro pesado esteja em condições de participar de Operações 

Militares de Defesa Externa (BRASIL, 2011a). 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 
 

Buscando estudar a variável independente, a formulação da metodologia 

de emprego do SIMAF para o treinamento de Pel Mrt P, o presente trabalho  

analisará em 3 dimensões sua atualidade, sua exequibilidade e sua 

aplicabilidade. 

Tal divisão tem o intuito de permitir verificar suas características, quanto 

à atualização em virtude do emprego de sistemas de simulação, sua real 

capacidade de execução, considerando as características do sistema de 

simulação, e sua efetiva aplicabilidade, levando em conta o treinamento 

necessário para os pelotões de morteiro pesado.  
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Dessa forma, foram atribuídos indicadores que permitirão realizar a 

referida análise, os quais serão medidos por meio de revisão da literatura, 

pesquisa documental, entrevistas e questionários. 

 

VARIÁVEL INDEPENDENTE 

VARIAVEL DIMENSÃO INDICADORES FORMA DE MEDIÇÃO 

 
 

ESTRUTURAÇÃO 

DA 

METODOLOGIA DE 

EMPREGO DO 

SIMAF PARA O 

TREINAMENTO 

DOS PELOTÕES 
DE MORTEIRO 

PESADO 

 

 

 

 

 

 
 

Atualidade 

Emprego da simulação 

militar no exterior 

 
Revisão de literatura 
 

Emprego da simulação 
militar no Brasil 

Revisão de literatura 

Entrevista 
 

Regulamentação do 

emprego da simulação 
militar no EB 

 
Revisão de literatura 

 

Exequibilidade 

Aproveitamento do Tempo 

disponível para o exercício 

Revisão de literatura 

Questionários 

Entrevistas 

Custo benefício do 

emprego do sistema de 

simulação 

Revisão de literatura 

Questionários 

Entrevistas 

Aplicabilidade 

Características dos Pel 

Mrt P 

 
Revisão de literatura 
 

Emprego das 

potencialidades do SIMAF 

Revisão de literatura 

Questionários 

Entrevistas 

 

QUADRO 2 - Definição operacional da variável independente 
Fonte: O autor 

 

O adestramento dos Pel Mrt P, por sua vez, será dimensionado dentro 

do desempenho de cada subsistemas do pelotão responsáveis pela realização 

das missões de tiro como um todo, tendo como indicadores a precisão e a 

rapidez com que realizam suas atribuições, a forma como estabelecem as 

comunicações com os demais subsistemas e ainda a confiança gerada pelo 

treinamento.  

A análise será feita, em um primeiro momento, em relação ao treinamento 

de cada fração de forma isolada e, posteriormente, será considerado o 
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desempenho do Pel Mrt P na atuação integrada para realização de missões de 

tiro. 

Os indicadores desta variável serão medidos com base nos resultados 

obtidos em entrevistas com instrutores, questionários a instruendos e em 

relatórios de aplicação de exercícios dos anos de 2018 e 2019. 

O Quadro 3 mostra as dimensões da variável dependente, bem como 

seus respectivos indicadores e formas de medição. 

 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

VARIAVEL DIMENSÃO INDICADORES FORMA DE MEDIÇÃO 

ADESTRAMENTO 

DO MORTEIRO 

PESADO 

Desempenho do 

Subsistema 

Observação e 

Condução do Tiro  

Tempo de Execução de 

MT 
Entrevistas 

Questionários  

Resultados de 

treinamento no SIMAF 

Comunicações  

Confiança 

Desempenho do 

Subsistema 

Controle e Direção 
de Tiro 

Tempo de Execução de 

MT 
 Entrevistas 

Questionários  

Resultados de 
treinamento no SIMAF  

Comunicações  

Confiança 

Desempenho do 

Subsistema Linha 

de Fogo 

Tempo de Execução de 

MT 
Entrevistas 

Questionários  

Resultados de 

treinamento no SIMAF 
Comunicações  

Confiança 

Desempenho do 
Pelotão de Mrt 

Pesado  

Tempo de Execução de 
MT 

Entrevistas 
Questionários  

Resultados de 

treinamento no SIMAF 
Comunicações  

Confiança 

QUADRO 3 - Definição operacional da variável dependente 
Fonte: O autor 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Visando levantar contribuições para compreender quais aspectos devem 

constituir o estudo voltado a estruturação de metodologias de emprego de 

sistemas de simulação para o treinamento de tropas, foi entrevistado um militar 
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brasileiro que participou da implantação da simulação no CIBld e no Centro de 

Adestramento – Sul.  

Tendo em vista contribuir com o levantamento de subsídios para 

discussão sobre cada aspecto que deva integrar a formulação metodológica para 

aplicação de exercícios, foram aplicados questionários a militares que 

participaram de exercícios de treinamento no SIMAF – Sul, nas funções de 

instrutores e instruendos.  

No sentido de complementar e esclarecer percepções angariadas com os 

questionários, foram entrevistados militares que fizeram parte da equipe que 

formulou os processos de aplicação de exercícios utilizados pelo SIMAF - Sul.  

A amostra citada está detalhada conforme distribuição a seguir. 

 

3.2.1 Entrevistas com militar de notório conhecimento acerca de 
implantação de sistemas de simulação 
 

Visando complementar dados e percepções obtidos sobre metodologias 

de aplicação de exercícios de simulação com base nas experiências do Centro 

de Instrução de Blindados, Centro de Adestramento – Sul, Centro de 

Treinamento de Combate Blindado do Exército do Chile, Simulador de Artilharia 

de Campanha do Exército da Espanha e do JFETS Exército dos EUA, foi 

entrevistado um militar brasileiro de notório saber na área em questão. 

Para tanto, foi selecionado o Cel Cav Maurício Magnus, que participou do 

processo de aquisição e estabelecimento do emprego das ferramentas de 

simulação virtual para o treinamento de tropas CC no CIBld e também foi 

integrante da equipe do CA – Sul responsável pela implantação de sistemas de 

simulação para o adestramento da tropa blindada. 

O Cel Magnus possui experiência em missão no exterior na Alemanha, 

tendo tido contato com sistemas de simulação voltados ao adestramento de 

tropas também naquele país. 

 

3.2.2 Questionários aplicado a instrutores do SIMAF Sul 
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Com a finalidade de subsidiar a análise dos processos empregados 

atualmente no SIMAF – Sul, foi formulado questionário visando extrair as 

percepções de instrutores que participaram de exercícios de treinamento de Pel 

Mrt P. 

Cabe observar que estes instrutores tiveram a oportunidade de preparar 

e aplicar treinamentos para diferentes pelotões de Mrt P o que resulta em uma 

visão mais abrangente dos processos empregados. 

Foram enviados questionários a 16 (dezesseis) militares que participaram 

efetivamente da elaboração ou condução de treinamentos de exercícios de Pel 

Mrt P no SIMAF – Sul desde a implementação do formato atual de condução no 

ano de 2017. 

 

3.2.3 Questionários aplicados a instruendos do SIMAF – Sul 
 

No sentido de permitir melhor compreensão em relação aos efeitos da 

aplicação de exercícios no SIMAF - Sul e seu respectivo impacto no 

adestramento dos Pel Mrt P, medido sobretudo pelos resultados obtidos pela 

tropa treinada e registrado nos relatórios de exercício, foi realizado questionário 

destinado a militares que realizaram treinamentos nos anos de 2018 e 2019.  

O questionário foi enviado para as seguintes unidades que participaram 

com seus respectivos efetivos nos anos de treinamento indicados conforme 

quadro abaixo: 

 
UNIDADE ANO DO TREINAMENTO EFETIVO 

1º RCC 2018 e 2019 20 

5ª DE 2018 34 

29º BIB 2019 6 

8º R C Mec 2019 30 

3º R C Mec 2019 13 

TOTAL 103 

QUADRO 4 - Instruendos SIMAF selecionados para aplicação de questionário 
Fonte: O autor 
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3.2.4 Entrevistas aplicadas a instrutores que participaram do processo de 
formulação inicial dos treinamentos do SIMAF Sul 
 

No sentido de propiciar subsídios para esclarecer possíveis dúvidas e 

para aprofundar o entendimento de questões levantadas com a análise dos 

relatórios e das respostas dos questionários, foram entrevistados 5 militares que 

participaram do processo de implantação do treinamento do SIMAF – Sul. 

Cap Leonardo, responsável pela coordenação dos exercícios de GAC e 

um dos responsáveis pela estruturação inicial dos treinamentos. Cap Assis 

Vitório, responsável pela condução dos exercícios de treinamento de Pel Mrt P 

nos anos de 2016 e 2017. Cap De Freitas, responsável pela condução da parte 

de Central de Tiro no ano de 2016, tendo colaborado para estruturar o formato 

das atividades desse subsistema. 1º Ten Posser, responsável pela condução do 

treinamento na Linha de Fogo nos anos de 2016 a 2019. Cap Slim, responsável 

pela condução dos exercícios de treinamento de Pel Mrt P nos anos de 2018 e 

2019. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho, quanto à natureza, classifica-se como pesquisa 

aplicada, tendo em vista que os conhecimentos por ele produzidos têm por 

objetivo aplicação prática no aprimoramento do emprego do SIMAF em proveito 

do adestramento para o tiro dos Pel Mrt P. 

Quanto à forma de abordagem do problema estabelecido, essa pesquisa 

pode ser classificada como qualitativa, no sentido de que busca realizar 

interpretações, comparações e associações a fim de analisar diferentes 

aspectos da formulação de metodologia de emprego do SIMAF e suas 

consequências para o adestramento para o tiro dos Pel Mrt P. 

Para tanto, o trabalho vale-se de pesquisa bibliográfica e documental, 

acerca de outras metodologias para semelhantes finalidades, de características 

da simulação militar e do emprego dos Pel Mrt P. 

Ainda, dentro da abordagem qualitativa, a pesquisa se utiliza de 

resultados de desempenho relatados nos anos de 2018 e 2019 e da percepção 
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de instrutores e instruendos participantes de treinamentos no SIMAF – Sul, com 

a finalidade de compreender quais processos podem ser realizados no 

simulador, tendo em vista aprimorar o adestramento da tropa.  

Para que seja possível a abordagem descrita, a presente pesquisa valer-

se-á, quanto ao método, de procedimentos comparativos para análise da 

metodologia em formulação em face a outras semelhantes, que sejam referência 

no Brasil e no exterior; e em face às principais vantagens da simulação militar. 

Por meio de interpretações dos resultados de treinamentos, extraídos via 

pesquisa ex-post-facto de 07 exercícios de Pel Mrt P realizados no ano de 2018 

e 04 exercícios realizados em 2019, todos no SIMAF – Sul; e associações com 

as respostas obtidas em questionários de instrutores e instruendos, buscará 

determinar aspectos gerais e procedimentos que devam constar da formulação 

metodológica de treinamentos em proveito da otimização do desempenho dos 

pelotões. 

O método de abordagem do trabalho será o indutivo, ao buscar analisar a 

metodologia a ser estruturada, verificando sua validade e generalizando que sua 

aplicação em exercícios de simulação futuros no SIMAF trará resultados 

significativos para o adestramento para o tiro dos Pel Mrt P. 

Por fim, quanto a seus objetivos gerais, a presente pesquisa classifica-se 

como descritiva, tendo em vista que busca aumentar os conhecimentos sobre as 

características e magnitude da metodologia de emprego do SIMAF a ser 

formulada e sua relação de influência no treinamento de Pel Mrt P. 

 

 

 

3.3.1 Procedimentos metodológicos 
 

A fim de propiciar a observação e mensuração da variável formulação de 

metodologia de emprego do SIMAF para o treinamento de Pelotões de Morteiro 

Pesado” buscou-se reunir referencial teórico de alto grau de confiabilidade e 

pertinente ao assunto por meio de pesquisa em fontes nacionais e estrangeiras 

de reconhecido valor.  
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Tal pesquisa foi complementada com o levantamento das percepções 

extraídas por meio de entrevista aplicadas a militar com notório conhecimento 

acerca do emprego de meios de simulação em treinamento de tropas, somado 

aos resultados de questionários com militares que tenham participado como 

instrutores e instruendos da aplicação de exercícios de simulação no SIMAF - 

Sul. 

A influência da variável independente na variável dependente “o 

adestramento dos Pel Mrt P”, por sua vez, também, utilizará o referencial teórico 

obtido por meio de pesquisa bibliográfica e os resultados de exercícios de 

treinamento obtidos pela análise de relatórios de aplicação.   

As informações obtidas serão complementadas por meio de questionários 

aplicados a instrutores e instruendos do SIMAF – Sul, combinados com as 

entrevistas de instrutores que desempenharam papel chave no processo de 

formulação de processos para os exercícios. 

Os questionários foram validados antes de sua aplicação, sendo 

previamente testados por militares com experiência no assunto, de forma que as 

questões fossem claras e pertinentes. Os dados levantados foram 

adequadamente organizados e tabulados, possibilitando a análise crítica dos 

mesmos e fundamentando as conclusões. 

 

3.3.2 Instrumentos 
 

Os instrumentos utilizados serão a coleta documental, os questionários e 

as entrevistas. A revisão da literatura permitirá registrar dados valiosos acerca 

da sistemática atual aplicada no SIMAF-Sul, bem como obter dados relativos às 

características dos Pel Mrt P, da aplicação da Simulação militar no Brasil e no 

exterior. 

A seguir serão descritos os instrumentos específicos a serem utilizados 

em cada fase da pesquisa com o objeto ou amostra que incidirá diretamente. 

1. Identificar fatores que devam ser estudados no sentido de estruturar 

uma metodologia de emprego de simuladores em treinamento de tropas:  

- Coleta documental: metodologia de aplicação de exercícios no Brasil e 

no exterior, legislação em vigor no EB. 
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- Entrevistas: militar de notório conhecimento, antigo instrutor do CIBld e 

do CA – Sul, referência na aplicação da simulação militar. 

2. Descrição detalhada da atual sistemática de aplicação de exercícios  

- Coleta documental: relatórios de aplicação de exercícios, descrição de 

características do SIMAF, instruções internas do SIMAF - Sul. 

3. Análise da atual forma de condução de exercícios, visando verificar sua 

atualidade, exequibilidade e aplicabilidade, bem como obter subsídios para 

estruturar uma metodologia de emprego do SIMAF que seja capaz de influenciar 

positivamente no treinamento dos Pel Mrt P: 

 - Coleta documental: relatórios de exercícios de treinamento de Pel Mrt 

P no SIMAF dos anos de 2018 e 2019, visando obter dados de desempenho 

mais atuais;  

- Questionários: instrutores do SIMAF Sul que tenham aplicado exercícios 

de treinamento de Mrt P; instruendos que tenham participado de treinamentos 

com utilização do simulador. 

 - Entrevistas: instrutores do SIMAF – Sul que tenham participado da 

formulação da atual sistemática de treinamento ou que tenham participado 

ativamente ao longo do processo. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para realizar a análise da variável independente, os elementos 

angariados na pesquisa bibliográfica e documental serão analisados de forma 

lógica de modo a estabelecer sua validade para o tema em estudo.  

Os diferentes aspectos que compõe a atual sistemática e aplicação de 

exercícios serão analisados por comparação com informações obtidas por meio 

da revisão bibliográfica que visa estabelecer um parâmetro de sistemáticas de 

aplicação de exercícios adotadas no Brasil e no exterior. 

Essa análise comparativa permitirá corroborar, retirar, adequar ou 

acrescentar aspectos à metodologia em formulação. 

Os dados obtidos em relatórios juntamente com entrevistas e 

questionários irão permitir complementar a análise executada de forma que se 
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possa esclarecer se metodologia em estruturação é de fato atual, exequível e 

aplicável. 

Os relatórios de exercícios e os questionários aplicados aos instruendos 

permitirão, ainda, determinar os efeitos da variável independente na variável 

dependente, por meio dos resultados de desempenho apresentados por cada 

subsistema e pelo Pel como um todo nos treinamentos executados. 

Para tanto, os dados de tempo de cumprimento de missão receberão 

tabulação simples de forma a indicar a evolução do desempenho da tropa 

usuária. 

As respostas de caráter objetivo dos questionários receberão tabulação 

simples, sendo apresentadas através de gráficos, facilitando a visualização e 

interpretação dos resultados. 

O estudo da influência exercida permitirá, de igual forma, analisar a 

metodologia em formulação, permitindo que os diferentes aspectos que a 

compõem sejam ratificados ou retificados de forma a aperfeiçoar sua 

estruturação e facilitar sua descrição detalhada final, contribuindo com o 

constante aprimoramento desta importante ferramenta de simulação em proveito 

do adestramento dos Pel Mrt P. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos no 

decorrer do estudo no sentido de subsidiar a análise dos diferentes aspectos da 

condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do adestramento 

dos Pel Mrt P do EB, visando o aprimoramento do emprego da referida 

ferramenta por meio da proposição de uma metodologia de aplicação de 

exercícios. 

Como base para a análise, serão considerados os procedimentos para 

realização de exercícios adotados pelo SIMAF-Sul, tendo em vista o alinhamento 

destes com o que prevê o SIMEB, maior número de treinamentos com Mrt P 

executados e volume de dados obtidos com esses. Além disso, como já 

destacado, o SIMAF- AMAN dispõe de período diferente, uma semana completa, 

para o treinamento dos dois Pel Mrt P que realizam treinamentos naquele 

simulador. 

Neste sentido, cabe observar que muitos fatores contribuem para o 

SIMAF - AMAN não ter adotado esta sistemática. Além dos já citados na revisão 

da literatura, o principal é a inexistência de uma descrição detalhada dos 

procedimentos a serem adotados em cada fase, o que dificulta a replicação da 

forma de aplicação dos exercícios. Mesmo assim, uma série de procedimentos 

adotados por aquele SIMAF devem ser observados e considerados para a 

formulação metodológica, tendo em vista o impacto positivo no adestramento 

dos Pel Mrt P. 

O presente capítulo será dividido em duas seções principais.  

A primeira, dedicada à apresentação e análise de resultados, buscará 

expor as informações obtidas no sentido de elucidar as questões de estudo 

propostas, além de extrair o melhor aproveitamento de cada fator em face da 

estruturação da metodologia. 

A segunda apresentará a possível relação de causa e efeito entre as 

variáveis independente e dependente identificadas no presente estudo, 

contribuindo para solução do problema de pesquisa. 
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4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por meio dos 

diferentes instrumentos de pesquisa, no sentido de responder às questões de 

estudo propostas para orientar o presente trabalho. 

A resposta da primeira questão de estudo valer-se-á da experiência 

observada na estruturação metodológica de centros de referência na aplicação 

de exercícios com a utilização de simuladores no Brasil e no exterior, bem como 

da visão de especialistas na área. 

As respostas das questões de estudo seguintes serão estruturadas em 

duas fases.  

Primeiro, será apresentado o detalhamento do atual formato de aplicação 

de exercícios para o adestramento de Pel Mrt P realizado no SIMAF-Sul, no que 

se refere ao aspecto estudado, com base em relatórios, entrevistas e instruções 

internas. 

Posteriormente, serão utilizados os resultados obtidos com entrevistas, 

questionários, estudo de metodologias de outros centros e relatórios de 

desempenho no treinamento no SIMAF-Sul para fomentar a discussão acerca 

da validade dos procedimentos adotados atualmente, identificando pontos que 

devem ser retificados, ratificados, retirados ou incluídos, tendo em vista a 

formulação de uma metodologia para aplicação de exercícios. 

 

4.1.1 Aspectos essenciais para a formulação de metodologia de 
exercícios com emprego de simulação militar 
 

Quais aspectos devem ser considerados no estudo voltado à estruturação 

de uma metodologia de aplicação de treinamentos militares utilizando 

simuladores? 

O estudo apontou para a escassez de documentos que abordem como se 

estruturar uma metodologia para aplicação de exercícios como tema central. 

Muito disso se deve à especificidade envolvida na criação e emprego de 

simuladores, com função geralmente bem definida de treinar determinada 

fração. Essa condicionante faz com que os esforços sejam direcionados na 
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formulação de metodologia específica e não na elaboração de um roteiro para 

guiar a criação de uma metodologia de forma geral. 

Contudo, nota-se que tem sido uma preocupação constante do COTER 

estruturar Cadernos de Instrução que balizem o planejamento e a execução de 

exercícios de Simulação empregando as diferentes modalidades.  

Desta forma, além do Caderno de Instrução de Exercícios de Simulação 

Construtiva, já existente, estão em fase de homologação o Caderno de Instrução 

de Exercícios de Simulação Viva, desenvolvido pelo CA-Leste; e o Caderno de 

Instrução de Exercícios de Adestramento em Simulação Virtual, desenvolvido 

pelo CA-Sul e que também se utiliza da experiência do CIBld.  

Analisando a experiência destes centros e de centros estrangeiros na 

estruturação de diferentes tipos de exercícios para treinamento para o combate, 

é possível apontar aspectos comuns relevantes que indicam um caminho a ser 

seguido para se estabelecer a sequência de ações/atividades que permitam 

extrair as máximas capacidades de um sistema de simulação em proveito do 

treinamento de uma determinada tropa. 

Da análise destas experiências, também, é possível perceber que estes 

centros buscam, em um primeiro momento, identificar fundamentos que norteiem 

o emprego da simulação no adestramento. Desta forma, a resposta à presente 

questão de estudo será subdividida em dois tópicos: fundamentos que norteiam 

o emprego da simulação no treinamento de tropas e aspectos que balizam a 

metodologia para aplicação de exercícios de simulação. 

 

4.1.1.1 Fundamentos que norteiam o emprego da simulação no treinamento de 

tropas 

 

Ao analisar-se a experiência do CIBld, que baliza as proposições para o 

emprego da simulação Virtual no CA-Sul, e ainda os conhecimentos do CA-

Leste, pode-se ressaltar que a instrução, o treinamento e o adestramento devem 

ser considerados o ponto central dos exercícios, sendo a simulação apenas uma 

ferramenta para executá-los. 

O treinamento desenvolvido deve ser imersivo e dinâmico, de forma a 

levar o executante a vivenciar a situação e obter melhores resultados, devendo-
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se considerar que o realismo do exercício está no processo de treinamento e 

não no simulador em si. 

Além disso, a ambientação ao simulador diminui a possibilidade deste 

influenciar no desempenho do executante durante o treinamento propriamente 

dito, devendo ser executado invariavelmente. 

Tais fundamentos elencados podem ser aplicados no caso do treinamento 

com utilização do SIMAF, por tratar-se de um simulador virtual que visa 

desenvolver o adestramento do apoio de fogo. 

Contudo, fruto do estudo dos exercícios teste realizados no SIMAF e das 

características da simulação de combate, faz-se necessário elencar outros 

fundamentos que devem nortear o emprego desse sistema. 

Um deles é a máxima aplicação das características técnicas do simulador 

e, por conseguinte, das vantagens da simulação na formulação de exercícios. 

Ressalta-se que o SIMAF apresenta características que melhor se aplicam para 

o treinamento técnico procedimental de integrantes de determinados 

subsistemas do apoio de fogo e a criação de outros aspectos que fujam desse 

alinhamento resulta na limitação de emprego dos principais recursos ofertados. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a fiel obediência ao que 

está previsto na metodologia implementada. Tal fator impede que a influência 

externa de participantes de exercícios ou de seus comandantes possa 

inviabilizar a execução pensada e padronizada. Tal medida também impede a 

adoção de personalismos por parte dos instrutores.  

Cabe observar que as evoluções e mudanças na metodologia de emprego 

podem e devem ocorrer, devendo, contudo, ser baseadas em estudos e 

proposições sobre considerável número de exercícios realizados e não por 

medidas instantâneas durante a execução de um treinamento. 

A aplicação de todos os exercícios de um mesmo tipo deve ser 

padronizada, permitindo que se tenha dados comparativos entre diferentes 

tropas. Ainda nesse sentido, deve-se realizar a coleta de dados visando 

mensurar o desempenho e criar uma base de dados que possam fomentar 

estudos voltados ao aprimoramento do adestramento, da ferramenta de 

simulação e da própria metodologia de treinamento. 
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Devido ao alto custo de implantação de simuladores e a demanda de sua 

utilização, o emprego judicioso do tempo e dos meios envolvidos no treinamento 

devem ser estabelecidos como fundamento. 

Por fim, em consonância com a finalidade do SIMAF de melhorar o 

adestramento do apoio de fogo, deve-se estabelecer a ênfase no aprimoramento 

de capacidades como fundamento para a formulação de exercícios, em 

detrimento da avaliação de nível de conhecimentos já existente. 

 

4.1.1.2 Fatores que balizam a estruturação de metodologia para exercícios com 

emprego de simulação 

 

No intuito de responder a presente questão de estudo, fica estabelecida a 

finalidade precípua de identificar e destacar elementos que devam ser estudados 

e estruturados na formulação de uma metodologia de emprego do SIMAF em 

proveito do adestramento de Pel Mrt P. 

As metodologias analisadas não dizem explicitamente todos os aspectos 

a serem elencados, contudo, sua análise permite identificar os aspectos centrais 

do processo e transportá-los para a realidade do emprego do SIMAF no 

treinamento de Pel Mrt P. 

Analisando as experiências dos Centros apresentadas, pode-se realizar a 

divisão das metodologias identificadas em três grandes fases: a preparação, a 

aplicação e as atividades pós-exercício.  

No CA – Leste essas três fases recebem a nomenclatura de Atividades 

de Planejamento, Execução do Exercício e Confecção do Relatório, 

respectivamente. No CIBld, o planejamento e montagem do exercício é seguido 

da aplicação e condução do treinamento e finalizado com a Análise Pós-Ação. 

No CECOMBAC, por sua vez, a fase de planejamento e coordenação envolve 

elementos do Centro e da Brigada a ser treinada, seguido da aplicação do 

exercício e emissão de relatórios de desempenho para o escalão enquadrante. 

Estas três fases já são adotadas na estruturação de exercícios no SIMAF, 

contudo, deve-se aprofundar as atividades a serem realizadas em cada uma 

delas (Figura 31), tanto por parte do SIMAF quanto por parte da tropa que 

realizará o treinamento.  
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FIGURA 31 - Fases da realização de um exercício 
Fonte: O Autor 

 

O CIBld, os CA e o CECOMBAC trazem como primeiros elementos 

centrais de suas metodologias a própria tropa a ser treinada, as ferramentas ou 

sistema de simulação a ser empregado e os objetivos de treinamento ou 

adestramento a serem alcançados.  

Com base na finalidade primordial do SIMAF, que é contribuir para o 

aprimoramento do adestramento do apoio de fogo no EB, e considerando a 

atribuição específica de treinar os Pel Mrt P, podemos identificar estes três 

elementos centrais do processo: os próprios Pel Mrt P, enquanto tropa usuária, 

o SIMAF, enquanto ferramenta para o treinamento, e o adestramento dos Pel 

Mrt P, como objetivo geral que se deseja aprimorar. 

Para que seja possível a execução dos exercícios, identifica-se outro ator 

igualmente fundamental: a equipe de aplicação de exercícios. Conforme aponta 

o CIBld, esta equipe pode possuir diferentes funções que englobam a 

coordenação, o planejamento, a aplicação, o acompanhamento e o suporte 

técnico para a realização do treinamento. No SIMAF, os integrantes 

responsáveis por estas atividades são denominados Equipe SIMAF. 
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FIGURA 32 - Elementos centrais da estruturação metodológica 
Fonte: O Autor 

 

Como citado no próprio caderno de instrução do CIBld, “não há 

treinamento militar de qualidade sem a aplicação de uma boa metodologia”. 

Dessa forma, a estruturação da metodologia de emprego da ferramenta a ser 

conduzida pela equipe de instrução surge como elemento essencial para que a 

tropa usuária possa atingir o objetivo geral estabelecido e constitui-se, 

portanto, em elemento integrador dos atores identificados inicialmente (Figura 

33). 

 

 
FIGURA 33 - Metodologia como fator integrador dos elementos centrais de um exercício 
Fonte: O Autor 
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Contudo, para que possa cumprir sua finalidade, a metodologia de cada 

centro considera uma série de fatores que, concatenados, permitirão sua 

execução e assegurar sua validade. 

Observa-se que, na formulação do exercício propriamente dito, tanto a 

experiência do CA - Sul quanto do CA - Leste apontam para a identificação dos 

objetivos do treinamento como ponto de partida.  

Esses objetivos derivam do objetivo geral estabelecido para o treinamento 

de simulação e definem quais resultados e padrões deve-se atingir, além de 

habilidades e competências que deve-se desenvolver durante o exercício, como 

apontado pelo CA - Sul. 

O próximo passo é estabelecer o que fazer ao longo do processo, ou seja, 

definir as atividades a serem realizadas durante o treinamento propriamente dito 

para que seja possível atingir os objetivos estabelecidos. Identifica-se, dessa 

forma, mais dois elementos importantes para a estruturação da metodologia: os 

objetivos do treinamento e as atividades a serem executadas.  

Outro fator já citado indiretamente e que é preponderante na definição do 

processo de treinamento é o tempo de exercício. O tempo disponível para a 

aplicação do exercício será fator determinante, implicando no estudo detalhado 

das atividades a serem realizadas e definindo o período que cada uma terá 

dentro da execução como um todo. 

Como observado pela experiência do CIBld e também do CECOMBAC, é 

importante que seja realizado o acompanhamento de cada atividade 

desenvolvida, de forma a obter dados que subsidiem o direcionamento do 

treinamento e as análises posteriores. Neste sentido, são desenvolvidas 

ferramentas como as Planilhas de Avaliação do Tiro, pelo CIBld, ou mesmo as 

Folhas de Avaliação, no caso do CECOMBAC. 

Outro fator considerado primordial para o sucesso do treinamento é a 

condução da atividade propriamente dita, ou seja, como serão executadas, 

valorizadas, repetidas, analisadas, dentre outros, as atividades previstas. Como 

bem observa o CIBld, o treinamento militar com apoio da simulação demanda 

eficiência, objetividade e coordenação, especialmente durante a condução do 

exercício, devendo este ser objeto de análise pormenorizada. 

O próximo fator destacado é a estruturação do exercício propriamente 

dito, que pode ser entendido como o conjunto de medidas realizado para criar 
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as condições de execução das atividades previstas, permitindo atingir os 

objetivos pretendidos. 

O último fator observado com base nas metodologias dos centros de 

referência diz respeito ao encerramento dos exercícios, no qual serão estudados 

os aprendizados obtidos durante a aplicação e o seu devido registro para 

contribuir para melhoria continua do processo. 

Destas percepções, pode-se inferir que os atores principais do processo 

identificados anteriormente, quais sejam, os Pel Mrt P constituídos, a Equipe 

SIMAF, o próprio SIMAF e o Objetivo de adestramento a ser alcançado, se inter-

relacionam por meio da metodologia desenvolvida. 

A metodologia, por sua vez, deverá ser estruturada de forma sequencial 

(Figura 34) com base na definição de objetivos de treinamento, na escolha das 

atividades a serem realizadas e na distribuição do tempo disponível para a 

execução do exercício, definição dos procedimentos para o acompanhamento 

de resultados obtidos e estabelecimento de como serão conduzidas as 

atividades. 

Posteriormente a essas definições, serão elencados os procedimentos de 

preparação para possibilitar a execução e definido como serão trabalhados os 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos durante a aplicação. 

 

 
FIGURA 34 - Sequência do estudo de fatores voltados para a estruturação metodológica 
Fonte: O Autor 
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Os produtos obtidos com a estruturação da metodologia refletirão em 

diferentes ações nas três fases de realização do exercício já identificadas. 

Observa-se que todos os fatores componentes da metodologia devem 

estar diretamente atrelados aos elementos centrais do processo. Dessa forma, 

nenhum desses fatores pode ser totalmente definido ou elaborado sem 

contemplar a influência dos elementos. 

As próximas questões de estudo buscam elucidar como cada elemento e 

fator identificado deve contribuir ou ser pensado em face à estruturação da 

metodologia de aplicação de exercícios no SIMAF para o treinamento de Pel Mrt 

P. 

 

4.1.2 Objetivos do treinamento de Pel Mrt P realizado no SIMAF 
 

Quais aspectos referentes ao adestramento dos Pel Mrt P devem 

constituir-se em objetivos específicos do treinamento a ser realizado no SIMAF? 

Os objetivos a serem estabelecidos como foco do treinamento dos Pel Mrt 

P devem estar ligados ao seu adestramento e, por conseguinte, às atividades 

que realiza em combate, contudo, faz-se necessário o entrelaçamento entre 

esses e as capacidades ofertadas pelo SIMAF, de forma a determinar quais os 

objetivos de treinamento que devem efetivamente ser estabelecidos. 

Desta forma, a discussão dessa questão de estudo utiliza as informações 

referentes às características, forma de emprego, técnica de tiro e treinamento 

dos Pel Mrt P e o conhecimento sobre as características do SIMAF descritas 

anteriormente. 

 

4.1.2.1 Objetivos do treinamento de Pel Mrt P atualmente utilizados no SIMAF 

 

Na atual forma de condução de exercícios do SIMAF, os objetivos do 

treinamento são balizados pelos tipos de missões de tiro a serem executadas, 

uma vez que estas podem ser treinadas com a atuação dos observadores 

avançados, da central de tiro e da linha de fogo. 
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No quadro abaixo, estão descritos os tipos de missões de tiro executadas 

atualmente nos exercícios no SIMAF na fase de treinamento conjunto: 
 

TIPO DE MISSÃO DE 
TIRO 

DESIGNAÇÃO DO 
ALVO 

TIPO 
AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 
Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Eficácia Percutente 
Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 
Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL/CP) Eficácia Percutente 

QUADRO 5 - Missões de Tiro do Treinamento Conjunto – Objetivos 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

Dentro de cada tipo de missão, são analisados aspectos relativos à 

precisão, ao tempo de execução, à efetividade das comunicações e à quantidade 

de correções necessárias para neutralização do alvo, constituindo-se em tarefas 

específicas do treinamento.  

No quadro abaixo, estão descritos os aspectos analisados em cada fase 

da missão de tiro dentro de cada subsistema responsável por sua execução,  

tendo como exemplo uma missão de Tiro Sobre Zona (TSZ) – designação do 

alvo por coordenada polar – tipo ajustarei – espoleta percutente: 
 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
MISSÃO 
DE TIRO 

FASE 
OBSERVAÇÃO 

AVANÇADA 
(Objetivos) 

CENTRAL DE 
TIRO 

(Objetivos) 

LINHA DE FOGO 
(Objetivos) 

TSZ - Coord 
Pol – Aj – E 
Pe  

TIRO INICIAL 

Designação do 
alvo (Precisão) 

Cálculo de 
variáveis 
balísticas 
(Precisão) 

Comando de Tiro 
Inicial e inserção de 
dados 
balísticos(precisão) 

Tempo de 
Designação do 
Alvo (Agilidade) 

Tempo de 
execução de 
Cálculos 
(Agilidade) 

Tempo de Execução 
(agilidade) 

Envio de Msg 
(Fraseologia) 

Envio de Msg  
(Fraseologia) 

Envio de Msg 
(Fraseologia) 

CORREÇÕES 

Dados de 
Correções de Tiro 

Cálculo da 
correção 
variáveis 
balísticas  

Comando 
Subsequente de tiro e 
inserção de dados 
balísticos  

Tempo de 
correção  

Tempo de 
cálculos 

Tempo de execução 
do tiro 

QUADRO 6 - Missões de Tiro do Treinamento Conjunto – Tarefas específicas (continua) 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 
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TAREFAS ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
MISSÃO 
DE TIRO 

FASE 
OBSERVAÇÃO 

AVANÇADA 
(Objetivos) 

CENTRAL DE 
TIRO 

(Objetivos) 
LINHA DE FOGO 

(Objetivos) 

TSZ - Coord 
Pol – Aj – E 
Pe 

CORREÇÕES Envio da Msg Envio da Msg Envio da Msg 

ENTRADA EM 
EFICÁCIA 

Avaliação do tiro – 
Pedido de entrada 
em eficácia 

Confirmação 
de dados 
balísticos e 
entrada em 
eficácia 

Comando de tiro final 
(fraseologia) e 
inserção dos dados 
balísticos  

Tempo de 
execução  

Tempo de 
execução  Tempo de execução 

Envio da Msg Envio da Msg Envio da Msg 
QUADRO 6 - Missões de Tiro do Treinamento Conjunto – Tarefas específicas (continuação) 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

Na fase intitulada treinamento por subsistemas, são elencados de igual 

forma tipos de missões de tiro a serem treinadas e, na sequência, as tarefas 

específicas para cada uma delas. Os objetivos do treinamento e as tarefas 

específicas estabelecidas para cada subsistema estão descritos nos quadros a 

seguir. 

Treinamento por subsistemas - Observadores avançados – Objetivos do 

treinamento: 
 

TIPO DE MISSÃO DE 
TIRO 

DESIGNAÇÃO 
DO ALVO 

TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL) Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 

QUADRO 7 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas OA – Objetivos 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

Treinamento por subsistemas - Observadores Avançados – Tarefas 

Específicas: 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

TSZ - Coord Pol 
– Aj - Pe 

1. Designação do 
alvo (Precisão) 

3. Envio de 
Msg 

2. Tempo da 
ação 

3. Correção do 
Tiro 

4. Envio de Msg 4. Tempo de 
correção 

5. Quantidade 
de correções 
necessárias  

6. Entrada em 
eficácia 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução  

  

QUADRO 8 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas OA – Objetivos Específicos 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 
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Treinamento por subsistemas – Central de Tiro – Objetivos do 

treinamento: 

 

TIPO DE MISSÃO DE TIRO 
DESIGNAÇÃO DO 

ALVO 
TIPO 

AJUSTAGEM 
ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL) Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Retangular Ajustarei Percutente 

QUADRO 9 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas C Tir – Objetivos do treinamento 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

Treinamento por subsistemas – Central de Tiro – Tarefas Específicas: 

 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

TSZ - Coord 
Pol – Aj - Pe 

1. Cálculos de 
variáveis 
balísticas 
(Precisão) 

3. Envio de 
Msg 

2. Tempo da 
ação 

3. Cálculo da 
Correção do Tiro 

4. Envio de Msg 4. Tempo de 
execução 

5. Quantidade 
de correções 
necessárias  

6. Confirmação de 
dados balísticos e 
ordem entrada em 
eficácia 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução  

  

QUADRO 10 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas CTir – Tarefas Específicas 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

Treinamento por subsistemas – Linha de Fogo – Objetivos do 

Treinamento: 

 

TIPO DE MISSÃO DE TIRO TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 
Tiro Sobre Zona (TSZ) Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Eficácia Percutente 

QUADRO 11 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas LF – Objetivos do Treinamento 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 
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Treinamento por subsistemas – Linha de Fogo – Tarefas Específicas: 

 

TAREFAS ESPECÍFICAS 

TSZ – Aj - Pe 

1. Realização da 
Pontaria  

2. Tempo da 
ação 

3. Comando de 
tiro inicial  

4. Tempo de 
Execução 

5. Envio de Msg 6. Comando 
de Tiro 
subsequente 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução 

9. Entrada em 
eficácia  

10. Envio da 
Msg 

11. Tempo de 
execução 

 

QUADRO 12 - Missões de Tiro do Treinamento por subsistemas LF – Tarefas Específicas 
Fonte: O Autor (com base nos relatórios de aplicação de exercício SIMAF-Sul) 

 

4.1.2.2 Definição dos objetivos do treinamento de Pel Mrt P para estruturação 

da metodologia de emprego do SIMAF 

 

Para que se possa verificar se os objetivos definidos atualmente são 

coerentes e devem ser mantidos, retificados ou mesmo retirados, e ainda se 

outros objetivos devem ser criados, é importante observar tanto as 

características do simulador quanto os possíveis objetivos de treinamento 

referentes aos Pel Mrt P. 

Como observado anteriormente, o SIMAF é um simulador virtual com 

características destinadas, principalmente, para o treinamento técnico 

procedimental de atividades de apoio de fogo, contemplando melhores 

condições de simular e treinar quatro subsistemas principais: comunicações, 

observação, central de tiro e linha de fogo. 

Nesse sentido, cabe realizar uma análise referente a outros aspectos 

descritos no manual de Mrt P como parte do adestramento, mas que, por 

características do simulador, não tem seu treinamento total ou parcialmente 

contemplados. 

O Pel Mrt P utiliza como armamento, atualmente, o morteiro pesado 120 

mm AR. O SIMAF conta com equipamentos capazes de sensorizar este 

armamento, sendo capaz de replicar no terreno virtual as variações em elevação 

e direção que são lançadas pela tropa.  

Com a finalidade de simular as cargas de propulsão que também seriam 

selecionadas pela tropa para cada tiro, o simulador conta com um simulacro de 
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granada 120mm acompanhado de estojos de sensores na quantidade de 10, os 

quais simulam exatamente a carga selecionada. 

As ações descritas são treinadas pela LF nos exercícios, conforme citado 

anteriormente, contudo, cabe ressaltar que, embora possua cabos e sistema de 

conexão sem fio que permite que os Mrt P sejam posicionados até 200 m de 

distância do pavilhão da linha de fogo, sua colocação no terreno não é capaz de 

simular alterações ocorridas em virtude do assentamento da placa base após 

uma série de tiros. 

Outro importante detalhe é que os sensores não executam o 

georeferenciamento, de forma que o treinamento de mudanças de posição fica 

limitado. Os dados de posição dos Mrt P em relação ao cenário de simulação 

são inseridos pelo CCONEX.  

Dessa forma, a inserção do treinamento de deslocamentos reais do Pel 

Mrt P, da tomada de diferentes tipos de posição, bem como da execução de 

maneabilidade e técnica de material impactariam na utilização do reduzido 

tempo de treinamento sem apresentar ganhos significativos ofertados pelo 

sistema de simulação, caracterizando seu subemprego, não devendo, portanto, 

constituir-se em objetivos do treinamento no exercício no SIMAF. 

A exceção deve ser feita à parte de entrada em posição da linha de fogo 

durante a fase de treinamento por subsistemas. Como a inserção de dados 

balísticos e direcionamento do Mrt P é relativamente simples, há tempo hábil 

para treinar a entrada em posição, que representa a fase anterior à execução do 

tiro propriamente dito. 

Cabe observar que, nesse mesmo período de treinamento por 

subsistemas, os OA e a C Tir treinam aspectos mais complexos e, por vezes, 

demorados, não sendo o caso realizar essa atividade no treinamento conjunto, 

pois impactaria na disponibilidade de tempo para a realização de maior número 

de missões. 

Prosseguindo no estudo, verifica-se que, dentro dos objetivos do 

treinamento, três aspectos principais são constantemente elencados para o 

acompanhamento das tarefas específicas dos diferentes subsistemas: as 

comunicações, o tempo de execução e a precisão. 
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Em relação às comunicações, deve-se observar que, segundo relatórios 

do SIMAF, a demora em enviar mensagens entre as frações pode representar 

tempo de execução maior que a atividade inerente a cada subsistema.  

Nesse sentido, foi perguntado aos militares que realizaram treinamento 

no simulador qual importância atribuíam a este subsistema para a agilidade no 

cumprimento de missões de tiro do Pel, tendo o seguinte resultado: 

 

 
GRÁFICO 1 - Questão relativa à importância das comunicações – Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor  

 

Como pode ser observado, 50% dos militares que responderam a 

pesquisa consideraram as comunicações como essenciais, sendo que outros 

25% consideraram muito importante, demonstrando a relevância do subsistema 

dentro do contexto do adestramento dos Pel Mrt P. 

Desta forma, por se tratar de um aspecto de grande importância para o 

cumprimento das missões de tiro e por ser um subsistema contemplado pelo 

SIMAF, que possui a capacidade de estabelecer as comunicações entre todas 

as frações e de monitorá-las pelo CECONEX, deve compor os aspectos a serem 

observados no treinamento. 

Em relação à precisão com que cada subsistema realiza suas tarefas e o 

tempo de execução de cada fase da missão de tiro, deve-se ressaltar que o 

dinamismo das ações na guerra moderna, juntamente com a mobilidade dos 

objetivos que nela se apresentam, exigem dos meios de apoio de fogo uma 
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atuação veloz e com tiros precisos, como destacado no manual EB20-MC-

10.206 – FOGOS (BRASIL, 2015f).   

Um fator não elencado na atual sistemática, mas que pode ser trabalhado 

de acordo com o que abordam as vantagens da simulação, é o desenvolvimento 

da confiança. A repetição e o treinamento imersivo e controlado ofertado pelo 

SIMAF pode permitir que instruendos desenvolvam sua autoconfiança e a 

confiança nos demais integrantes do Pel para o cumprimento das tarefas, 

devendo este aspecto ser considerado no treinamento. 

Desta forma, pode-se considerar que os objetivos do treinamento 

atrelados à execução de diferentes missões de tiro com todos os procedimentos 

que cada subsistema realiza para cada uma delas, balizados pelas tarefas 

específicas e a observação pelo desenvolvimento de capacidades relativas à 

comunicabilidade, precisão e rapidez, são ideais para o treinamento dos Pel Mrt 

P neste simulador. Ao final do processo, deve ser verificado como o treinamento 

afetou a confiança dos instruendos em cumprir as diferentes missões de tiro.  

Contudo, faz-se necessário analisar se os tipos de missão de tiro 

elencados como objetivos do treinamento atendem às tarefas que os Pel Mrt P 

encontrarão em situação de combate. Para tanto, é importante compreender os 

tipos de missões de tiro que os Pel Mrt P podem cumprir de uma forma geral, os 

quais foram apresentados na revisão da literatura e que podem ser resumidos 

da seguinte forma: 

 
MISSÕES DE TIRO 

Tipo de missão 
de tiro 

Designação do alvo Ajustagem Espoleta 

Tiro sobre zona  

Transporte 
Ajustagem 
Eficácia 

Percutente 
Tempo 

Tiro de Identificação 
Ajustagem 

Eficácia 

Percutente 

Tempo 

Coordenadas 

Retangulares 

Ajustagem 

Eficácia 

Percutente 

Tempo 

Locação Rápida 
Ajustagem 

Eficácia 

Percutente 

Tempo 

QUADRO 13 - Missões de Tiro (continua) 
Fonte: O Autor 
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MISSÕES DE TIRO 
Tipo de missão 

de tiro 
Designação do alvo Ajustagem Espoleta 

Tiro sobre zona 

Localização Geográfica 
Ajustagem 

Eficácia 

Percutente 

Tempo 

Coordenadas Polares 
Ajustagem 

Eficácia 

Percutente 

Tempo 

Regulação Coordenadas Retangulares - 
Percutente 

Tempo 

QUADRO 13 - Missões de Tiro (continuação) 
Fonte: O Autor 

 

Comparando os tipos de missões de tiro possíveis com aquelas que são 

executadas atualmente no SIMAF, percebe-se que algumas formas de 

designação do alvo, tiros com espoleta tempo e missões de tiro de regulação, 

não estão previstas para serem treinadas. 

Como o fator tempo, que será discutido posteriormente, é limitado 

atualmente em duas jornadas, dificilmente todos os tipos de missões serão 

treinados, devendo, portanto, estabelecer-se uma prioridade. Esta prioridade 

deve atender aos tipos de missões mais comumente executadas pelo Pel.  

Pelas características que possui o Tiro Sobre Zona, destinado a lançar 

rapidamente sobre determinada área um fogo devastador, deve esse receber 

prioridade no treinamento. Ressalte-se que a Regulação, embora importante 

para aumentar a precisão dos fogos, contribui para revelar a posição da LF de 

Fogo atraindo atenção inimiga, não devendo ser priorizado. 

A parte de designação do alvo deve ser considerada de igual forma pelas 

técnicas mais empregadas. A designação por transporte e por coordenadas 

polares, além de bastante utilizadas, contemplam o máximo aproveitamento das 

capacidades do simulador, devendo ser priorizadas. As técnicas de tiro de 

identificação e de locação rápida muito se assemelham ao transporte quanto às 

ações do observador, podendo ser suprimidas. 

A designação por localização geográfica, além de pouco utilizada por sua 

imprecisão, teria dificuldades em ser trabalhada no simulador pelas 

características de orientação e visualização da tela, devendo ser suprimida. A 

locação por coordenadas retangulares, embora para o observador pouco utilize 

as capacidades do simulador, deve ser incluída para que se possa efetivar o 
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treinamento conjunto com a Central de Tiro em determinado momento, pois é 

uma técnica bastante empregada. Deve, portanto, ser executada, mas não 

priorizada no treinamento. 

Em relação à utilização de espoletas, é importante destacar que o SIMAF 

não possui o simulacro para espoletas tempo para Mrt P (o EB também não 

possui espoletas desta natureza para o Mrt P), devendo, portanto, somente a 

espoleta percutente permanecer no treinamento.  

Os tiros sobre zona, designados por coordenada polar e utilizando o 

telêmetro laser (OA), recurso ofertado pelo simulador, e o computador palmar (C 

Tir), devem ser mantidos no treinamento a fim de adaptar os Pel Mrt P à 

utilização desses recursos que tendem a dar maior dinamismo e precisão às 

ações do Pel Mrt P, mesmo que não disponíveis em todas as unidades.  

Para muitas frações, o contato com esse material será único e, também, 

para esse tipo de ação, o simulador se destina a treinar aspectos difíceis ou 

mesmo impossíveis de se treinar em situação real. 

Com base nos dados obtidos e comparados, uma possível lista de 

objetivos do treinamento, balizados por missões de tiro, poderia ser descrito da 

seguinte forma: 
 

TIPO DE MISSÃO DE 
TIRO 

DESIGNAÇÃO DO 
ALVO 

TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Retangular Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL/CP) Eficácia Percutente 

Regulação  Coord Retangulares - Percutente 

QUADRO 14 - Missões de Tiro 
Fonte: O Autor 

 

Evidentemente que a possibilidade de execução de todos estes objetivos 

estará atrelada ao tempo total disponível para aplicação do exercício, contudo, 

o SIMAF deverá realizar a preparação necessária, estando em condições de 

executar estes tipos de missões. 
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Por fim, considerando a escolha de diferentes tipos de missões de tiro a 

serem realizadas, somada à definição de tarefas específicas para cada 

subsistema e baseando-se nas capacidades observadas no sistema de 

simulação, é possível inferir que o treinamento balizado por estas condicionantes 

é adequado, trazendo a possibilidade de aprimoramento de capacidades de 

cada fração e do Pel como um todo. 
 

4.1.3 Atividades a serem desenvolvidas no treinamento 
 

Quais devem ser as atividades a serem desenvolvidas durante o 

treinamento visando atingir os objetivos propostos? 

Definidos os objetivos de treinamento, deve-se verificar “o que fazer” para 

que seja possível atingi-los. Esse passo contempla a determinação de quais 

atividades serão executadas durante a fase de aplicação do treinamento. 

As atividades que atualmente são executadas na fase de aplicação do 

treinamento dos Pel Mrt P no SIMAF-Sul estão descritas de forma geral no 

SIMEB, contudo, para que seja possível analisá-las, a fim de determinar sua 

validade e posterior composição dentro da formulação de uma metodologia, é 

necessário detalha-las.  

Para este detalhamento, foram consultados relatórios de exercícios 

executados no SIMAF-Sul e entrevistados militares que atuam ou atuaram 

naquele centro. Em um segundo momento, visando analisar as atividades 

referidas, além de utilizar as informações colhidas com as experiências de outros 

centros, dados sobre o sistema de simulação e sobre os Pel Mrt P, foram 

realizados questionários com instrutores do SIMAF e militares que participaram 

de treinamentos com Pel Mrt P naquela unidade. 

 

4.1.3.1 Atividades desenvolvidas no treinamento atual 

 

A primeira atividade realizada é a Adaptação ao Sistema de Simulação. 

Cada militar deve ter contato com o simulador, conhecendo o posto e 

equipamentos específicos que utilizará no treinamento, com a finalidade de 
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impedir que problemas relacionados à falta de conhecimento desse material 

interfiram no exercício e resultem em desempenho que não condiz com a 

realidade do nível de adestramento da fração.  

Para a atividade, os militares são divididos em 4 grupos: os rádio-

operadores, os integrantes da linha de fogo, os observadores avançados e os 

integrantes da central de tiro. 

Os rádio-operadores são reunidos em uma sala do SIMAF, 

independentemente da fração à qual pertencem, tendo em vista todas as salas 

utilizarem os mesmos equipamentos para emular rádios conectados ao sistema. 

O instrutor orienta a forma de inserir a frequência e os procedimentos para envio 

e recebimento de mensagens. Os militares treinam estas ações e recebem 

orientações sobre erros comuns ao enviarem mensagens. 

Na linha de fogo, os militares conhecem os sensores dos Mrt P e como 

são instalados, recebendo orientações sobre os cuidados necessários para o 

bom funcionamento do material. Aprendem a inserir a carga na granada do Mrt 

e treinam os procedimentos para inserção de dados balísticos, posicionamento 

do Mrt e colocação da granada. 

Os OA são apresentados às características do PO virtual e aos 

equipamentos nele existentes. Utilizam os equipamentos sob orientação do 

instrutor, de forma a conhecer suas capacidades e limitações. Relembram 

procedimentos para designação do alvo utilizando o sistema de simulação. 

Na C Tir, os integrantes conhecem as instalações que irão utilizar e 

aprendem a abastecer os relatórios de suas atividades de forma que o 

treinamento possa ser acompanhado. Da mesma forma, têm oportunidade de 

executar procedimentos para cálculos e são orientados sobre erros comuns.  

Na parte final da adaptação ao sistema, os rádio-operadores retornam 

para as salas que irão atuar. O instrutor responsável pelo exercício coordena o 

teste de funcionamento e conexão de todos os equipamentos para que possa 

ser executada a próxima atividade. 

A segunda atividade a ser realizada é a verificação inicial. O Pel Mrt P 

executa uma missão de tiro com todos os seus subsistemas integrados. A Equipe 

SIMAF acompanha as ações do Pel via CECONEX e nas salas destinadas à 

simulação sem interferir na execução. A MT realizada é um Tiro Sobre Zona, 

designação por Coordenada Polar, Tipo Ajustarei, Espoleta Percutente. A 



122 

finalidade é observar, de forma geral, o nível de desempenho em que o Pel 

chega ao SIMAF. 

A terceira atividade a ser realizada é o treinamento por subsistemas. O 

Pel é dividido em frações e cada uma delas passa a executar as missões de tiro 

previstas de forma independente. As funções dos outros subsistemas são 

executadas via CECONEX pela Equipe SIMAF, que também acompanha o 

desempenho da fração treinada. O treinamento de cada fração independe do 

desempenho das demais. 

Os OA realizam a designação de alvos, das diferentes formas 

determinadas, e a correção dos tiros executados. O CECONEX realiza os 

cálculos balísticos e a execução do tiro virtual.  

A Central de Tiro realiza os cálculos balísticos para missões de tiro a partir 

de diferentes designações, cálculos de correções e para entrada em eficácia. A 

Equipe SIMAF atua como AO, enviando as mensagens de designação e 

correção, e como linha de fogo, executando o tiro.  

A LF treina a entrada em posição do Mrt P, o recebimento do comando de 

tiro, a inserção de dados balísticos, ajuste da elevação e direção e execução do 

fogo propriamente dito. A Equipe SIMAF executa as funções do OA e C Tir, 

atuando diretamente no saguão da LF ou pelo CECONEX, dependendo da 

atividade específica. 

A quarta atividade a ser realizada é o treinamento conjunto. Todas as 

frações do Pel são interligadas pelo sistema de simulação. A equipe SIMAF não 

realiza nenhuma atividade em substituição a integrantes do Pel, limitando-se a 

acompanhar, via CECONEX e pelos instrutores nas respectivas salas, o 

treinamento. O Pel executa diferentes missões de tiro elencadas, cada fração 

realiza suas atividades conforme treinado anteriormente. O treinamento de cada 

fração depende diretamente das demais. 

A quinta atividade a ser realizada é a verificação final. O Pel executa uma 

missão de tiro com as mesmas características da verificação inicial, contudo, em 

outro setor do cenário de simulação. O desempenho é acompanhado pela 

equipe SIMAF via CECONEX e salas de simulação. A finalidade é visualizar, de 

forma geral, a evolução do desempenho do Pel Mrt P. 
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4.1.3.2 Definição das atividades do treinamento de Pel Mrt P para estruturação 

da metodologia de emprego do SIMAF 

 

A discussão será realizada dentro de cada atividade específica. 

 

4.1.3.2.1 Adaptação ao sistema de simulação  

 

A primeira atividade a ser analisada é a Adaptação ao Sistema. Sua 

finalidade primordial é “dirimir dificuldades que possam interferir no 

desenvolvimento e resultado do exercício” (BRASIL, 2018b). 

O CIBld apresenta, como um de seus fundamentos para os exercícios, a 

ambientação ao simulador, com a finalidade de reduzir a interferência deste no 

desempenho da tropa em treinamento. No CA Leste, a Instrução preliminar 

dentro do Módulo de Adestramento é destinada para a instalação dos DSET e 

apresentação de suas funcionalidades.  

Desta forma, existe um alinhamento dessa atividade com a experiência 

de CIBld e CA-Leste, conforme apontam suas metodologias. 

Em questionário destinado a militares que realizaram exercícios no 

SIMAF, foi perguntado sobre a importância desta atividade para o desempenho 

durante o exercício, tendo o seguinte resultado:  

 

 
GRÁFICO 2 - Questão relativa à importância da adaptação ao sistema – Questionário para 

instruendos 
Fonte: O Autor  
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As respostas obtidas demonstram a relevância da atividade sob a ótica 

dos instruendos, que consideraram em sua grande maioria, mais de 81%, a 

atividade sendo muito importante ou essencial.  

Uma pergunta neste mesmo sentido foi realizada aos instrutores que 

tiveram a oportunidade de participar de treinamentos com esta formatação, 

sendo o resultado o seguinte:  

 

 
GRÁFICO 3 - Questão relativa à importância da adaptação ao sistema – Questionário para 

instrutores 
Fonte: O Autor  

 

Sob a ótica dos instrutores, a atividade em questão se mostrou ainda mais 

impactante para o desempenho durante o exercício, como evidencia o resultado 

de mais de 70% considerando-a essencial, e os demais, como muito importante. 

Cabe salientar que os instrutores tiveram a oportunidade de participar de 

diversos exercícios acompanhando unidades diferentes. 

Conclui-se parcialmente que a referida atividade deve ser mantida no 

escopo da metodologia a ser estruturada. 

 

4.1.3.2.2  Verificação Inicial  

 

A segunda atividade a ser analisada é a verificação inicial (VI). A VI tem 

por finalidade observar o nível de desempenho em que a tropa usuária inicia o 

treinamento no simulador.  
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O CIBld cita, em sua metodologia, a importância de se identificar o padrão 

inicial de desempenho dos militares a serem treinados, principalmente para 

gradação da complexidade e dificuldade das atividades desenvolvidas.  

O CA-Leste leva em conta, para a realização do exercício, que a tropa 

tenha atingido todos os objetivos de adestramento das fases anteriores. Na 

metodologia deste centro, consta uma fase específica para a emissão de um 

relatório preliminar de adestramento, que deve indicar o padrão de desempenho 

da tropa em relação a estes objetivos. 

Desta forma, a atividade realizada e seu objetivo encontram respaldo na 

metodologia dos centros de referência, embora realizados em uma sistemática 

diferente. 

No sentido de compreender a importância da atividade para a realização 

do exercício, foi perguntado ao grupo de instrutores do SIMAF a relevância da 

VI no sentido de se estabelecer um parâmetro inicial em relação ao nível de 

desempenho da tropa, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 
GRÁFICO 4 - Questão relativa à importância da verificação inicial – Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor  

 

As respostas obtidas revelam a percepção por parte dos instrutores da 

grande relevância da atividade para o treinamento, com 57,1% considerando-a 

muito importante, e 35,7%, essencial. 

Conclui-se parcialmente que a referida atividade deve ser mantida no 

escopo da metodologia a ser estruturada. 
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4.1.3.2.3  Treinamento por Subsistemas  

 

A terceira atividade a ser analisada é o treinamento por subsistemas, cuja 

finalidade é intensificar e otimizar o treinamento de cada um dos subsistemas. 

Nesta fase, o subsistema em treinamento é mobiliado pela tropa usuária 

e os demais são simulados pelo CECONEX. Desta forma, a possibilidade de erro 

é quase nula e o tempo gasto é muito reduzido. Por exemplo, quando o OA está 

treinando, os cálculos balísticos da C Tir e as ações para realização do tiro da 

LF são totalmente simulados pelo sistema sob a coordenação de um instrutor no 

CECONEX. 

 Nesse caso, além das atividades serem realizadas com precisão, a 

resposta do simulador é instantânea, restando as atividades realizadas pelo OA 

e o seu tempo de realização como demanda principal. 

Nessa fase, virtuais erros de outros integrantes dos demais subsistemas 

não impactam na interrupção do treinamento; cria-se, dessa forma, um maior 

dinamismo na execução das atividades específicas de determinada fração. 

O treinamento das frações não fica atrelado ao desempenho da pior 

fração, pois as missões de tiro estão sendo realizadas de forma independente. 

Esse fator pode ser observado analisando a quantidade de missões executadas 

por fração durante o treinamento por subsistemas, conforme tabela a seguir, 

referente aos exercícios realizados no ano de 2018: 

 

TABELA 1 - Quantidade de Missões de tiro executados por fração durante treinamento por 
subsistemas 

 

Unidade Central de Tiro Observador Avançado Linha de Fogo 

1º RCC 04 13 6 

6º RCB 08 16 11 

5º R C Mec 08 15 09 

Pel 5ª DE 07 11 9 

34º BI Mec 09 16 5 

6ª Bda 1 05 14 4 
6ª Bda 2 06 15 4 

Fonte: O Autor (com base em relatórios de aplicação de exercícios) 
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Percebe-se, por exemplo, que o OA do 6º RCB treinaria apenas 08 (oito) 

vezes no período, caso dependesse do desempenho da C Tir nesta fase do 

treinamento, e não 16 vezes como foi executado.  

Durante o treinamento por subsistemas, o instrutor centra suas 

observações especificamente em um subsistema, aumentando a qualidade do 

acompanhamento; além disso, quando identifica algo que necessite correção 

imediata, pode parar o treinamento e reiniciá-lo sem ter a preocupação de estar 

impactando em maior tempo de espera para outras frações. 

Com o dinamismo e qualidade de acompanhamento gerados, os 

resultados do treinamento são otimizados, possibilitando execução de maior 

número de missões de tiro e melhor desempenho das frações.  

Outro aspecto melhor desenvolvido é o treinamento das comunicações, 

tendo em vista que o contato é realizado diretamente com o instrutor que se 

encontra no CECONEX, podendo este corrigir e orientar prontamente. 

Cabe ressaltar que todas as frações treinam ao mesmo tempo, mas de 

forma independente, uma vez que o sistema possui 4 postos de controle dentro 

do CECONEX, com capacidade de simular as demais funções. 

Em suma, a sistemática desta etapa produz uma série de efeitos que 

otimizam a utilização do tempo e qualificam os resultados. 

O CIBld afirma em sua metodologia que as atividades de treinamento 

devem ocorrer do individual para o coletivo, de forma gradual. O CECOMBAC, 

de igual forma, aplica o treinamento em um primeiro momento dentro das 

guarnições CC, posteriormente seções, pelotões e esquadrões. A aplicação do 

treinamento por subsistemas está alinhada com esta sistemática. Permite que 

os subsistemas treinem isoladamente para somente depois treinarem de forma 

integrada. 

No intuito de extrair a percepção sobre a contribuição desta fase, foi 

elaborado questionamento para os militares que participaram com tropa usuária 

de exercícios no SIMAF, cujo resultado foi o seguinte: 
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GRÁFICO 5 - Questão relativa à importância do treinamento por subsistemas – Questionário 

para instruendos 
Fonte: O Autor  

 

Observa-se que esta etapa do treinamento tem grande relevância perante 

a avaliação da tropa usuária, da qual 33,9% consideram a atividade essencial e 

46,8%, muito importante, não havendo respostas que a considerem prejudicial, 

nem pouco importante. 

No mesmo sentido de permitir melhor observação sobre a atividade, foi 

perguntado aos instrutores a importância relativa à maior possibilidade de 

treinamento ofertada. 

 

 
GRÁFICO 6 - Questão relativa à importância do treinamento por subsistemas – Questionário 

para instrutores 
Fonte: O Autor  
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As respostas dos instrutores apontam para a grande relevância da 

atividade, com mais de 85,7% considerando-a essencial e o restante, muito 

importante.  

Conclui-se parcialmente que a referida atividade deve ser mantida no 

escopo da metodologia a ser estruturada. 

 

4.1.3.2.4  Treinamento Conjunto  

 

A quarta fase a ser analisada é o treinamento conjunto, que tem por 

finalidade aprimorar as capacidades coletivas, sobretudo a interação entre as 

frações do Pel Mrt P. 

Nessa fase, todos os subsistemas são mobiliados pela tropa usuária e o 

treinamento é realizado com o acompanhamento via CECONEX. O sistema de 

simulação permite que cada atividade desenvolvida pelos subsistemas seja 

analisada individualmente.  

Nessa atividade, o principal aspecto a ser treinado é a interação entre as 

frações do Pel Mrt P, fator preponderante para a consecução do adestramento, 

tendo em vista que é exatamente este trabalho coletivo que permite cumprir as 

diversas missões de tiro.  

Nessa fase, os erros e o tempo gasto por uma fração implicam nos 

treinamentos das demais, bem como no desempenho global do Pel, permitindo 

gerar a percepção da responsabilidade que cada um tem para com o todo, ao 

mesmo passo que demonstra a dependência que se tem em relação aos demais.  

Dentro da gradualidade defendida nas metodologias de CIBld e do 

CECOMBAC, essa fase representa a interação completa permitida ao Pel em 

treinamento. Destaca-se que, ao iniciar essa fase, já tendo sido executado o 

treinamento por subsistemas, o desempenho das diferentes frações deve ter 

recebido significativo ganho. 

A parte de comunicações entra em novo nível de dificuldade, também, na 

qual os procedimentos adotados por cada rádio operador deve seguir os padrões 

estabelecidos, sob pena de prejudicar o andamento completo da missão de tiro. 
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De forma a obter a percepção que os integrantes da tropa em treinamento 

possuem dessa fase, foi formulado um questionamento. As respostas estão 

condensadas no gráfico a seguir: 
 

 
GRÁFICO 7 - Questão relativa à importância do treinamento conjunto – Questionário para 

instruendos 
Fonte: O Autor  

 

Os resultados apontam para a percepção altamente positiva em relação 

à importância dessa fase do treinamento, com 35,5% considerando-a essencial, 

e 41,9%, muito importante. 

No sentido de compreender como os instrutores percebem a relevância 

da atividade em questão, foi formulado questionamento que teve respostas 

demonstradas no gráfico a seguir: 
 

 
GRÁFICO 8 - Questão relativa à importância do treinamento conjunto – Questionário para 

instrutores 
Fonte: O Autor  
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De igual forma, a visão dos instrutores se mostra bastante positiva em 

relação a essa atividade, com 42,9% considerando-a essencial, e 28,6%, muito 

importante.  

Conclui-se parcialmente que a referida atividade deve ser mantida no 

escopo da metodologia a ser estruturada. 

 

4.1.3.2.5  Verificação Final  

 

A quinta fase a ser analisada é a verificação final, cujo objetivo primordial 

é mensurar a evolução do desempenho do Pel Mrt P. 

Nessa atividade, é realizada uma missão de tiro com as mesmas 

características da VI. Espera-se, dessa forma, obter resultados que, comparados 

com a VI, apontem para a evolução ou não do desempenho da tropa. 

No sentido de compreender como os instrutores percebem a importância 

dessa atividade, foi formulado questionamento que obteve o seguinte resultado: 

 

 
GRÁFICO 9 - Questão relativa à importância da verificação final – Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor  

 

As respostas apontam para a relevância da atividade no desenvolvimento 

do processo como um todo, com 50% dos instrutores considerando-a essencial, 

e 28,6%, muito importante. 
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A análise dos relatórios, nesse mesmo sentido, aponta para o 

cumprimento da finalidade na grande maioria das vezes. Contudo, algumas 

ressalvas são necessárias para que não se tenha a percepção errada desta 

atividade e do treinamento.  

A primeira delas é que o Pel tem somente uma oportunidade de realizar 

essa missão de tiro. Dessa forma, caso ocorra alguma falha em qualquer fração 

durante a atividade, o desempenho final pode indicar uma distorção do que 

realmente foi a evolução daquele pelotão ao longo do treinamento.  

Cabe observar, ainda, que muitas vezes o tempo da missão final, mesmo 

sem a ocorrência de erros relevantes de procedimentos, não indica o melhor 

desempenho naqueles tipos de missões de tiro ao longo de todo o exercício, 

como fica claro no comparativo exposto na Tabela 2.  

Caso tomado este dado final como único parâmetro, pode haver a 

percepção de um desempenho aquém do que realmente o Pel alcançou no 

treinamento como um todo. 

 
TABELA 2 - Tempo de execução de VI, melhor missão em treinamento conjunto e VF 
 

UNIDADE 
VERIFICAÇÃO 

INICIAL 

TREINAMENTO 

CONJUNTO 
VERIFICAÇÃO FINAL 

2018 

1º RCC 59’23” 29’ 25’’ 21 06” 

6º RCB 00:56:21 00:22:08 00:14:05 

5º R C Mec 01:02:00 00:43:00 00:17:55 

Pel 5ª DE 01:04:39 00:32:15 00:26:09 

34º BI Mec 01:03:23 00:29:06 00:25:33 

6ª Bda 1 01:00:00 00:27:13 00:29:35 
6ª Bda 2 01:00:00 00:29:21 00:27:13 

2019 

1º RCC 00:50:47 00:18:24 00:14:36 

2º R C Mec 00:47:48 00:21:44 00:15:45 

3º R C Mec 01:02:13 00:26:53 00:19:28 

10º R C Mec 
Tempo limite 

ultrapassado  
00:35:07 00:18:35 

Fonte: O Autor (com base em relatórios de aplicação de exercícios) 
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Observa-se, por exemplo, que o pelotão do 1º ciclo da 6ª Bda Inf Bld teve 

seu melhor desempenho durante o treinamento conjunto, com 27min13s, não na 

verificação final. 

Por outro lado, a tensão e o desafio gerados por se ter uma única 

oportunidade de atingir seu melhor desempenho podem contribuir para o 

desenvolvimento de diferentes capacidades do pelotão, como a confiança e a 

atenção, além de servir como fator motivacional. 

Nesse sentido, foi formulado questionamento para a tropa usuária sobre 

a utilização dos dados, a fim de comparar com seu desempenho inicial em 

termos motivacionais, obtendo as seguintes respostas: 

 

 
GRÁFICO 10 - Questão relativa à comparação de desempenho entre VI e VF – Questionário 

para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Observa-se que o fato de haver uma comparação com os níveis de 

desempenho apresentados no início e no final do treinamento reflete em desafio 

para tropa usuária, com 38,7% considerando-o muito motivador, e 61,3%, 

motivador. Não foram assinaladas as opções pouco motivador e desmotivador. 

Conclui-se parcialmente que a referida atividade deve ser mantida, 

contudo, os dados nela obtidos não devem ser utilizados como único parâmetro 

para mensurar a evolução do desempenho da tropa usuária ao longo do 

treinamento. 
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4.1.4 Distribuição do tempo de execução por atividade prevista 
 

Como deve ser distribuído o tempo destinado à aplicação do exercício 

para cada atividade prevista? 

A distribuição do tempo total do exercício para cada atividade prevista é 

fundamental para que ocorra um bom aproveitamento do treinamento. Esse 

tempo total é imposto pelo COTER, tendo em vista a demanda de unidades que 

o SIMAF deve atender, conforme tratado anteriormente. 

Cabe à equipe de instrução realizar um estudo de situação com a 

finalidade de determinar o tempo necessário e o tempo disponível para cada 

atividade de acordo com as demais condições de execução.  

A distribuição desse tempo para as fases de aplicação do treinamento 

pode ser modificada, conforme sugestão do SIMAF e aprovação do COTER.  

 

4.1.4.1 Distribuição de tempo por atividade desenvolvida no treinamento atual 

 

A SIMEB, traz em sua diretriz de planejamento, o quadro de trabalho 

atualmente utilizado no SIMAF, conforme figura a seguir: 
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FIGURA 35 - Fases da realização de um exercício 
Fonte: BRASIL, 2018b. 

 

Cabe observar que dois pelotões realizam o treinamento durante uma 

semana, com dois dias dedicados a cada um. O tempo destinado à adaptação 

ao sistema é de 2h, à verificação inicial de 1h, ao treinamento por subsistemas 

6h30, ao treinamento conjunto 2h30, e à verificação final 1h. 

 

4.1.4.2 Distribuição de tempo por atividade do treinamento visando à formulação 

de uma metodologia 

 

O tempo de 1h destinado às VI e VF se mostra adequado pelos resultados 

obtidos, pois é suficiente para demonstrar as capacidades que buscam ser 

identificadas nessas oportunidades. 

No caso da VF, poderiam ser executadas duas tentativas nesse tempo de 

uma hora. Tal medida ajudaria a diminuir possíveis distorções, conforme 
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discutido. Contudo, para que não se perca o efeito da pressão da execução, a 

possibilidade da segunda execução não seria informada. Os instrutores 

paralisariam a primeira tentativa quando o tempo ultrapassasse a melhor 

execução do treinamento conjunto para esse mesmo tipo de missão. 

No sentido de verificar como a distribuição do tempo das outras atividades 

é avaliada pelos participantes do exercício, foram formulados questionamentos 

para a tropa usuária e para os instrutores do SIMAF. As perguntas e os 

resultados obtidos são expostos a seguir. 

A primeira pergunta feita aos instrutores foi no sentido de avaliar a 

distribuição do tempo total do exercício imposto pelo COTER. 

 

 
GRÁFICO 11 - Questão relativa à distribuição do tempo total do exercício – Questionário para 
instrutores 
Fonte: O Autor 

 

Os dados obtidos demonstram que a grande maioria considera adequada 

a distribuição de tempo dentro das limitações impostas. A opção inadequada foi 

marcada por um instrutor, contudo, ao explicar o motivo na resposta seguinte, 

demonstrou se tratar de uma ponderação em relação à duração do exercício e 

não sobre a distribuição do tempo existente, tendo escrito o seguinte: “O 

exercício deveria ter no mínimo uma jornada a mais de duração, para melhor 

fixação do conteúdo e melhorias aprendidas no SIMAF”. 

Em relação ao tempo destinado especificamente ao período de adaptação 

ao sistema de simulação, foram questionados instrutores e instruendos. Nesse 

caso, a avaliação poderia ser realizada sem considerar o tempo total imposto. 
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Os dados obtidos com as respostas dos instruendos foram os seguintes: 

 

 
GRÁFICO 12 - Questão relativa ao tempo destinado à adaptação ao sistema de simulação – 
Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

A ampla maioria, 79%, considerou o tempo adequado, embora 17,7% 

tenham manifestado a insuficiência do tempo previsto para a atividade. 

Os dados obtidos com as respostas dos instrutores foram as seguintes: 

 
GRÁFICO 13 - Questão relativa ao tempo destinado à adaptação ao sistema de simulação – 
Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 

 

Dentre os instrutores, quase a totalidade percebeu o tempo destinado à 

atividade como adequado. Nenhum o considerou insuficiente. 
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Em relação ao tempo destinado especificamente ao treinamento por 

subsistemas, foram realizados questionamentos nas mesmas condicionantes da 

atividade anterior. 

Os dados obtidos com as respostas dos instruendos foram os seguintes: 

 

 
GRÁFICO 14 - Questão relativa ao tempo destinado ao treinamento por subsistemas – 
Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Embora a maioria tenha apontado o tempo como adequado, 19,4% dos 

instruendos consideraram o tempo insuficiente. 

Os dados obtidos com as respostas dos instrutores foram as seguintes: 

 

 
GRÁFICO 15 - Questão relativa ao tempo destinado ao treinamento por subsistemas – 

Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 
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Da mesma forma, a maioria dos instrutores considerou o tempo 

adequado, mas 21,4% demonstraram insatisfação com o tempo destinado. 

Em relação ao tempo destinado especificamente ao treinamento conjunto, 

foram realizados questionamentos nas mesmas condicionantes da atividade 

anterior. 

Os dados obtidos com as respostas dos instruendos foram os seguintes: 
 

 
GRÁFICO 16 - Questão relativa ao tempo destinado ao treinamento conjunto – Questionário para 

instruendos 
Fonte: O Autor 

 

A maioria, 67,7% considerou o tempo adequado, mas um percentual 

ainda maior do que para o treinamento anterior, 27,4%, considerou o tempo 

insuficiente. 

Os dados obtidos com as respostas dos instrutores foram as seguintes: 
 

 
GRÁFICO 17 - Questão relativa ao tempo destinado ao treinamento conjunto – Questionário para 
instrutores 
Fonte: O Autor 
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A maioria, 71,4%, considerou o tempo adequado, mas, bem como na 

resposta dos instruendos, o percentual que considerou insuficiente foi maior, 

27,4%, se comparado à questão anterior. 

Os percentuais de instruendos e instrutores que julgaram o tempo 

insuficiente, para as duas atividades anteriores, não representam a maioria, 

contudo, suscitam ponderações em relação ao tempo destinado. Cabe observar 

que as duas fases são consideradas de grande relevância para os dois grupos. 

Por fim, instrutores e instruendos foram questionados sobre o tempo total 

destinado ao exercício.  

As respostas dos instruendos foram as seguintes: 
 

 
GRÁFICO 18 - Questão relativa ao tempo total de exercício – Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

As respostas dos instrutores foram as seguintes: 
 

 
GRÁFICO 19 - Questão relativa ao tempo total de exercícios – Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 
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A maioria dos dois grupos acredita que o tempo total é adequado, 

contudo, os percentuais de 35,5% para instruendos e 35,7% para instrutores, 

que apontam a insuficiência do tempo destinado, são indicadores de que um 

estudo mais aprofundado pode ser realizado para aprimorar a questão. 

A tabela abaixo indica a quantidade de missões de tiros realizadas por 

cada unidade nas fases de treinamento por subsistemas e treinamento conjunto. 

 

TABELA 3 - Quantidade de missões de tiro realizadas por etapa do treinamento 
 

UNIDADE FASE C TIR OA LF 

2018 

1º RCC 
TS 04 13 6 
TC 03 

6º RCB 
TS 08 16 11 

TC 06 

5º R C Mec 
TS 08 15 09 

TC 03 

Pel 5ª DE 
TS 07 11 09 

TC 04 

34º BI Mec 
TS 09 16 05 

TC 06 

4º RCC 
TS 05 14 04 

TC 05 

29º BIB 
TS 06 15 04 

TC 04 

2019 

1º RCC 
TS 12 20 09 

TC 07 

2º R C Mec 
TS 06 18 10 
TC 05 

3º R C Mec 
TS 11 14 09 

TC 03 

10º R C 

Mec 

TS 10 23 10 

TC 04 

Fonte: O Autor (com base em relatórios de aplicação de exercícios) 

 

Os números indicam variação bastante grande no nível de desempenho 

e aproveitamento do tempo de execução. Analisando os relatórios de aplicação, 
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identificam-se diferentes razões para essa ocorrência, desde panes no sistema 

de simulação até baixo nível de preparo da tropa, situação recorrente que será 

abordada com maiores detalhes em outra questão de estudo. 

Observa-se que muitos treinamentos acabam tendo poucas execuções 

de missões conjuntas, entre 03 e 04 vezes, o que também indica a necessidade 

de se ampliar este tempo de realização. 

Foram realizadas as seguintes perguntas, em entrevista a 05 instrutores 

que participaram da formulação e aplicação de exercícios, na busca de subsídios 

para discussão desta questão, obtendo-se as respostas a seguir: 

O Sr. considera que o modelo atual de condução de exercícios é 

satisfatório? O tempo total para realização do treinamento é satisfatório? 

Justifique. 

As respostas apontam para a adequabilidade do modelo atual de 

execução e do tempo de execução, contudo, ressalvam que mais tempo 

disponível permitiria aprimorar a aplicação e trazer melhores resultados, tendo 

inclusive sugestões nesse sentido. As observações quanto ao desempenho 

inicial da tropa alinham-se com o indicado anteriormente com base nos 

relatórios. 

Conclui-se parcialmente que os tempos estão, de forma geral, adequados, 

contudo, existe oportunidade de melhoria no sentido de ampliar o tempo de 

execução, sobretudo do treinamento conjunto. 

Dentro dessa perspectiva, podem ser adotadas duas linhas de ação. A 

primeira é redistribuir o tempo de cada fase do exercício; a segunda seria treinar 

apenas um pelotão por semana, redistribuindo as 4 jornadas para um pelotão.  

Esta segunda opção deveria ter aprovação do COTER, mas, pela 

necessidade de atender grande quantidade de Pel, receberia forte oposição.   

Dentro da primeira solução, a sugestão seria iniciar a fase de adaptação 

às 8h, suprimindo 30 min da ambientação, tempo destinado a conhecer o SIMAF 

e receber orientações gerais dos exercícios, e iniciar a APA às 16h30 min. O 

tempo de 1h resultante da readequação deveria ser destinado ao treinamento 

conjunto. 
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4.1.5 Sistema de acompanhamento de resultados de treinamento 
 

Como deve ser realizado o acompanhamento dos resultados obtidos 

durante o treinamento? 

O acompanhamento das atividades definidas visando obter dados sobre 

o desempenho da tropa em treinamento é elemento essencial para execução do 

exercício e medição da evolução apresentada. 

O acompanhamento durante a execução de exercícios no SIMAF é 

realizado tanto por meio do CECONEX quanto diretamente nas salas dos 

subsistemas. 

Com o intuito de verificar como pode ser executada essa tarefa e de que 

forma ela pode contribuir efetivamente para o treinamento, serão descritos os 

atuais procedimentos adotados e, posteriormente, realizada sua análise com 

base nos relatórios, questionários e entrevistas, bem como por meio das 

informações angariadas na revisão da literatura. 

 

4.1.5.1 Sistemática atual de acompanhamento no SIMAF 

 

Como citado anteriormente, uma das limitações do SIMAF diz respeito à 

extração de dados com a finalidade comparativa de desempenho da tropa. 

Dentro dessa perspectiva e visando atender o fundamento proposto pela Equipe 

SIMAF de mensurar a evolução do treinamento e criar uma base de dados, foi 

desenvolvido o sistema de acompanhamento via CECONEX. 

O sistema de acompanhamento foi pensado para que fosse possível 

realizar uma verificação mais detalhada da evolução do desempenho de cada 

fração, sobretudo em relação ao tempo e precisão com que executa suas ações. 

O acompanhamento se vale das capacidades do simulador para extrair 

os dados ideais de cada fase do treinamento e compará-los com os dados 

obtidos pela tropa usuária. Paralelamente, a Equipe SIMAF realiza a marcação 

do tempo de execução de cada fase. 

Para tanto, foram desenvolvidas uma série de planilhas que permitem 

essa extração dos dados de acordo com o andamento de cada missão específica 

e para cada subsistema considerado.  
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O acompanhamento segue a sequência de uma missão de tiro, iniciando 

pela designação do alvo pelo OA (Figuras 36 e 37), conforme se segue: 

1. o instrutor verifica os dados corretos para designação do alvo de acordo 

com a técnica a ser empregada e lança na planilha;  

2. quando o OA entra em contato com a C Tir, enviando os dados que ele 

obteve, o instrutor, que acompanha também o fluxo de mensagens rádio, anota-

os na parte correspondente da mesma planilha; 

3.  automaticamente, é gerada a diferença entre os dados obtidos e os 

corretos; 

4. o tempo de execução é marcado e lançado na planilha; 
 

 
FIGURA 36 – Planilha de acompanhamento: obtenção de dados do OA 
Fonte: O Autor (com base em instrução da Equipe SIMAF) 

 

 
FIGURA 37 - Planilha de acompanhamento: inserção de dados do AO 
Fonte: O Autor 
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5. os dados obtidos pelo observador (tropa usuária), mesmo que 

equivocados, são inseridos pelo instrutor no sistema, de forma a obter os valores 

corretos que devem ser calculados pela C Tir em face às informações que 

recebeu (Figura 37); 

6.  os dados obtidos pelo sistema são lançados na planilha (Figuras 37 e 

38); 

7. os dados obtidos pela CTir da tropa em treinamento são 

acompanhados e lançados na planilha (Figuras 37 e 38);  

8. a diferença é gerada automaticamente (Figura 38); 
 

 
FIGURA 38 - Sistema de acompanhamento: obtenção de dados da CTir 
Fonte: O Autor 

 

9. o tempo de execução das tarefas da CTir é marcado e lançado (Figura 

39); 
 

 
FIGURA 39 - Sistema de acompanhamento: inserção de dados da CTir 
Fonte: O Autor 
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10.  para as ações da LF, os dados emitidos pela CTir da tropa em 

treinamento são imediatamente inseridos como dado correto na planilha, uma 

vez que a LF não executa cálculos, somente insere os recebidos no aparelho de 

pontaria e prepara as cargas correspondentes (Figuras 39 e 40); 

11.  posteriormente à execução do tiro, os sensores identificam os dados 

inseridos pela linha de fogo, e os dados são emitidos pelo sistema ao CCONEX. 

Estes dados são inseridos na planilha (Figuras 39 e 40); 

12.  a diferença é gerada automaticamente (Figura 41); 

13. o tempo de execução de atividades da LF é marcado e inserido 

(Figura 41); 
 

 
FIGURA 40 - Sistema de acompanhamento: obtenção de dados da LF 
Fonte: O Autor 

 
FIGURA 41 - Sistema de acompanhamento: inserção de dados da LF 
Fonte: O Autor 
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14. a projeção virtual do tiro é realizada, e o OA realiza as correções 

reiniciando o ciclo de treinamento. 

Cabe observar que, ao ser realizado o treinamento por subsistemas, 

somente a parte da planilha correspondente é preenchida. 

O acompanhamento das atividades também é realizado por integrantes 

da Equipe SIMAF localizados nas salas de cada subsistema. 

Nessa situação, os instrutores realizam a observação de todos os 

procedimentos necessários para a realização das tarefas específicas do 

subsistema de acordo com a parte da missão de tiro que está sendo realizada, 

registrando observações acerca de dados objetivos e subjetivos relativos à 

atuação e desempenho dos integrantes da fração. 

 

4.1.5.2 Sistemática de acompanhamento no SIMAF a ser considerada para a 

estruturação da metodologia 

 

Verificando as metodologias aplicadas nos Centros de referência, 

observa-se a importância atribuída ao processo de acompanhamento para a 

execução do exercício. 

No CIBld, a DIREX deve registrar observações sobre o desempenho da 

tropa. O OCA também deve realizar disciplinados registros sobre todos os 

eventos. A metodologia prescreve que as observações ao longo do exercício 

sejam registradas nas Fichas de Avaliação e em outras ferramentas concebidas 

especialmente para esta finalidade. 

Registros de imagens, áudio e vídeo devem ser realizados para subsidiar 

a análise do desempenho da tropa. 

O CIBld destaca, ainda, que se deve buscar critérios objetivos para o 

acompanhamento, mas que as observações subjetivas também devem ser 

registradas, possuindo elevado valor em processos empregando simuladores 

virtuais. 

No CA – Leste, a elaboração de baremas que descrevem de forma 

objetiva as tarefas e ações a serem executadas é uma fase do processo. Durante 

a execução, a DIREX deve observar, coletar e registrar dados. O OCA deve 
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posicionar-se de forma a obter boa observação e realizar registros de acordo 

com os baremas. 

No CECOMBAC, o acompanhamento realizado pelos instrutores conta 

com apoio de Folhas de Avaliação que descrevem os procedimentos a serem 

adotados pela guarnição em treinamento. Dados fornecidos pelo simulador, 

fraseologia e o tempo de execução constam nos itens a serem observados. 

Dessa forma, formulação e utilização do sistema de acompanhamento via 

CECONEX está em consonância com o que prescrevem as metodologias 

utilizadas pelos centros de referência.  

O acompanhamento presencial dos instrutores em cada sala de 

simulação, assim como a utilização de planilhas de registro de dados objetivos 

e fichas de observação que contemplem observações subjetivas, também 

encontra respaldo na experiência de outros centros. 

O registro de som e imagens da simulação se apresenta como uma 

limitação do SIMAF que já foi relatada e deve ser aprimorada, por constar 

inclusive do rol de capacidades que deveria possuir. 

Cabe observar que as planilhas de registro de resultados devem estar de 

acordo com os objetivos de cada treinamento e adequadas às capacidades 

ofertadas pelo simulador.  

Nesse caso, deve-se observar que as planilhas de acompanhamento do 

CECONEX contemplam dados relativos à precisão e ao tempo de execução de 

cada missão, com oportuna comparação entre o ideal e o que foi executado pela 

tropa. Contemplam, ainda, a ordem de execução das MT de acordo com o 

subsistema executante, mesmo que ele esteja simulado pelo CECONEX, e a 

fraseologia completa a ser utilizada na missão, o que permite o treinamento 

acerca da comunicação correta a ser estabelecida. 

Em relação às fichas de observação desenvolvidas, no acompanhamento 

nas salas que se encontram as frações em treinamento, são elencados os 

passos que devem ser executados para cada atividade específica das ações do 

subsistema, mesmo que este sequenciamento não seja o objetivo principal do 

exercício. Seu acompanhamento detalhado permite identificação pontual no 

caso de falha, tornando-se valiosa ferramenta para otimizar o treinamento. 

Todos os militares que realizam tarefas de acompanhamento, tanto no 

CECONEX quanto nas salas dos subsistemas, são instrutores do SIMAF, o que 
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assegura padronização de procedimentos e qualidade de ações devido à 

experiência, contudo, tem reflexo no grande efetivo empregado. 

Com a finalidade de analisar a sistemática de acompanhamento 

desenvolvida sob a ótica dos instrutores do SIMAF, foram formulados 

questionamentos. 

Em relação ao processo de extração de dados via CECONEX, os 

resultados foram o seguinte: 

 

 
GRÁFICO 20 - Questão relativa ao processo de acompanhamento via CECONEX – Questionário 

para instrutores 
Fonte: O Autor 

 

Observa-se que 50% consideraram o processo trabalhoso e 14,3%, muito 

trabalhoso. A resposta deveria ser justificada. 

As justificativas apresentadas demonstram a validade do processo, 

contudo, o fato do simulador não produzir relatórios que contemplem todos os 

dados comparativos e registro de tempo de execução, automaticamente, acaba 

tornando o acompanhamento trabalhoso. 

Em relação ao processo de marcação de tempo que se executa 

paralelamente à extração de dados, o resultado foi o seguinte: 

 



150 

 
GRÁFICO 21 - Questão relativa ao processo para marcação do tempo de execução das MT – 

Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 

 

Embora a maioria tenha considerado adequado, os percentuais de 28,6% 

que consideram trabalhoso, e 14,3%, muito trabalhoso, apontam para 

oportunidade de melhoria neste sentido. 

Quando o questionamento abordou a possibilidade de automatizar o 

sistema de extração de dados, a resposta foi a seguinte: 

 

 
GRÁFICO 22 - Questão relativa à possibilidade de automatização do sistema de 

acompanhamento – Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 
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Verifica-se que 92,9% consideram que a automatização do processo 

contribuiria em algum nível para o treinamento, sendo que 28,6% consideram 

que contribuiria muito, e 35,7%, que seria essencial. 

Ainda no sentido de elucidar a questão, foi realizada a seguinte pergunta 

na entrevista de especialistas: O Sr. considera o sistema atual de 

acompanhamento adequado para a realização dos exercícios em relação a sua 

validade e complexidade? O Sr. possui alguma sugestão para seu 

aprimoramento? 

As respostas apontaram para a adequação do sistema dentro das 

capacidades oferecidas pelo simulador atualmente, mas que o desenvolvimento 

de uma ferramenta capaz de extrair e arquivar dados da realização do exercício 

seria de grande valia para o aprimoramento do treinamento. 

Em relação à sistemática de acompanhamento, deve ser destacado, 

ainda, que ela não se propõe a avaliar as capacidades da tropa, mas fornecer 

subsídios objetivos, dados concretos, sobre a evolução do desenvolvimento 

dessas capacidades. Avaliação implica em juízo de valor, o qual deve ser emitido 

pelo comandante da tropa em treinamento. Outrossim, os dados obtidos podem 

contribuir para a emissão desse juízo de valor. 

Conclui-se parcialmente que o sistema de acompanhamento, 

desencadeado tanto no CECONEX quanto nas salas dos subsistemas, é 

fundamental para extração e registro de dados que auxiliam na execução do 

exercício.  

Os procedimentos devem ser mantidos, mas se deve observar a 

oportunidade de melhoria existente, sobretudo na parte acompanhamento via 

CECONEX. Devido a uma deficiência do sistema de simulação, essa parte do 

processo de acompanhamento, embora fundamental, acaba por ser complexa e 

onerosa em termos de pessoal.  

No sentido de aprimorar a sistemática, deve ser realizada uma atualização 

do sistema de simulação para que o máximo de dados sejam extraídos e 

registrados automaticamente. Neste sentido, cabe observar que o EB possui a 

propriedade do software de simulação e dispõe de um laboratório para esta 

finalidade no SIMAF – Sul.  
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4.1.6 Condução do treinamento empregando o SIMAF no adestramento de 
Pel Mrt P 
 

Como deve ser realizada a condução das atividades durante a aplicação 

do exercício para que se atinjam os objetivos propostos?  

A condução propriamente dita do treinamento é essencial para que as 

atividades definidas sejam realizadas com eficiência, objetividade e 

coordenação, permitindo que os objetivos propostos sejam atingidos dentro dos 

parâmetros pretendidos. 

Desta forma, será descrito o processo de condução dos exercícios no 

SIMAF e verificado, com base na experiência de outros centros, a visão de 

instruendos e instrutores, a existência de percepções e ensinamentos que 

possam aprimorar o processo. 
 

4.1.6.1 Condução de exercícios no SIMAF  
 

A condução do exercício deve estar alinhada com os objetivos 

estabelecidos, as atividades elencadas e o tempo de execução existente, para 

os quais as capacidades do simulador e os objetivos de adestramento são 

fundamentais.  

Dois outros atores já identificados anteriormente são de igual forma 

essenciais para a condução do exercício: os Pel Mrt P e a Equipe SIMAF. 

Todas as tarefas que serão desenvolvidas ao longo do treinamento 

dependem do nível inicial de capacitação, da preparação material e intelectual, 

da atenção, da dedicação e da capacidade de absorção de conhecimentos dos 

integrantes do Pel Mrt P. 

Para o treinamento propriamente dito, os militares do Pel Mrt P são 

distribuídos dentro dos subsistemas nos quais desempenham suas funções, 

conforme informação do comando do Pel. 

Os integrantes da Equipe SIMAF, a seu turno, são os responsáveis diretos 

por preparar, coordenar e observar todas as atividades de execução do 

exercício.  
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Sua distribuição é realizada entre o CECONEX e as salas dos 

subsistemas. A previsão é que os instrutores desempenhem a mesma função 

em todos os exercícios a serem executados em um ano de instrução. 

O SIMAF contempla instruções de nivelamento para os instrutores no 

inicio de cada ano de instrução. Nelas, são abordadas as características do 

simulador e a rotina dos exercícios propriamente ditos.  

A Equipe SIMAF emprega 13 militares para condução de exercícios de 

Mrt P, conforme figura a seguir: 

 

 
FIGURA 42 - Distribuição da Equipe SIMAF para condução do treinamento 
Fonte: O Autor (com base em relatórios de aplicação de exercícios) 

 

Os militares do Posto 3 podem conduzir a atividade de treinamento por 

subsistemas no saguão da linha de fogo utilizando as capacidades do simulador. 

A condução do exercício propriamente dita inicia com o período destinado 

à adaptação ao subsistema de simulação. Nessa fase, os instrutores que se 

encontram nas salas coordenam as atividades, solicitando auxílio ou 

desencadeamento de alguma tarefa para os militares que estão no CECONEX, 

quando necessário.  

A adaptação ao sistema é realizada de forma que o instruendo tenha o 

máximo de contato e aprendizado em relação aos equipamentos que utilizará. O 

instrutor tem a responsabilidade de demonstrar o exato funcionamento de 

equipamentos e depois verificar o entendimento e a utilização por parte da tropa. 
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A Verificação Inicial, próxima atividade, é realizada com o intuito de 

identificar o nível de conhecimento e adestramento da tropa. Nessa 

oportunidade, os instrutores podem perceber as virtudes e deficiências no 

preparo da tropa, o que irá auxiliar na condução do exercício posteriormente. 

Na fase de treinamento por subsistemas, as ações passam a ser 

coordenadas pelo instrutor que está no posto de controle relativo à fração 

treinada. Ele estabelece contato direto com o subsistema treinado. 

As missões são desencadeadas e esse instrutor, juntamente com o 

auxiliar, marca o tempo de execução e analisa o desempenho dos instruendos, 

valendo-se do sistema de acompanhamento que aponta imediatamente os erros 

cometidos. O instrutor da sala é informado dos erros e busca identificar as razões 

pelas quais foram cometidos. 

Ao final de cada missão de tiro, o instrutor realiza uma pequena APA na 

qual é apontado o erro cometido e, dependendo do nível de instrução do Pel, 

ensina como corrigi-lo ou o procedimento a ser realizado. O nível de intervenção 

do instrutor vai decrescendo, ou seja, conforme o treinamento vai evoluindo, ele 

diminui as orientações e ensinamentos que passa à tropa, passando apenas a 

indicar o erro cometido. 

Essa sistemática acelera a identificação de falhas e sua correção, 

dinamizando o treinamento e permitindo que o instruendo realize mais missões 

de tiro. Como nessa fase o treinamento está isolado das demais frações, o 

instrutor pode solicitar a repetição de determinados procedimentos que tenha 

identificado como de maior deficiência, bem como pode intervir durante a 

realização de uma MT caso erros graves sejam cometidos. 

O instrutor do CECONEX também é responsável por observar, corrigir e 

orientar sobre a parte de fraseologia, aprimorando as comunicações realizadas. 

Na fase de treinamento conjunto, as frações do Pel atuam interligadas e 

o CECONEX acompanha as atividades utilizando o sistema de simulação e 

escutando as mensagens enviadas. Espera-se que as frações já tenham atingido 

bom nível de desempenho e procura-se não intervir durante a realização das 

MT, exatamente para que as frações sintam a dificuldade gerada quando uma 

delas não atua corretamente.  

O sistema de acompanhamento permite que cada fração seja analisada 

individualmente durante a MT. Dessa forma, se o OA cometer um erro de 
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designação de alvo e esse erro for compensado por outro erro da C Tir, a equipe 

SIMAF irá identificar as duas falhas no processo, embora o tiro possa cair 

próximo ao local do alvo.  

As informações obtidas são abordadas ao final de cada MT em uma 

pequena APA, na qual procedimentos são corrigidos e aprimorados. Da mesma 

forma que na fase anterior, o nível de intervenção dos instrutores é decrescente.  

A parte de comunicações é monitorada e os instrutores também registram 

informações, contudo, se o instruendo apresentar dificuldade em enviar uma 

mensagem, acaba por prejudicar o andamento de toda a missão. Somente ao 

final as correções são realizadas. Naturalmente que erros graves que 

impossibilitem o prosseguimento do treinamento são prontamente corrigidos.  

Todos os dados obtidos e comparados durante a execução são lançados 

nas planilhas e explorados pontualmente nas APA parciais ao final de cada 

missão, atividade bastante rápida, e também subsidiam análises na APA final.  

O principal objetivo da fase é que o Pel desenvolva seu nível de interação 

a tal ponto que sinergicamente melhore seu desempenho. 

A Verificação Final é conduzida da mesma forma que a VI, sem qualquer 

interferência da equipe de instrução. Cumpre o papel de apresentar parâmetros 

de desempenho final e permitir mensurar a evolução do Pel. 

 

4.1.6.2 Condução de exercícios visando à formulação da metodologia de 

emprego do SIMAF 

 

Para que a atual sistemática de condução de exercícios no SIMAF possa 

ser analisada com maior precisão, é necessário compreender alguns aspectos 

acerca da Equipe SIMAF e dos Pel Mrt P. 

 

4.1.6.2.1 Equipe SIMAF 

 

A Equipe SIMAF tem grande importância na condução de exercícios, 

como já observado. Cabe a ela a preparação da ferramenta de simulação, a 

criação de cenários, a definição de tarefas, a confecção de planilhas de 
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acompanhamento, a confecção de relatórios e, principalmente, conduzir a 

execução do treinamento de forma que os objetivos sejam alcançados. 

Para que possam cumprir sua tarefa, os instrutores devem estar 

capacitados a operar o sistema como um todo, desde a instalação de sensores 

até a execução de atividades no controle de exercício. Tal conhecimento 

demanda tempo de preparo e a experiência aprimora suas capacidades. 

Nesse sentido, cabe observar que a rotatividade dos integrantes da 

Equipe SIMAF pode ser considerada alta. Dos 16 militares que participaram do 

processo de implantação, apenas 04 continuam no SIMAF. A maioria dos 

instrutores fica em média dois anos. Desta forma, cresce de importância a 

estruturação de instruções preparatórias e de nivelamento para os integrantes, 

bem como o estabelecimento e documentação de uma metodologia. 

O CIBld observa que a aplicação de exercícios não deve sofrer de 

personalismos por parte de instrutores, ratificando a necessidade de todo o 

processo estar bem descrito e fundamentado. 

Ainda de acordo com o CIBld, os instrutores desempenham importante 

papel para impedir que instruendos encontrem subterfúgios ou mecanismos de 

burlar o sistema de simulação, transformando o treinamento em “jogo”. 

Outro fator importante é o efetivo empregado em cada exercício de 

simulação. Nos exercícios de Mrt P, já é elevado; em treinamentos destinados 

aos grupos de artilharia de campanha, mais ainda, sendo comum o SIMAF 

receber apoio de outros setores do CA-Sul para execução dos exercícios.  

Como forma de desonerar a equipe de instrução, os militares que realizam 

o acompanhamento nas salas dos subsistemas podem ser integrantes dos GAC 

orgânicos das brigadas a que pertencem os Pel Mrt P. 

A padronização de procedimentos e a forma de condução das atividades 

seria executada em estágio no SIMAF em período anterior ao inicio dos 

treinamentos, de forma centralizada. Para termos de padronização da 

nomenclatura utilizada para esta função no SIMAF, deveria ser de OCA. 
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4.1.6.2.2 Pel Mrt P 

 

O nível de preparação dos Pel Mrt P é fundamental para a correta 

execução do exercício de simulação. 

A observação dos relatórios de treinamentos demonstra que diferentes 

situações impedem melhor desempenho da tropa nos treinamentos. Há relatos 

de militares que foram designados para o Pel unicamente por ocasião do 

exercício, militares que não haviam realizados instruções de capacitação no Mrt 

P, dentre outros. Outro fato recorrente é a composição de um pelotão com 

elementos de duas ou mais unidades. 

Nesse sentido, foi questionado a instruendos e instrutores qual a sua 

percepção em relação ao nível de desempenho inicial dos Pel para o 

treinamento. 

Os resultados dos instruendos foi o seguinte:  

 
GRÁFICO 23 - Questão relativa à preparação da tropa para o treinamento no SIMAF – 
Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Embora o resultado aponte para um pequeno percentual de conhecimento 

insuficiente, 3,2%, e inexistente, 1,6%, cabe observar que a ferramenta se 

destina ao aprimoramento do adestramento, razão pela qual todo o Pel deveria 

ter bom nível de conhecimento. Além disso, a função de cada elemento é 

essencial, pois um militar que não saiba executar suas tarefas comprometerá o 

desempenho global. 
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O resultado dos instrutores foi o seguinte: 
 

 
GRÁFICO 24 - Questão relativa à preparação da tropa para o treinamento no SIMAF – 

Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 
 

A metade dos instrutores considera o nível inicial da tropa regular, e 

14,3% insuficiente. Nenhum considera muito bom ou excelente, demonstrando 

que esta é uma importante oportunidade de melhoria. 

Neste mesmo sentido, foi formulada a seguinte pergunta a instrutores em 

entrevista: Como o Sr. avalia o nível de preparo e adestramento apresentado de 

forma geral pela tropa usuária ao apresentar-se para realizar o treinamento no 

SIMAF? Justifique. 

As respostas apontaram para um nível de desempenho regular. As 

justificativas indicam a discrepância de preparo entre os pelotões, a falta de 

preparo intelectual adequado, a excessiva lentidão na realização de 

procedimentos e as deficiências decorrentes da montagem de última hora dos 

pelotões.  

O nível inadequado de capacidades dos instruendos compromete a 

execução dos exercícios. A melhora apresentada ao longo do treinamento é 

significativa, com pelotões reduzindo o tempo de execução das missões em mais 

de 70%. Contudo, se analisados os tempos brutos da evolução, 60 min para 14 

min, observa-se que o resultado final não é tão expressivo assim. 

O que é descrito corrobora com as informações apresentadas pelo CIBld 

em relação ao momento errado de emprego da simulação, que está descrito em 

sua metodologia, indicando o subemprego da ferramenta neste tipo de situação. 
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Este fato ocorre devido ao nível inicial de treinamento inadequado, motivo 

pelo qual devem ser desenvolvidos mecanismos para assegurar o preparo da 

tropa usuária. A VI cumpre apenas a finalidade de identificar o nível da tropa.  

Desta forma, se mostra necessário o emprego de outros mecanismos 

para contribuir na solução da questão, como a cobrança de relatórios de 

execução de instruções e treinamentos prévios e o estabelecimento de um 

padrão mínimo, a exemplo do CA-Leste.  

 

4.1.6.2.3 Sistemática de condução visando à formulação de metodologia 

 

Em relação à condução do treinamento propriamente dita, cabe observar 

o que trazem em suas metodologias os centros de referência.  

O CIBld aborda a progressividade e gradação do processo de treinamento 

como fator importante para que não ocorra desinteresse e desenvolvimento de 

reflexos negativos por parte da tropa. A identificação do padrão inicial é 

destacada como relevante para esse processo. 

O SIMAF busca, por meio da VI, identificar o nível inicial da tropa usuária 

e conduzir o treinamento de acordo com o conhecimento existente. Nesse 

sentido, ocorre o auxílio e intervenção dos instrutores, dirimindo dúvidas, 

abreviando dificuldades e contribuindo para que a tropa se mantenha motivada 

até atingir o objetivo do treinamento.  

O nível decrescente da intervenção e auxílio dos instrutores busca a 

progressividade da dificuldade e implica em desafio aos instruendos, fator que 

de igual forma busca motivar.  

Dentro desta perspectiva, foi perguntado aos instruendos a sua percepção 

em relação aos procedimentos adotados pela Equipe SIMAF, tendo os seguintes 

resultados: 
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GRÁFICO 25 - Questão relativa à forma de condução do treinamento por parte da Equipe SIMAF 

– Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Os resultados demonstram que 61,3% acreditam que a forma de proceder 

da Equipe SIMAF impacta positivamente no treinamento, e 30% muito 

positivamente, afiançando o método adotado. 

Observa-se que o treinamento inicia com MT que apresentam menor grau 

de dificuldade e é executado primeiro dentro da fração, treinamento por 

subsistemas, e depois dentro do Pel, treinamento em conjunto. Esses dois 

fatores também implicam na gradação e progressão de dificuldade na realização 

do exercício. 

Foram realizados questionamentos a instrutores e instruendos sobre esse 

aspecto. O resultado para os instruendos foi o seguinte: 
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GRÁFICO 26 - Questão relativa à progressão do nível de dificuldade do treinamento – 

Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

A maioria, 53,2%, indica que há adequada progressão de dificuldade, 

contudo, 24,2% consideram pequena a progressão, e 8,1%, que não há aumento 

da complexidade. 

O resultado para os instrutores foi o seguinte: 

 

 
GRÁFICO 27 - Questão relativa à progressão do nível de dificuldade do treinamento – 

Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 

 

Embora a maioria, 57,1%, tenha apontado adequada progressão de 

dificuldade, 35,7% acreditam que ela é pequena. 
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No sentido de elucidar a questão, foi realizada a seguinte pergunta aos 

instrutores entrevistados: O Sr considera que exista uma progressão de 

dificuldade no treinamento da tropa usuária? Justifique. 

As respostas apontaram para a adequada progressão do nível de 

dificuldade, baseada sobretudo na complexidade crescente das MT e na divisão 

de fases do treinamento.  

Contudo, foi observado que o progresso até um patamar mais elevado 

fica prejudicado pelo nível de desempenho inicial da tropa, tendo casos de 

somente se treinar missões iniciais devido ao conhecimento insuficiente. Esse 

fator pode justificar a percepção de parte importante dos instrutores e 

instruendos de uma progressão pequena ou inexistente, conforme apontado nos 

questionários. 

Dentro desse aspecto, cabe destacar que o treinamento sempre deve 

acompanhar a evolução de desempenho da tropa. Não se pode pular fases ou 

aumentar a dificuldade sem que a tropa possa executar a contento as atividades 

anteriores. Por outro lado, já tendo a tropa alcançado os objetivos para 

determinada atividade, o exercício deve ser capaz de ofertar novos desafios em 

termos de dificuldade, desenvolvendo mais capacidades da fração. 

Os centros de referência destacam, também, a utilização dos dados 

colhidos para a condução do exercício, uma vez que eles indicarão como e 

quando o exercício pode evoluir em termos de dificuldade e complexidade. 

O SIMAF utiliza os mecanismos de acompanhamento para identificar, 

pontuar e corrigir procedimentos com precisão e assertividade. 

Com o intuito de verificar se esses procedimentos contribuem para 

condução do exercício e para a evolução do adestramento, foram realizados 

questionamentos. 

O resultado dos instruendos foi o seguinte: 
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GRÁFICO 28 - Questão relativa ao processo de acompanhamento aplicado à condução do 

exercício– Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

O resultado demonstra que 40,3% dos instruendos consideram os 

procedimentos muito importantes, e que 30,6% os consideram essenciais. 

O resultado dos instrutores foi o seguinte: 

 

 
GRÁFICO 29 - Questão relativa ao processo de acompanhamento aplicado à condução do 

exercício– Questionário para instrutores 
Fonte: O Autor 

 

A metade dos instrutores tem a percepção de que o mecanismo é muito 

importante para a condução do exercício, e 42,9% o consideram essencial. 

Nas entrevistas aplicadas aos instrutores, as perguntas que versavam 

sobre o processo de condução dos exercícios apontaram para sua validade, com 
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destaque para a identificação pontual de erros e sua contribuição para o 

treinamento e evolução da tropa. 

Dessa forma, a sistemática de condução é validada pelas respostas de 

instrutores e instruendos que apontam sua relevância para o treinamento. 

Outro aspecto destacado pelos centros de referência é o registro e 

emprego de aspectos subjetivos para melhor aproveitamento do treinamento 

com simuladores virtuais, o que também é executado no SIMAF. 

Por outro lado, o CIBld destaca que a tropa usuária deve atingir 

determinados parâmetros previamente definidos para mudar de fase. Essa 

sistemática não é empregada objetivamente no SIMAF. Para alinhar-se com esta 

visão, bastaria determinar tempos de corte para que cada fração pudesse 

avançar para o treinamento conjunto. 

Cabe observar que o Comando Militar do Sul tem determinado os padrões 

de desempenho relativos ao tempo de cumprimento das missões de tiro para 

cada ano, uma vez que não há documento que determine esses tempos 

conforme observado na revisão da literatura. 

Nesse sentido, cabe destacar uma importante possível contribuição em 

decorrência dos exercícios de treinamento realizados no SIMAF e do registro 

sistematizado dos tempos de execução de MT de diferentes Pel Mrt P. Tais 

dados podem subsidiar estudo voltado para determinar padrões factíveis e úteis 

de tempo a fim de se considerar determinado pelotão adestrado. 

Prosseguindo, observa-se que CA-Leste e CIBld empregam a APA parcial 

para otimizar o treinamento. O SIMAF faz emprego dessa ferramenta como 

oportunidade de pronta correção de erros e melhoria no desempenho. Esse 

procedimento impede que o instruendo internalize erros ao repeti-los 

constantemente. 

Dessa feita, os procedimentos adotados para a condução de exercícios 

no SIMAF permitem que o desempenho do instruendo influencie diretamente no 

andamento do exercício, apresentam resultados ao longo do treinamento, 

proporcionam oportunidade de corrigir erros durante a execução da atividade e 

produzem a internalização de procedimentos corretos.  

Esses fatores resultam no aprimoramento de capacidades, contrastando 

com o que se relata da experiência adotada nos exercícios teste. Em suma, os 
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exercícios no SIMAF apresentam características de treinamento, não de 

aplicação de prova. 

Conclui-se parcialmente que a sistemática de condução de exercícios no 

SIMAF é adequada, devendo ser aprimorada nos termos da discussão realizada 

com a finalidade de compor a formulação de uma metodologia.  

 

4.1.7 Preparação dos Exercícios e Gestão do conhecimento obtido nos 
treinamentos de Mrt P no SIMAF 
 

Como deve ser realizada a preparação de um treinamento no SIMAF? 

Como devem ser consolidados e utilizados os resultados do treinamento 

visando aprimorar o processo como um todo? 

Ao se tratar da realização de exercícios de uma forma geral, a aplicação 

propriamente dita recebe natural atenção, até mesmo por se tratar do momento 

culminante do processo como um todo. 

Contudo, as atividades relacionadas à preparação do treinamento e à 

consolidação dos exercícios de forma geral possuem grande relevância para o 

processo, devendo receber igual atenção. 

 

4.1.7.1 Preparação atual para os exercícios no SIMAF 

 

A preparação prevista para os exercícios do SIMAF, de acordo com o 

SIMEB, contempla a semana anterior à aplicação. Nessa oportunidade, são 

preparados os equipamentos de simulação, os cenários de simulação e as 

ferramentas de acompanhamento. Existe a previsão, nesta fase, da realização 

de treinamentos por parte das frações executantes em suas OM. 

Durante a preparação, uma série de documentos são elaborados para 

facilitar a execução ou mesmo contribuir com a organização da atividade. 

Os documentos elaborados são: fichas de acompanhamento de cada 

subsistema; quadro de trabalho semanal; relação de conhecimentos prévios; 

relação de materiais a serem conduzidos para o exercício; planilhas de 

acompanhamento do posto de instrutor; questionário a ser aplicado ao final do 



166 

exercício; ficha controle de gastos de munição; diagrama da rede rádio; ficha de 

dados corretos do posto de observação. 

Os cenários de simulação são elaborados separadamente para o 

treinamento conjunto e para o treinamento por subsistemas. O do TC possui uma 

área e diferentes alvos para a VI, VF e 09 outros para o treinamento de MT 

conjuntas. O destinado ao treinamento por subsistemas possui 03 áreas, sendo 

01 destinada ao treinamento da CTir com 20 alvos e duas áreas destinadas ao 

treinamento dos OA, com 16 alvos na primeira e 20 na segunda. 

São elaboradas planilhas de acompanhamento para cada MT que esteja 

prevista. Ou seja, uma para a VI, uma para VF, 09 para o treinamento conjunto, 

19 para a CTir, 36 para o OA e ainda 23 para a LF. Totalizando 89 planilhas de 

acompanhamento para cada exercício. 

Cabe observar que, como abordado anteriormente, o nível de 

desempenho do Pel ditará quantas missões serão realizadas, contudo, todos 

possuem a oportunidade de executar estas MT que estão preparadas. 

Na semana anterior, são realizadas reuniões da Equipe SIMAF para 

verificar a preparação e repassar funções e procedimentos a serem executados 

durante a aplicação. 

No inicio de cada ano, são realizadas instruções voltadas para o 

nivelamento de conhecimentos dos instrutores em termos de sistema de 

simulação, aplicação de exercícios, coordenação de atividades, preparação de 

meios, emprego do sistema de acompanhamento, dentre outros. Essas são 

importantes medidas de preparação, embora não estejam no período específico 

do exercício. 

 

4.1.7.2 Consolidação atual nos exercícios no SIMAF 

 

A fase destinada à consolidação dos exercícios, de acordo com o SIMEB, 

contempla a tabulação dos resultados obtidos no exercício, confecção de 

relatórios, manutenção e atualização do sistema. 

A APA pode ser considerada a primeira etapa dessa consolidação, pois 

nela são apresentados os resultados do treinamento e identificados pontos fortes 

e oportunidades de melhoria. 
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A APA explora as percepções da tropa usuária sobre o exercício, as 

observações dos instrutores de cada subsistema, as percepções gerais por parte 

da coordenação do exercício e os dados concretos referentes às missões de tiro. 

Estes dados informam a quantidade de missões executadas por cada 

subsistema, a evolução no tempo de execução, o desempenho nas missões 

conjuntas, a quantidade de tiros executados, dentre outros.  

A Equipe SIMAF fica responsável por preparar um pacote com todas as 

informações extraídas durante o exercício de forma bruta, para que sirvam de 

fonte de consulta para o Cmt Pel saber em qual sentido deve orientar a 

preparação continuada do Pel. 

Posteriormente, a Equipe SIMAF produz um relatório de exercício que 

consolida os dados e aprendizados, sendo destinado ao escalão superior do 

pelotão treinado e ao próprio SIMAF-Sul como forma de aprimorar exercícios 

futuros. 

 

4.1.7.3 A preparação dos exercícios no SIMAF voltada para formulação da 

metodologia 

 

Os centros de referência na aplicação de exercícios com emprego da 

simulação dão especial atenção à fase de preparação de exercícios em sua 

metodologia.  

O CIBld orienta sobre os procedimentos para montagem de cenários 

nessa fase, bem como aborda a importância da preparação dos instrutores. 

Estes devem ser conhecedores do sistema de simulação e da metodologia 

existente. No período que antecede à aplicação dos exercícios, os instrutores 

devem testar os cenários que serão utilizados, obtendo conhecimento sobre o 

exercício e corrigindo possíveis falhas. 

No CA-Leste, a preparação contempla definição de objetivos e 

planejamento do exercício, preparação da tropa usuária dentro dos padrões de 

adestramento e preparação da FOROP.  

Observa-se que o SIMAF está alinhado em termos de preparação para os 

exercícios com esses dois centros, sobretudo na parte destinada aos instrutores, 

ferramentas de simulação e documentação. 
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No sentido de verificar as percepções de instrutores em relação à sua 

própria preparação, foi formulada a seguinte pergunta: O Sr. considera as 

medidas adotadas atualmente na preparação dos integrantes da Equipe SIMAF, 

visando a preparação e condução dos exercícios, adequadas? O Sr. tem alguma 

sugestão nesse sentido? 

As respostas sinalizaram a importância das instruções realizadas no inicio 

de cada ano de instrução, pois contribuem para padronizar procedimentos e 

nivelar “conhecimento dos novos integrantes da equipe, capacitando-os a 

conduzir os exercícios em seus respectivos postos”.  

Foram realizadas sugestões de realizar maior intercâmbio com outros 

centros que empregam simulação militar no Brasil e no Exterior e ter instruções 

anuais com pessoal da empresa responsável pelo sistema. 

Em relação à preparação de cenários, é importante destacar que a criação 

de diferentes áreas e/ou diferentes alvos impacta na possibilidade do Pel treinar 

missões com as mesmas características, mas não exatamente iguais. Desta 

forma, se obtém o desenvolvimento de capacidades que podem ser empregadas 

em diferentes situações e se impede que os instruendos treinem 

especificamente o que está sendo apresentado pela simulação. Se este último 

fator ocorresse, o treinamento se aproximaria mais a um jogo do que a um 

exercício de adestramento. 

Outra importante observação em relação aos cenários é a preparação de 

diversas opções de missões de tiro a serem executadas. Muitas vezes, o tempo 

limitado, somado ao baixo nível de adestramento com que iniciam o treinamento, 

impedem que os Pel executem maior número de MT. Contudo, a Equipe SIMAF 

deve estar em condições de treinar a quantidade de MT que for resultante da 

destreza das frações em treinamento.   

Em suma, quem determina o andamento do treinamento é a capacidade 

do Pel, devendo o exercício estar preparado para oferecer mais oportunidades 

àqueles que tem melhor desempenho.  

Algumas ressalvas podem ser feitas em relação à preparação da tropa. 

Embora se envie uma lista de material a ser preparado e uma relação de 

conhecimentos prévios, não existe gestão anterior ao exercício, por parte do 

SIMAF, no sentido de cobrar a realização destas atividades como forma de 
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parâmetro de ingresso no exercício, o que acaba resultando em níveis de 

preparação inadequados. 

Em relação à documentação produzida e existente para a execução dos 

exercícios, foi formulada a seguinte pergunta: O Sr. considera que os 

documentos existentes para a preparação e para o auxílio dos instrutores para 

a condução dos exercícios são adequados? O Sr. tem alguma sugestão nesse 

sentido? 

Ponderações foram realizadas no sentido de existir suporte documental, 

quando da ativação do simulador, que balizasse uma metodologia de emprego, 

mas que a tendência é que seja consolidada ao longo dos anos, fruto de 

aplicação de exercícios e contatos com centros de instrução do Brasil e do 

Exterior.  

Foi relatado que a preparação dos instrutores se baseia em grande parte 

nos planejamentos e relatórios de anos anteriores e que se torna necessária a 

formalização da metodologia empregada por meio de um caderno de instrução, 

visando padronizar procedimentos. 

A possível criação de um arquivo que aponte as melhores práticas 

existentes de forma a incrementar o método de exercícios atual também foi 

observada. 

Outro instrutor observou que muitos documentos foram produzidos por 

antigos instrutores, devendo ser atualizados conforme renovação do 

conhecimento. 

Foi observado, ainda, a inexistência de PPA que detalhe os objetivos do 

Mrt P e que defina os tempos de execução de cada tarefa, como ocorre no caso 

dos GAC. 

Infere-se parcialmente que a preparação dos exercícios deve ter 

atividades voltadas para os instrutores, instruendos e para formulação dos 

exercícios propriamente ditos. 

O SIMAF deve aprimorar sua interferência em relação à preparação dos 

instruendos.  

A formulação de uma metodologia de aplicação de exercícios pode 

contribuir para consolidar e replicar adequadamente procedimentos adotados na 

preparação do exercício.  
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4.1.7.4 Consolidação: Análise Pós-Ação e Gestão do Conhecimento dos 

exercícios no SIMAF voltada para formulação da metodologia 

 

Nota-se uma preocupação importante dos centros de referência em 

explorar aspectos do exercício durante a APA, tendo inclusive padronização de 

condutas a serem adotadas, informações a serem exploradas, etc. 

Para o CIBld, a APA deve permitir que os instruendos descubram por si 

mesmos os motivos de erros e acertos. Ela deve ser motivadora e oferecer 

oportunidade de sanar deficiências. O CA-Leste ressalta que ela deve subsidiar 

a produção de relatórios, lições aprendidas e melhores práticas. 

O SIMAF tem procedimentos padronizados para a realização de sua APA 

que se alinham à visão dos dois centros.  

Os instruendos foram questionados em relação à sua percepção quanto 

à APA, tendo o seguinte resultado: 

 

 
GRÁFICO 30 - Questão relativa à APA do exercício – Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Os percentuais de 54,8% para muito bom e 24,2% para excelente indicam 

a validade da forma como é realizada a APA na percepção da tropa. 

Aos instrutores, em entrevista, foi realizado o seguinte questionamento: O 

Sr considera que o formato de APA atualmente adotado é válido? O Sr possui 

sugestões para seu aprimoramento? 
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As respostas apontaram para a validade dos procedimentos adotados na 

APA, tendo sido destacado que a apresentação de dados objetivos oferece 

rápido retorno sobre o desempenho da tropa. Foi sugerido por um instrutor que 

esses dados sejam explorados de forma mais aprofundada por ocasião da APA, 

visando apontar com maior precisão e clareza os aspectos a serem melhorados. 

Outro fator importante da fase de consolidação é a gestão do 

conhecimento, que visa produzir, analisar, registrar e difundir todo o ganho em 

termos de conhecimento obtido com o exercício ou conjunto de exercícios. 

Sobre a compreensão dos dados enviados à tropa, foi realizado o 

seguinte questionamento, tendo os resultados abaixo:  

 

 
GRÁFICO 31 - Questão relativa à compreensão de dados extraídos no exercício – Questionário 

para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Os percentuais demonstram que os dados enviados à tropa como pacote 

de informações relacionado ao exercício possuem um nível adequado de 

compreensão. 

Em relação ao aproveitamento dessas informações, foi questionado o 

seguinte: 

 



172 

 
GRÁFICO 32 - Questão relativa à posterior utilização dos dados de treinamento para o 

adestramento contínuo – Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

Na visão da tropa, 56,5% consideram que os dados obtidos são bem 

aproveitados no adestramento do Pel após a realização do exercício, e 32,3% 

consideram que são muito bem aproveitados.  

Foi realizada a seguinte pergunta aos instrutores: “O Sr acredita que o 

desempenho global apresentado pelos pelotões ao chegar no SIMAF tem 

melhorado desde a inauguração do SIMAF? Justifique e apresente possíveis 

motivos”. 

Algumas respostas indicaram que o nível de preparação tem melhorado 

graças à ideia difundida pelo SIMAF e à preocupação com o bom desempenho 

que tem se propagado pelo CMS, fatores que podem indicar a importância da 

gestão do conhecimento. 

Contudo, cabe observar que não existe uma previsão de divulgação de 

um documento consolidado por parte do SIMAF que reúna todo o aprendizado 

obtido nos diferentes exercícios, e que possa identificar erros comuns, falhas 

recorrentes, boas práticas, lições aprendidas, dentre outros. Um documento 

anual neste sentido, a exemplo do caderno de observações editado pelo SIMAF-

AMAN, contribuiria para o aprimoramento do treinamento de todos os Pel Mrt P, 

não somente daqueles que realizaram exercícios no período.  
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4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS  

 

Neste tópico, serão analisados os dados obtidos na presente pesquisa, 

balizados nas questões de estudo respondidas anteriormente, de forma a 

verificar a interveniência entre as variáveis independente e dependente, 

possibilitando compreender a influência da metodologia em estruturação de 

emprego do SIMAF para o treinamento de Pel Mrt P sobre o adestramento 

dessas frações, contribuindo para atingir o objetivo geral do estudo. 

 

4.2.1 Variável Independente 
 

A variável independente da presente pesquisa é a estruturação de uma 

metodologia de emprego do SIMAF para o treinamento dos Pel Mrt P. O presente 

estudo busca analisá-la dentro de três dimensões: sua atualidade, sua 

exequibilidade e sua aplicabilidade. 

A estruturação da metodologia pretende valer-se da atual sistemática de 

aplicação de exercícios utilizada no SIMAF-Sul, motivo pelo qual a análise a 

seguir tem por base os relatórios de exercícios executados nos anos de 2018 e 

2019, fomentada por entrevistas, questionários, experiência de outros centros e 

revisão da literatura acerca do tema, da mesma forma que foi realizada a busca 

pela solução das questões de estudo. 

A seguir, serão retomados e apresentados resultados obtidos que 

fomentarão a discussão de cada uma das dimensões.  

 

4.2.1.1 Atualidade da metodologia a ser estruturada 

 

O primeiro indicador para verificar a atualidade da metodologia a ser 

estruturada é sua comparação em relação ao emprego da simulação virtual no 

mundo. 

O SIMAF foi desenvolvido, sobretudo em relação às suas características 

técnicas, com base no SIMACA da Espanha. Esse processo, por si só, já indica 

alinhamento com as capacidades utilizadas naquele centro, embora o EB não 
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tenha recebido ou seguido um detalhamento maior, em termos de metodologia, 

do SIMACA. 

Foi observada a reserva que existe por parte de outros exércitos, 

notadamente EUA e Alemanha, em demonstrar exatamente o processo 

metodológico de condução de seus exercícios. 

Contudo, a análise comparativa com a metodologia empregada pelo 

CECOMBAC Chile, referência na aplicação de simulação virtual no 

adestramento de tropas, indica, como já observado, o alinhamento com 

modernos procedimentos em termos de emprego de simulação virtual. 

O segundo indicador é o alinhamento com a documentação vigente sobre 

o tema no EB. Percebe-se que a formulação da metodologia de emprego do 

SIMAF encontra-se de acordo com o a Diretriz para o Funcionamento do Sistema 

de Simulação do EB, sobretudo em relação ao objetivo de adequação do 

treinamento e adestramento às novas metodologias ligadas ao emprego da 

simulação. 

O terceiro indicador é o alinhamento com o emprego da simulação em 

centros de referência do Brasil. Como observado ao longo da solução das 

questões de estudo, a formulação da metodologia do SIMAF está em 

conformidade com as metodologias de emprego da simulação do CIBld, do CA-

Sul e da CA-Leste. 

Desta forma, infere-se que a formulação da metodologia de aplicação de 

exercícios no SIMAF, com base na atual sistemática de aplicação do treinamento 

de Pel Mrt P, é atual. 

 

4.2.1.2 Exequibilidade da metodologia a ser estruturada 

 

O primeiro indicador para verificar a exequibilidade é o aproveitamento do 

tempo disponível. Esse tema foi explorado em questão de estudo, restando 

comprovado que a distribuição e utilização do tempo permitem o máximo 

aproveitamento do período disponível para a aplicação do exercício. 

O segundo indicador está relacionado ao custo benefício do simulador. 

Para que se possa analisá-lo, é importante recordar o benefício em termos de 

treinamento e realização de MT que é ofertado em um único exercício, como já 
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explorado nas questões de estudo relativas às atividades e ao tempo do 

exercício.  

Depois, faz-se necessário observar a quantidade de tiros simulados e 

quão custoso seria realizá-los na realidade, conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 4 - Valor de munição real correspondente ao número de tiros simulados executados 

 

OM TIROS SIMULADOS VALOR UNITÁRIO TIRO TOTAL 
2018 

1º RCC 415 R$ 4310,63 R$ 1.788.911,45 
6º RCB 801 R$ 4310,63 R$ 3.452.814,63 
5º R C Mec 637 R$ 4310,63 R$ 2.745.871,31 
Pel 5ª DE 490 R$ 4310,63 R$ 2.112.208,70 
34º BI Mec 846 R$ 4310,63 R$ 3.646.792.98 
6ª Bda 1 592 R$ 4310,63 R$ 2.551.892,96 
6ª Bda 2 634 R$ 4310,63 R$ 2.732.939,42 
TOTAL 2018 4.415 VALOR TOTAL 2019 R$ 19.031.431,40 

2019 
1º RCC 1086 R$ 4310,63 R$ 4.681.344,18 
2º R C Mec 904 R$ 4310,63 R$ 3.896.809,52 
3º R C Mec 836 R$ 4310,63 R$ 3.603.686,68 
10º R C Mec 867 R$ 4310,63 R$ 3.737.316,21 
TOTAL 2019 3.693 VALOR TOTAL 2019 R$ 15.919.156,60 
TOTAL 8.108 VALOR TOTAL R$ 34.950.588,04 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
 

Somados, os tiros simulados nos exercícios de Mrt P, considerados nos 

dois anos, totalizam 8108 (oito mil cento e oito) e representariam, em termos de 

munição real, um custo de R$ 34.950.588,04 (trinta e quatro milhões novecentos 

e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos). 

É importante destacar que o valor encontrado não representa a economia 

de dinheiro realizada, mas sim um indicador do valor que teria que ser gasto para 

o treinamento da mesma quantidade de missões de tiro que foram executadas 

na simulação virtual, logo, a ferramenta cumpre o papel de otimizar os resultados 

do adestramento e, por conseguinte, do tiro real. 

A oportunidade de treinamento ofertada, praticamente inviável com 

emprego de munição real devido ao proibitivo valor, indica uma relação custo x 

benefício bastante vantajosa, quando aplicada a metodologia em estruturação. 
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Dessa forma, infere-se que a formulação da metodologia de aplicação de 

exercícios no SIMAF, com base na atual sistemática de aplicação do treinamento 

de Pel Mrt P, é exequível. 

 

4.2.1.3 Aplicabilidade da metodologia a ser estruturada 

 

O primeiro indicador para verificar a aplicabilidade da metodologia em 

estruturação é sua correlação com as características de emprego dos Pel Mrt P. 

Como observado nas questões de estudo, o treinamento no SIMAF contempla 

objetivos e atividades relacionadas ao adestramento dos subsistemas e do Pel 

Mrt P, estando em consonância com o que prescreve seu manual. 

O segundo indicador, em termos de aplicabilidade, é o emprego das 

potencialidades do SIMAF. Analisando as atividades elencadas, a sistemática 

de acompanhamento e a forma de condução do treinamento, observa-se que as 

capacidades do SIMAF são exploradas no sentido de dar dinamismo e 

assertividade ao exercício, caracterizando o aproveitamento das potencialidades 

do simulador. 

Desse modo, infere-se que a formulação da metodologia de aplicação de 

exercícios no SIMAF, com base na atual sistemática de aplicação do treinamento 

de Pel Mrt P, é aplicável. 

Conclui-se parcialmente que a metodologia em formulação para o 

emprego do SIMAF no treinamento dos Pel Mrt P é atual, exequível e aplicável. 

 

4.2.2 Variável Dependente 
 

A variável dependente da presente pesquisa é o adestramento dos Pel 

Mrt P. O presente estudo busca analisar a influência da variável independente 

na variável dependente. Dessa forma, foram elencadas como dimensões o 

desempenho das três frações do Pel Mrt P, que representam os subsistemas 

treinados, e do Pel como um todo, representado a atuação conjunta.  

Dentro de cada dimensão, foram elencados indicadores que podem 

demonstrar qual a influência da aplicação da metodologia em formulação de 
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treinamento no SIMAF para a melhoria das capacidades das frações e do Pel, e 

por conseguinte, do adestramento. 

Dentre os indicadores selecionados, “comunicações” e “confiança” serão 

analisados para as quatro dimensões de forma unificada. O indicador que se 

refere ao tempo de execução da MT será analisado para cada dimensão 

individualmente. 

 

4.2.2.1 Indicador Comunicações 

 

Como observado no desenvolvimento das questões de estudo, os 

relatórios de aplicação de exercícios e as percepções da tropa usuária indicam 

que as comunicações estabelecidas entre as frações Pel Mrt P são fundamentais 

na execução das MT, podendo dificultar ou mesmo impedir a realização destas 

quando mal executadas. 

No intuito de verificar como o treinamento impacta nessa capacidade, foi 

questionado aos instruendos qual sua percepção em relação ao assunto, 

obtendo-se o seguinte resultado:  

 

 
GRÁFICO 33 - Questão relativa ao impacto do treinamento no aprimoramento das comunicações 

– Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

De acordo com as respostas, 67,7% dos instruendos apontam que o 

treinamento impactou positivamente nas comunicações, e 27,4% indicam que 
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impactou muito positivamente. As opções “negativamente” e “muito 

negativamente” não foram assinaladas. 

A própria melhoria no tempo geral de cumprimento das missões indica 

melhoria nas comunicações. As observações existentes nos relatórios de 

exercícios também apontam para o aprimoramento dessa capacidade. 

Desse modo, infere-se que o indicador comunicações é aprimorado por 

meio da aplicação da metodologia em formulação para o treinamento de Pel Mrt 

P no SIMAF. 

 

4.2.2.2 Indicador Confiança 

 

Outro aspecto que o treinamento com simuladores pode desenvolver no 

instruendo é a confiança. Nesse fator, pode-se incluir a autoconfiança, que diz 

respeito à reação que o militar tem de acreditar em suas capacidades de realizar 

as tarefas, e a confiança mútua, que indica a crença nos demais integrantes de 

sua fração e do seu Pel. Estes dois aspectos são fundamentais para que o Pel 

possa cumprir suas missões com rapidez e eficiência. 

Dessa forma, foi realizado questionamento à tropa no sentido de indicar 

se o treinamento desenvolveu a autoconfiança para a realização do tiro real, que 

exige conhecimento e atenção dos participantes. O resultado foi o seguinte: 

 

 
GRÁFICO 34 - Questão relativa ao impacto do treinamento no desenvolvimento de autoconfiança 

– Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 
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Pelas respostas apresentas, 48,4%, positivamente, e 45,2%, muito 

positivamente, pode-se perceber o impacto altamente qualificado do treinamento 

nesse aspecto. 

Em relação à confiança mútua o resultado foi o seguinte: 

 

 
GRÁFICO 35 - Questão relativa ao impacto do treinamento no desenvolvimento de confiança 

mútua – Questionário para instruendos 
Fonte: O Autor 

 

O resultado de 51,6% para positivamente, e 41,9% para muito 

positivamente, indica grande capacidade do treinamento para o 

desenvolvimento desse aspecto. 

Desse modo, infere-se que o indicador confiança é aprimorado por meio 

da aplicação da metodologia em formulação para o treinamento de Pel Mrt P no 

SIMAF. 

 

4.2.2.3 Dimensão Desempenho do Observador Avançado 

 

Para essa dimensão, será analisado o indicador tempo de execução da 

MT. Cabe observar que a marcação do tempo de execução da MT impõe que a 

mesma tenha sido cumprida, ou seja que, o alvo tenha sido neutralizado. Dessa 

forma, estão implícitos os aspectos precisão e rapidez no indicador. 
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Para o treinamento individualizado desse subsistema, são considerados 

os tempos que o militar realiza a designação do alvo, por coordenada polar e por 

transporte, e o tempo em que são realizadas as correções. 

A tabela a seguir apresenta a comparação entre o tempo inicial e o melhor 

tempo obtido ao longo do treinamento. A evolução dos OA é indicada por meio 

do percentual em que foi reduzido o tempo de execução da tarefa específica.  

 

TABELA 5 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas do OA 
(continua) 

 

OBSERVADOR AVANCADO 
UNIDADE MISSÃO DE TIRO TEMPO INICIAL MELHOR TEMPO MELHORA 

2018 

1º RCC 

Desig Polar 9 min 45s 4 min 05s 58% 

Desig Transporte 6 min 40s 3 min 28s 48% 

Correções 2 min 50s 1 min 02s 63% 

6º RCB 

Desig Polar 7 min 44s 3 min 40s 52% 

Desig Transporte 10 min 24s 3 min 06s 70% 
Correções 5 min 27s 43s 86% 

5º R C Mec 

Desig Polar 7 min 24s 3 min 22s 54% 

Desig Transporte 9 min 53s 3 min 55s 60% 

Correções 2 min 11s 1 min 15s 42% 

Pel 5ª DE 

Desig Polar 10 min 06s 3 min 41s 63% 

Desig Transporte 22 min 40s 6 min 44s 70% 

Correções 5 min 52s 1 min 21s 76% 

34º BI Mec 
Desig Polar 9 min 34s 3 min 08s 67% 
Desig Transporte 7 min 53s 4 min 20s 45% 

Correções 2 min 45s 42s 74% 

6ª Bda 1 

Desig Polar 9 min 29s 4 min 05s 57% 

Desig Transporte 11 min 29s 2 min 51s 75% 

Correções 2 min 42s 41s 75% 

 Desig Polar 15 min 03s 6 min 05s 60% 

6ª Bda 2 Desig Transporte 12 min 50s 4 min 15s 67% 

 Correções 5 min 00s 42s 86% 
2019 

1º RCC 

Desig Polar 15 min 01s 4 min 10s 72% 

Desig Transporte 14 min 26s 4 min 11s 71% 

Correções 5 min 20s 30s 90% 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
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TABELA 5 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas do OA 
(continuação) 

OBSERVADOR AVANCADO 

UNIDADE MISSÃO DE TIRO TEMPO INICIAL MELHOR TEMPO MELHORA 

2018 

2º R C Mec 

Desig Polar 12 min 19s 2 min 52s 76% 

Desig Transporte 10 min 12s 4 min 20s 58% 

Correções 2 min 03s 23 s 81% 

3º R C Mec 
Desig Polar 11 min 01 4 min 55s 55% 
Desig Transporte 9 min 24s 6 min 39s 30% 

Correções 2 min 48s 30s 82% 

10º R C 

Mec 

Desig Polar 6 min 48s 3 min 11s 53% 

Desig Transporte 7 min 43s 4 min 00s 48% 

Correções 1 min 57s 19s 84% 

MÉDIA DOS DOIS ANOS 

Média 

Geral 

Designação por Coordenada Polar 60% 

Designação por Transporte 58% 

Correções 76% 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
 

Observa-se que, em média, ocorreu uma redução de 60% no tempo para 

a Designação por Coordenada Polar, de 58% para Designação por Transporte e 

de 76% para as Correções.  

Os resultados obtidos permitem inferir que a metodologia em estruturação 

para o treinamento dos Pel Mrt P no SIMAF contribui positivamente para o 

desempenho do OA em suas tarefas. 

 

4.2.2.4 Dimensão Desempenho da Central de Tiro 

 

Para o treinamento individualizado desse subsistema, são considerados 

os tempos que a equipe da central de tiro obtém, os dados para o comando 

inicial, tendo recebido os dados de designação por coordenada polar e por 

transporte, e o tempo que obtém os dados para o comando subsequente. 

A tabela a seguir apresenta a comparação entre o tempo inicial e o melhor 

tempo obtido ao longo do treinamento. A evolução da central de tiro é indicada 

por meio do percentual em que foi reduzido o tempo de execução da tarefa 

específica.  
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TABELA 6 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas da Central de Tiro 
(continua) 

CENTRAL DE TIRO 

UNIDADE MISSÃO DE TIRO TEMPO INICIAL 
MELHOR 

TEMPO 
MELHORA 

2018 

1º RCC 

Cmdo In Polar 26 min 17s 23 min 42s 10% 

Cmdo In Transp 9 min 42s 5 min 42s 41% 

Cmdo Subs  15 min 10s 2 min 35s 82% 

6º RCB 

Cmdo In Polar 13 min 18s 8 min 51s 33% 

Cmdo In Transp 16 min 04s 10 min 42s 33% 

Cmdo Subs  6 min 55s 1 min 18s 81% 

5º R C Mec 

Cmdo In Polar 26 min 07s 5 min 27s 79% 

Cmdo In Transp 12 min 13s 6 min 45s 50% 

Cmdo Subs  15 min 07s 2 min 10s  85% 

Pel 5ª DE 

Cmdo In Polar 9 min 19s 7 min 00s 25% 

Cmdo In Transp 15 min 20s 02 min 24s 84% 

Cmdo Subs  26 min 41s 1 min 37s 94% 

34º BI Mec 

Cmdo In Polar 29 min 48s 5 min 12s 82% 

Cmdo In Transp 12 min 21s 6 min 42s 45% 

Cmdo Subs  14 min 24s 3 min 32s 75% 

6ª Bda 1 

Cmdo In Polar 18 min 05s 11 min 18s 37% 

Cmdo In Transp 21 min 33s 9 min 49s 54% 

Cmdo Subs  17 min 53s 1 min 10s 93% 

6ª Bda 2 

Cmdo In Polar 22 min 07s 8 min 50s 60% 

Cmdo In Transp 14 min 38s 11 min 55s 19% 

Cmdo Subs  18 min 32s 57s 95% 

2019 

1º RCC 

Cmdo In Polar 13 min 11s 5 min 09s 61% 

Cmdo In Transp 8 min 04s 4 min 36s 43% 

Cmdo Subs  6 min 51s 43s 89% 

2º R C Mec 

Cmdo In Polar 16 min 38s 6 min 36s 60% 

Cmdo In Transp 13 min 43s 5 min 56s 56% 

Cmdo Subs  18 min 02s 7 min 19s 59% 

3º R C Mec 

Cmdo In Polar 14 min 19s 5 min 49s 59% 

Cmdo In Transp 13 min 49s 4 min 10s 70% 

Cmdo Subs  11 min 00s 2 min 05s 81% 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
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TABELA 7 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas da Central de Tiro 
(continuação) 

CENTRAL DE TIRO 

UNIDADE MISSÃO DE TIRO TEMPO INICIAL MELHOR 
TEMPO MELHORA 

10º R C 
Mec 

Cmdo In Polar 27 min 35s 9 min 50s 64% 
Cmdo In Transp 21 min 53s 8 min 14s 62% 
Cmdo Subs  10 min 25s 2 min 22s 77% 

MÉDIA DOS DOIS ANOS 
 

Média 

Geral 

Comando Inicial – Designação por Coordenada Polar 52% 

Comando Inicial – Designação por Transporte 50% 

Comando Subsequente 82% 
Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 

 

Observa-se que, em média, ocorreu uma redução de 52% no tempo para 

o Comando Inicial (coordenada polar), de 50% para o Comando Inicial 

(transporte) e de 82% para o Comando Subsequente.  

Os resultados obtidos permitem inferir que a metodologia em estruturação 

para o treinamento dos Pel Mrt P no SIMAF contribui positivamente para o 

desempenho da Central de Tiro em suas tarefas. 
 

4.2.2.5 Dimensão Desempenho da Linha de Fogo 
 

Para o treinamento individualizado deste subsistema, são considerados 

os tempos que a Linha de Fogo executa a Pontaria, o Comando Inicial e o 

Comando Subsequente. 

A tabela a seguir apresenta a comparação entre o tempo inicial e o melhor 

tempo obtido ao longo do treinamento. A evolução da Linha de Fogo é indicada 

por meio do percentual em que foi reduzido o tempo de execução da tarefa 

específica.  
 

TABELA 8 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas da Linha de Fogo 
(continua) 

 

LINHA DE FOGO 

UNIDADE MISSÃO DE 
TIRO TEMPO INICIAL MELHOR 

TEMPO MELHORA 

2018 

1º RCC Pontaria 55min 00s 39 min 00s 29% 
Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
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TABELA 9 - Percentual de redução do tempo de execução das tarefas da Linha de Fogo 
(continuação) 

LINHA DE FOGO 

UNIDADE MISSÃO DE 
TIRO TEMPO INICIAL MELHOR 

TEMPO MELHORA 

1º RCC Comando Inicial 6 min 33s 2 min 34s 61% 
Comando Subs 4 min 25s 46s 83% 

6º RCB 
Pontaria 2h 06 min 00s 26 min 79% 
Comando Inicial 11 min 00s 1 min 90% 
Comando Subs 5 min 10s 18s 94% 

5º R C Mec 
Pontaria 50 min 36s 24 min 20s 52% 

Comando Inicial 8 min 05s 3 min 50s 52% 
Comando Subs 6 min 32s 53s 86% 

Pel 5ª DE 
Pontaria 12 min 42s 3 min 02s 76% 

Comando Inicial 27 min 36s 1 min 47s 93% 
Comando Subs 4 min 34s 1min 06s 76% 

34º BI Mec 
Pontaria 1h 11min 00s 32 min 00s 56% 

Comando Inicial 6 min 41s 2 min 35s 61% 
Comando Subs 4 min 17s 48s 81% 

6ª Bda 1 
Pontaria 1h 32 min 00s 56 min 00s 39% 

Comando Inicial 16 min 00s 3 min 11s 80% 
Comando Subs 6 min 50s 51s 87% 

6ª Bda 2 
Pontaria 1h 32 min 56 min 00s 39%* 

Comando Inicial 16 min 00s 3 min 11s 80%* 
Comando Subs s 6 min 50s 51s 87%* 

2019 

1º RCC 
Pontaria 50 min 12s 21 min 40s 57% 

Comando Inicial 5 min 55s 2 min 00s 66% 
Comando Subs 4 min 48s 53s 81% 

2º R C Mec 
Pontaria 1h 15 min 00s 57 min 33s 23% 

Comando Inicial 7 min 50s 2 min 08s 73% 
Comando Subs 4 min 20s 33s 87% 

3º R C Mec 

Pontaria 25 min 43s 18 min 10s 29% 

Comando Inicial 7 min 59s 1 min 11s 85% 

Comando Subs 4 min 25s 54s 80% 

10º R C Mec 
Pontaria 44 min 26s 29 min 12s 34% 
Comando Inicial 10 min 02s 3 min 42s 63% 
Comando Subs 6 min 50s 45s 89% 

MÉDIA DOS DOIS ANOS 

Média Geral 

Pontaria 47% 

Comando de Tiro Inicial 72% 

Comando de Tiro Subsequente 84% 
Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
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Observa-se que, em média, ocorreu uma redução de 47% no tempo para 

a Pontaria, de 72% para execução do Comando Inicial, e de 84% para o 

Comando Subsequente.  

Os resultados obtidos permitem inferir que a metodologia em estruturação 

para o treinamento dos Pel Mrt P no SIMAF contribui positivamente para o 

desempenho da Linha de Fogo em suas tarefas. 

 

4.2.2.6 Dimensão Desempenho do Pelotão de Morteiro Pesado 

 

Para essa dimensão é considerado o tempo que o Pelotão de Morteiro 

Pesado leva para cumprir as Missões de Tiro. Tendo em vista realizar 

comparação mais fidedigna, foram utilizados os dados da VI e VF, por 

apresentarem semelhantes condições para todos os pelotões, embora muitos 

deles tenham realizados MT, durante o treinamento conjunto, em menor tempo. 

A tabela a seguir apresenta a comparação entre o tempo da VI e da VF, 

indicando também o desempenho de cada subsistema. A evolução do Pel Mrt P 

é indicada por meio do percentual em que foi reduzido o tempo de execução da 

Missão de Tiro como um todo.  

 

TABELA 10 - Percentual de redução do tempo de execução de Missões de Tiro Conjuntas 
(continua) 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
 

MISSÕES DE TIRO CONJUNTAS 

UNIDADE MT OA C TIR LF TEMPO 
TOTAL MELHORA 

2018 

1º RCC 
VI 10min16s 21min24s 12min24s 59min23s 

64% 
VF 5min19s 5min20s 25s 21min06s 

6º RCC 
VI 23min24s 19min48s 13min09s 56min21s 

75% 
VF 2min39s 4min45s 59s 14min05s 

5º R C Mec 
VI 9min20s 21min38s 18min02s 1h02min00s 

71% 
VF 5min25s 5min09s 3min34s 17min55s 

5ª DE 
VI 15min16s 32min44s 16min39s 1h04min39s 

59% 
VF 2min31 8min34s 5min03s 26min09s 

34º BI Mec 
VI 15min06s 29min32 14min57s 1h03min23s 

60% 
VF 03min57s 04min22s 02min50s 25min33s 
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TABELA 8 - Percentual de redução do tempo de execução de Missões de Tiro Conjuntas 
(continuação) 

Fonte: O Autor (com bases em relatórios de aplicação de exercícios) 
 

Observa-se que, em média, ocorreu uma redução de 67% no tempo para 

a execução das MT. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a metodologia em estruturação 

para o treinamento no SIMAF contribui positivamente para o desempenho dos 

Pel Mrt P no cumprimento de Missões de Tiro. 

MISSÕES DE TIRO CONJUNTAS 

UNIDADE MT OA C TIR LF TEMPO 
TOTAL MELHORA 

2018 

1º RCC 
VI 10min16s 21min24s 12min24s 59min23s 

64% 
VF 5min19s 5min20s 25s 21min06s 

6º RCC 
VI 23min24s 19min48s 13min09s 56min21s 

75% 
VF 2min39s 4min45s 59s 14min05s 

5º R C Mec 
VI 9min20s 21min38s 18min02s 1h02min00s 

71% 
VF 5min25s 5min09s 3min34s 17min55s 

5ª DE 
VI 15min16s 32min44s 16min39s 1h04min39s 

59% 
VF 2min31 8min34s 5min03s 26min09s 

34º BI Mec 
VI 15min06s 29min32 14min57s 1h03min23s 

60% 
VF 03min57s 04min22s 02min50s 25min33s 

6ª Bda 1 
VI 9min09s 25min35s 7min01s 1h00min00s* 

50% 
VF 10min52s 11min02 07min41s 29min35s 

6ª Bda 2 
VI 11min46s 35min32s 10min00s 1h00min00s* 

54% 
VF 09min33s 11min53s 05min47s 27min13s 

2019 

1º RCC 
VI 17min31s 11min58s 21min18s 50min47s 

71% 
VF 3min49s 6min38s 4min09s 14min36s 

2º R C Mec 
VI 14mi04s 30min05s 03min39s 47min48s 

67% 
VF 04min34s 08min48s 2min33s 15min45s 

3º R C Mec 
VI 14min21s 10min22s 4min22s 1h02min13s 

69% 
VF 6min50s 2min55s 2min52s 19min28s 

10º R C 

Mec 
VI 8min22s 23min36s - 1h00min00* 

69% 

 VF 3min34s 4min35s 3min07s 18min35s 

MÉDIA DOS DOIS ANOS 

MÉDIA 

GERAL 
Execução de Missão de Tiro Conjunta 67% 
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Conclui-se parcialmente que a variável independente influi positivamente 

na variável dependente, ou seja, a estruturação de metodologia de emprego do 

SIMAF para o treinamento de Pel Mrt P contribui positivamente para o 

adestramento dos mesmos.  
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao concluir o presente trabalho, se faz necessário recordar a problemática 

inicialmente estabelecida no sentido de verificar em que medida a estruturação 

da metodologia de emprego do sistema de Simulação de Apoio de Fogo poderia 

contribuir para o adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército 

Brasileiro. 

A metodologia desenvolvida para solucionar o problema em tela foi 

norteada pelo objetivo geral de analisar os diferentes aspectos da atual 

sistemática de condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do EB, visando o aprimoramento 

do emprego da referida ferramenta por meio da proposição de uma metodologia 

de aplicação de exercícios. 

As questões de estudo elencadas permitiram balizar uma sequência 

lógica para realizar essa análise, ao mesmo tempo que propiciaram a 

confirmação de algumas percepções iniciais, a identificação de novos aspectos 

e o aprofundamento de fatores, tudo visando aprimorar o emprego da ferramenta 

de simulação em proveito do treinamento. 

Os resultados obtidos, representados pelas respostas de todas as 

questões de estudo, permitem afirmar que o problema proposto foi solucionado 

e que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado. 

Baseado nos dados obtidos na revisão da literatura, entrevistas, 

questionários, documentos e resultados de treinamentos no simulador, uma 

série de percepções voltadas à formulação de uma metodologia de emprego 

devem ser destacadas: 

a. a estruturação da metodologia deve considerar quatro elementos 

centrais: a tropa a ser treinada, as ferramentas de simulação a serem utilizadas, 

a equipe de instrução que conduzirá o exercício e o objetivo geral a ser 

alcançados; 

b. os quatro elementos centrais irão influenciar no estudo voltado para a 

formulação metodológica que, por sua vez, deve pautar-se nos seguintes 

fatores: objetivos de treinamento, atividades a serem realizadas, distribuição do 
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tempo por atividade, acompanhamento do desempenho da tropa e 

procedimentos para a condução do exercício; 

c. o exercício como um todo será composto de três grandes fases: 

preparação, aplicação e consolidação. Os fatores estudados podem implicar em 

procedimentos a serem realizados nas três fases destacadas; 

d. o nível de preparo apresentado pela tropa usuária no início da 

aplicação do treinamento é fundamental para o bom desenvolvimento da 

atividade. Um grau de preparo inadequado pode resultar no subemprego dos 

recursos dispendidos; 

e. a capacitação dos instrutores responsáveis pela formulação, 

preparação e condução é essencial para a execução dos exercícios. Os 

conhecimentos adequados permitem executar as tarefas de forma a extrair o 

máximo de desempenho da ferramenta e dos instruendos; 

f. os objetivos de treinamento devem estar ligados ao adestramento do 

Pel Mrt P e dentro das capacidades de treinamento ofertadas pelo simulador. 

Estabelecer objetivos que não explorem da melhor forma as características do 

SIMAF implica em seu subemprego; 

g. as atividades a serem realizadas devem estar ligadas com os objetivos 

de treinamento, permitir o trabalho dentro das frações e depois dentro do Pel, 

oferecer nível crescente de dificuldade e utilizar-se das capacidades do 

simulador para atender os quesitos anteriores; 

h. a comunicação entre as frações é tão fundamental para o cumprimento 

das missões quanto as tarefas específicas de cada subsistema, como 

designação de alvo e cálculos balísticos, devendo receber especial atenção 

durante a execução do exercício com ênfase na padronização da fraseologia; 

i. o processo de adaptação ao sistema de simulação dirime dificuldades 

no manuseio de equipamentos e impede que diferenças com os meios reais 

dificultem ou invalidem o treinamento; 

j. a realização de uma verificação inicial contribui para identificação do 

nível de conhecimento e preparo da tropa usuária, tornando-se balizador para a 

forma como será conduzido o treinamento. Contudo, seu alcance se limita ao 

início da aplicação, devendo ser criados mecanismos que possam relatar as 

condições dos Pel antes de seu deslocamento para o SIMAF, o que poderia 
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evitar a presença de tropas fora de um padrão mínimo de desempenho 

estabelecido para iniciar o treinamento; 

k. o treinamento por subsistemas permite que cada fração tenha seu 

desenvolvimento de capacidades intensificado por meio da utilização das 

capacidades do simulador, da maior possibilidade de repetições e da atenção 

direta de instrutores; 

l. o treinamento conjunto permite o desenvolvimento de capacidades 

coletivas e da interação entre as frações, além de representar o aumento da 

dificuldade durante o treinamento, fator fundamental para a evolução do 

adestramento da tropa; 

m.  a verificação final contribui significativamente para mensurar a 

evolução do pelotão ao longo do treinamento, uma vez que apresenta as 

mesmas características da verificação inicial. Contudo, para que se tenha uma 

visão mais completa sobre a evolução apresentada, os dados colhidos ao longo 

do treinamento devem ser analisados; 

n. a distribuição de tempo por atividades deve permitir que cada uma 

delas se desenvolva de forma a cumprir sua finalidade para o treinamento como 

um todo. Destinar tempo insuficiente para a adaptação pode prejudicar o 

andamento do exercício. Reservar pouco tempo para o treinamento conjunto 

implica em não desenvolver capacidades de interação no Pel etc; 

o. a definição das atividades a serem realizadas e a distribuição do tempo 

para cada uma delas devem permitir a flexibilidade de repetição de tarefas de 

acordo com o desempenho de cada tropa, visando atingir os objetivos e metas 

estabelecidas para o exercício; 

p. o acompanhamento e registro do desempenho durante todo o exercício 

é essencial. Ele permite que a equipe de instrução tenha dados concretos sobre 

a evolução da tropa e, assim, que se possa atuar com precisão, corrigindo ou 

reforçando ações;  

q. a forma de condução do treinamento impacta diretamente no 

desempenho dos Pel Mrt P no exercício como um todo, a qual deve ser orientada 

para o desenvolvimento e não para a avaliação de capacidades; 

r. o treinamento deve ser conduzido de forma que a dificuldade e a 

complexidade das atividades sejam crescentes; 
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s. os instrutores no CECONEX e os OCA devem trabalhar sinergicamente 

para identificar pontualmente erros e dificuldades, valendo-se do sistema de 

acompanhamento, e atuar para dirimir dúvidas, corrigir procedimentos e ratificar 

ações corretas. Para tanto, devem valer-se das APAs parciais, dinamizando o 

treinamento e a evolução dos instruendos; 

t. o nível de intervenção e auxílio dos instrutores durante o treinamento 

deve ser decrescente, de forma a aumentar a dificuldade e propiciar a autonomia 

necessária aos instruendos. Os instruendos devem avançar no treinamento 

somente quando atingirem determinado padrão de desempenho na atividade 

anterior; 

u. o exercício deve ser planejado de forma a atender diferentes níveis de 

desempenho da tropa em treinamento. Se uma tropa tem capacidade para 

avançar no nível de dificuldade, devem existir MT que ofereçam desafio e 

permitam seu aprimoramento; 

v. o ritmo da condução do exercício deve ser de acordo com o padrão 

inicial e com a capacidade de absorção de conhecimentos da tropa. Um Pel que 

demonstre baixa capacidade inicial pode apresentar evolução rápida no 

treinamento; 

w. devem ser criados diferentes cenários para a repetição do mesmo tipo 

de missões de tiro. O instruendo deve executar os mesmos tipos de 

procedimentos, mas com dados diferentes, permitindo aferir se desenvolveu a 

capacidade e não decorou determinado valor; 

x. a APA deve ser considerada a primeira atividade da consolidação do 

exercício, devendo oferecer oportunidade para serem expostos erros cometidos, 

pontos fortes e oportunidades de melhoria da tropa usuária. A tropa deve 

compreender seus erros e acertos de forma que possa, em seu adestramento 

continuado, usufruir do aprendizado obtido; 

y. a Gestão do Conhecimento deve ser realizada pela Equipe SIMAF com 

a consolidação de dados de exercícios de um mesmo ano. Deve ser produzido 

um documento que identifique os erros comuns, falhas na instrução, debilidades 

e fortalezas dos Pel Mrt P como um todo, de forma a indicar o caminho para 

aprimorar o processo de instrução e adestramento. 
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A análise realizada permite inferir, ainda, que a metodologia estruturada 

para o emprego do SIMAF é atual, exequível e aplicável, impactando 

positivamente no adestramento dos Pel Mrt P. 

Os indicadores observados apontam para melhoria na comunicação, 

aumento da confiança dos integrantes e desenvolvimento do desempenho dos 

Pel Mrt P. 

Ressalta-se que a sistemática desenvolvida permite realização de grande 

número de missões de tiro simuladas que, se fossem realizadas com munição 

real, teriam custo proibitivo. Tal fator otimiza o adestramento dos Pel Mrt P. 

Dessa forma, pode-se inferir que saber como utilizar a ferramenta de 

simulação é tão importante quanto obtê-la, devendo ser realizado estudo 

direcionado à formulação de metodologias de emprego para cada simulador 

empregado. As diretrizes do EB em relação à formulação de cadernos de 

instrução de exercícios de simulação corroboram essa assertiva. 

A formulação e documentação de uma metodologia de emprego facilita 

sua padronização, aplicação e replicação nos SIMAF existentes. 

A proposição metodológica representa importante marco para o 

aprimoramento do emprego do sistema de simulação, contudo, estudos 

continuados devem ser realizados permitindo a evolução da ferramenta e da 

metodologia. 

Por conseguinte, o presente trabalho apresenta como contribuição para o 

aprimoramento do emprego do SIMAF no treinamento dos Pel Mrt P a 

proposição de um Caderno de Instrução que busca reunir as percepções 

apresentadas e orientar preparação, aplicação e consolidação de exercícios. 

 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo realizado aponta para a necessidade do aprofundamento de 

questões adjacentes a seu foco principal de permitir a formulação de uma 

metodologia de emprego.  

Dessa forma, esta seção destina-se a apresentar sugestões e 

recomendações que podem contribuir para a solução de situações identificadas 
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e que, devido a sua amplitude e alcance, não foram esgotadas dentro da 

presente pesquisa. 

São realizadas as seguintes sugestões para futuros estudos: 

a. a utilização de meios eletrônicos para realização das atividades dos 

subsistemas do Pel Mrt P deve ser intensificada de forma a dinamizar sua 

atuação. Um estudo voltado para a identificação de equipamentos e estruturação 

de sua utilização pode contribuir significativamente para a designação de alvos, 

realização de cálculos balísticos, entrada em posição, entre outros; 

b. atualmente, os PPA que tratam do adestramento dos Pel Mrt P não 

definem precisamente os tempos para execução das atividades de cada 

subsistema. O estudo detalhado, apoiado inclusive pelo SIMAF e utilizando os 

PPA - Art como referência, pode identificar esses valores e estabelecer 

parâmetros de desempenho que melhor balizem o treinamento e contribuam 

para o desempenho dos Pel face ao combate; 

c. o processo de registro de dados e emissão de relatórios oferecido pelo 

SIMAF não contempla mecanismos comparativos para toda a missão de tiro, os 

quais seriam importantes para a identificação pontual de erros, condução do 

exercício e utilização futura de dados. Nesse sentido, um estudo visando melhor 

desenvolver essas ferramentas e permitir maior autonomia, impactaria na 

redução de pessoal empregado nos treinamentos e na qualidade da execução 

de exercícios. 
Em termos de recomendações, as seguintes proposições visam contribuir 

para o aprimoramento do processo de adestramento dos Pel Mrt P como um 

todo: 

a. a elaboração e publicação de uma lista contendo todas as instruções, 

capacidades e níveis de adestramento que um Pel Mrt P deve ter atingido antes 

de realizar o treinamento no SIMAF contribuiria para orientar as frações e os 

escalões superiores das atividades a serem realizadas durante a preparação; 

b. nesse sentido, deve existir a emissão de um relatório anual de 

desempenho dos Pel, fazendo constar as atividades de instrução e treinamento 

executadas por eles. Essas informações devem ser relatadas 

independentemente da previsão de participação em exercícios no SIMAF no ano 

em questão;  
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c. os dados dos relatórios de desempenho podem ser centralizados pelo 

SIMAF, visando formular banco de dados relativo ao adestramento destes Pel; 

d. o SIMAF deve realizar, anualmente, uma publicação com todos os 

principais ensinamentos colhidos nos treinamentos de Pel Mrt P. Nesse 

documento devem constar aspectos como erros comuns, falhas na instrução, 

pontos fortes, ações destacadas, soluções pensadas por determinado Pel para 

problemas frequentes etc. 

Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo principal desenvolver 

mecanismos para formular uma metodologia de emprego do SIMAF em proveito 

do adestramento dos Pel Mrt P, visando aprimorar seu emprego. Recomenda-

se a realização de estudos no sentido de dar contínuo desenvolvimento da 

metodologia em seus diferentes aspectos já identificados, sobretudo nos dois 

SIMAF. 

Os estudos realizados não se apresentam como solução definitiva para a 

formulação metodológica de exercícios de simulação de uma forma geral e 

tampouco para o SIMAF na questão dos Pel Mrt P.  

Espera-se, contudo, que os resultados apresentados sirvam de fomento 

para estudos continuados sobre o tema em pauta, e, ainda, que contribuam para 

o desenvolvimento do preparo e emprego tanto da ferramenta de simulação 

quanto das frações que nela treinam. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
DARTANHAN DO NASCIMENTO DUARTE – MAJ CAV 
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    APENDICE A – QUESTIONÁRIO DESTINADO À TROPA USUÁRIA 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav 

Dartanhan do Nascimento Duarte, integrante do programa de pós-graduação 

strictu sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os diferentes aspectos 

da condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército Brasileiro, visando o 

aprimoramento do emprego da referida ferramenta por meio da proposição de 

uma metodologia de aplicação de exercícios. 

 

Desse modo, este questionário é endereçado aos militares que 

participaram de exercícios do SIMAF – CA-Sul como integrantes de Pel Mrt P 

em treinamento, nos anos de 2017, 2018 e 2019, no intuito de verificar “Como 

deve ser estruturada a metodologia de emprego do SIMAF de forma a permitir a 

máxima aplicação de suas capacidades, visando aprimorar o adestramento dos 

Pel Mrt P do EB?” (problema de pesquisa), de modo a contribuir para a evolução 

da Doutrina Militar Terrestre. 

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos: 

Celular: (51) 98294-5511 

E-mail: capcavduarte@gmail.com 



202 

IDENTIFICAÇÃO 
1. Qual seu posto/graduação e nome de Guerra? 

2. A qual a unidade pertence o Pel Mrt P que o Sr integrou durante o 

treinamento? 

3. Qual fração do Pel Mrt P o Sr integrou durante o treinamento no 

SIMAF 

QUESTÕES 
4. Em relação à preparação para a atividade de treinamento com auxílio 

do SIMAF, como o Sr. avalia seu conhecimento prévio? 

(  ) INEXISTENTE 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) BOM 

(  ) MUITO BOM 

(  ) EXCELENTE 

 

5. Como Sr. avalia a importância da fase destinada a adaptação ao 

sistema de simulação para o desempenho da tropa durante o treinamento? 

 

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

6. Como o Sr. avalia o tempo destinado a esse período de adaptação ao 

sistema de simulação? 

 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

7. Qual a importância da fase destinada ao treinamento por subsistemas 

para a melhoria das capacidades da fração no desempenho de suas atividades 

específicas? 
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(  ) PREJUDICIAL 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

8. Como o Sr. avalia o tempo destinado ao treinamento por 

subsistemas? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

9. Qual a importância da fase destinada ao treinamento conjunto para a 

melhoria das capacidades do Pel Mrt P como um todo no desempenho de suas 

atividades? 

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

10. Como o Sr. avalia o tempo destinado ao treinamento conjunto? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

11. O Sr. avalia que a identificação pontual de erros de cada fração e a 

orientação de sua correção pela Equipe SIMAF contribuem para o desempenho 

da tropa usuária de que forma? 

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 
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12. Em relação à progressão do nível de dificuldade apresentada pelo 

treinamento no SIMAF para os Pel Mrt P, o Sr considera que? 

(  ) NÃO HÁ AUMENTO DE COMPLEXIDADE 

(  ) HÁ UMA PEQUENA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 

(  ) HÁ UMA ADEQUADA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 

(  ) HÁ ELEVADA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 

(  ) HÁ GRANDE E DESNECESSÁRIA PROGRESSÃO DE 

DIFICULDADE 

 

13. Em sua percepção, quão importante é a comunicação estabelecida 

entre as frações para a agilidade com que o Pel Mrt P realiza suas missões de 

tiro? 

(  ) IRRELEVANTE 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

14. Em sua avaliação, como as atividades realizadas no SIMAF 

impactam no aprimoramento da comunicação entre as frações do Pel Mrt P 

(  ) MUITO NEGATIVAMENTE 

(  ) NEGATIVAMENTE 

(  ) NÃO IMPACTAM 

(  ) POSITIVAMENTE 

(  ) MUITO POSITIVAMENTE 

 

15. O Sr. identifica a comparação realizada entre as verificações inicial 

e final de desempenho da tropa usuária como fator motivacional para o 

desempenho da tropa ao longo da atividade de treinamento? 

(  ) DESMOTIVADOR 

(  ) POUCO MOTIVADOR 

(  ) MOTIVADOR 

(  ) MUITO MOTIVADOR 
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(  ) MUITO POSITIVAMENTE 

 

16. A forma como a equipe SIMAF acompanha e auxilia durante os 

exercícios, limitando o auxílio de forma gradual, impacta de que forma no 

desenvolvimento de capacidades em proveito do Pel Mrt P? 

(  ) MUITO NEGATIVAMENTE 

(  ) NEGATIVAMENTE 

(  ) NÃO IMPACTAM 

(  ) POSITIVAMENTE 

(  ) MUITO POSITIVAMENTE 

 

17. A realização do treinamento no SIMAF impactou de que forma na 

sua autoconfiança para a realização do tiro real do Mrt P 120 mm? 

(  ) MUITO NEGATIVAMENTE 

(  ) NEGATIVAMENTE 

(  ) NÃO IMPACTOU 

(  ) POSITIVAMENTE 

(  ) MUITO POSITIVAMENTE 

 

18. A realização do treinamento no SIMAF impactou de que forma na 

sua confiança em relação aos outros integrantes e frações do Pel Mrt P para a 

realização do tiro real? 

(  ) MUITO NEGATIVAMENTE 

(  ) NEGATIVAMENTE 

(  ) NÃO IMPACTOU 

(  ) POSITIVAMENTE 

(  ) MUITO POSITIVAMENTE 

 

19. Os dados obtidos e entregues como histórico do exercício 

apresentam que nível de compreensão por parte da tropa usuária? 

(  ) MUITO DIFÍCIL 

(  ) DIFÍCIL 

(  ) ADEQUADO 

(  ) FÁCIL 
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(  ) MUITO FÁCIL 

 

20. Como o Sr. avalia a Análise Pós-Ação realizada ao término do 

treinamento em relação as informações e orientações apresentadas para o 

aprimoramento das capacidades do Pel? 

(  ) RUIM 

(  ) REGULAR 

(  ) BOM 

(  ) MUITO BOM 

(  ) EXCELENTE 

 

21. O quanto que o Sr. considera que os dados obtidos no treinamento 

são explorados de uma forma proveitosa para o adestramento continuo de sua 

tropa após a realização do exercício SIMAF? 

(  ) NÃO FORAM APROVEITADOS 

(  ) MUITO POUCO 

(  ) EM NÍVEL MÉDIO 

(  ) BEM APROVEITADOS 

(  ) MUITO BEM APROVEITADOS 

 

22. Como o Sr. avalia o tempo total destinado à realização do 

treinamento? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

23. Justifique a resposta anterior e sugira o tempo mais adequado, caso 

sua resposta não tenha sido adequada. 
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  APENDICE B – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS INSTRUTORES 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav 

Dartanhan do Nascimento Duarte, integrante do programa de pós-graduação 

strictu sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os diferentes aspectos 

da condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército Brasileiro, visando o 

aprimoramento do emprego da referida ferramenta por meio da proposição de 

uma metodologia de aplicação de exercícios. 

 

Desse modo, este questionário é endereçado aos militares que 

integraram a Equipe de aplicação de exercícios do SIMAF – CA-Sul, nos anos 

de 2016, 2017, 2018 e 2019, no intuito de verificar “Como deve ser estruturada 

a metodologia de emprego do SIMAF de forma a permitir a máxima aplicação de 

suas capacidades visando aprimorar o adestramento dos Pel Mrt P do EB?” 

(problema de pesquisa), de modo a contribuir para a evolução da Doutrina Militar 

Terrestre. 

 

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos: 

Celular: (51) 98294-5511 

E-mail: capcavduarte@gmail.com 
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IDENTIFICAÇÃO 
1. Qual seu posto/graduação e nome de Guerra? 

2. Por quanto tempo o Sr integrou a Equipe SIMAF-Sul? 

3. Qual(is) da(s) função(ões) o Sr. já desempenhou ou desempenha no 

SIMAF? 

 

QUESTÕES 
4. Em relação ao nível de preparo e adestramento apresentado de forma 

geral pela tropa usuária ao apresentar-se para realizar o treinamento no SIMAF, 

o Sr o considera? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) REGULAR 

(  ) BOM 

(  ) MUITO BOM 

(  ) EXCELENTE 

 

5. Qual sua avaliação em relação à sequência das atividades adotadas 

atualmente durante os exercícios de treinamento de Pel Mrt P com emprego do 

SIMAF (adaptação ao sistema de simulação, verificação inicial, treinamento por 

subsistemas, treinamento conjunto, verificação final)? 

(  ) ADEQUADA 

(  ) INADEQUADA 

 

6. Caso sua resposta no item anterior tenha sido inadequada, sugira uma 

nova sequência para realização das atividades? 

 

7. Considerando o tempo total do exercício imposto, como você avalia a 

distribuição de tempo para as atividades do treinamento 

(  ) ADEQUADA 

(  ) INADEQUADA 

 

8. Caso sua resposta no item anterior tenha sido inadequada, sugira uma 

nova distribuição de tempo para a realização das atividades? 
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9. Em sua opinião, qual a importância do período destinado à adaptação 

dos usuários ao sistema de simulação no desempenho dos mesmos durante o 

treinamento?  

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) POUCO IMPORTANTE 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 
 

10. Como o Sr avalia o tempo destinado a esse período de adaptação 

ao sistema de simulação? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 
 

11. Qual a importância da realização da VI no processo de 

desenvolvimento de capacidades, tendo em vista estabelecer um parâmetro 

inicial comparativo do nível de desempenho do Pel Mrt P? 

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) NÃO TEM IMPORTÂNCIA 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 
 

12. Como Sr. avalia a importância da comparação imediata entre os 

dados gerados pelo sistema e os dados obtidos pela tropa usuária para a 

condução dos exercícios de simulação?  

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) NÃO TEM IMPORTÂNCIA 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 
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13. Como Sr. avalia o processo para extração desses dados por meio do 

centro de controle do exercício (acompanhamento via CCONEX)? 

(  ) MUITO SIMPLES 

(  ) SIMPLES 

(  ) ADEQUADO 

(  ) TRABALHOSO 

(  ) MUITO TRABALHOSO 

 

14. Justifique a resposta anterior. 

 

15. Como o Sr. avalia o processo para marcação dos tempos de 

execução de cada fase da missão de tiro?  

(  ) MUITO SIMPLES 

(  ) SIMPLES 

(  ) ADEQUADO 

(  ) TRABALHOSO 

(  ) MUITO TRABALHOSO 

 

16. O Sr. acredita que alterações no sistema de simulação visando 

facilitar a extração desses dados e marcação de tempo contribuiriam para a 

condução dos exercícios de simulação? 

(  ) NÃO CONTRIBUIRIAM EM NADA 

(  ) CONTRIBUIRIAM POUCO 

(  ) CONTRIBUIRIAM 

(  ) CONTRIBUIRIAM  MUITO  

(  ) SERIAM ESSENCIAIS 

 

17. Em relação à progressão do nível de dificuldade apresentado pelo 

treinamento no SIMAF para os Pel Mrt P, o Sr. considera que? 

(  ) NÃO HÁ PROGRESSÃO DO NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

(  ) HÁ UMA PEQUENA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 

(  ) HÁ UMA ADEQUADA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 

(  ) HÁ ELEVADA PROGRESSÃO DE DIFICULDADE 



211 

( ) HÁ GRANDE E DESNECESSÁRIA PROGRESSÃO DE 

DIFICULDADE 

 

18. Como Sr. avalia a importância da fase destinada ao treinamento por 

subsistemas visando propiciar maior número de repetições aos militares em 

treinamento nos subsistemas correspondentes? 

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) NÃO TEM IMPORTÂNCIA 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

19. Como Sr. avalia o tempo destinado ao treinamento por subsistemas? 

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

20.  Como Sr. avalia a importância da fase destinada ao treinamento 

conjunto visando propiciar maior interação entre as frações que compõe o Pel 

Mrt P?  

(  ) PREJUDICIAL 

(  ) NÃO TEM IMPORTÂNCIA 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

21. Como Sr. avalia o tempo destinado ao treinamento conjunto?  

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 

 

22. Como o Sr. avalia a importância da verificação final no processo de 

desenvolvimento de capacidades, tendo em vista obter um dado final de 

desempenho visando aferir possível evolução?  
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(  ) PREJUDICIAL 

(  ) NÃO TEM IMPORTÂNCIA 

(  ) IMPORTANTE 

(  ) MUITO IMPORTANTE 

(  ) ESSENCIAL 

 

23. Como Sr. avalia o tempo total destinado a realização do exercício?  

(  ) INSUFICIENTE 

(  ) ADEQUADO 

(  ) EXCESSIVO 
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    APENDICE C – ENTREVISTA DESTINADA AOS INSTRUTORES 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

Esta entrevista faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Dartanhan 

do Nascimento Duarte, integrante do programa de pós-graduação strictu sensu 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os diferentes aspectos 

da condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército Brasileiro, visando o 

aprimoramento do emprego da referida ferramenta por meio da proposição de 

uma metodologia de aplicação de exercícios. 

Desse modo, esta entrevista é destinada aos militares que integraram a 

Equipe de aplicação de exercícios do SIMAF – CA-Sul, nos anos de 2016, 2017, 

2018 e 2019, e ofereceram importantes contribuições na concepção e 

estruturação de exercícios de treinamento; no intuito de verificar “Como deve ser 

estruturada a metodologia de emprego do SIMAF de forma a permitir a máxima 

aplicação de suas capacidades visando aprimorar o adestramento dos Pel Mrt P 

do EB?” (problema de pesquisa), de modo a contribuir para a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre. 

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos: 

Celular: (51) 98294-5511 

E-mail: capcavduarte@gmail.com 
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IDENTIFICAÇÃO 
ENTREVISTADO NÚMERO 1: Cap Inf Gustavo ASSIS VITÓRIO, instrutor 

do SIMAF-Sul nos anos de 2016 e 2017. Atualmente é instrutor da AMAN. 

ENTREVISTADO NÚMERO 2: 1º Ten Art Arthur POSSER Tonetto, 

instrutor do SIMAF-Sul nos anos de 2016 e 2020. 

ENTREVISTADO NÚMERO 3: Cap Cav Leonel Francisco SLIM Wilin, 

instrutor do SIMAF-Sul nos anos de 2017 e 2020.  

ENTREVISTADO NÚMERO 1: Cap Art Nilo Paulo DE FREITAS Junior, 

instrutor do SIMAF-Sul nos anos de 2015 e 2016. 

ENTREVISTADO NÚMERO 1: Cap Art LEONARDO Figueiredo 

BARBOSA, instrutor do SIMAF-Sul nos anos de 2016 e 2017. Atualmente é 

instrutor da AMAN. 

 

QUESTÕES 
1. Como o Sr. avalia o nível de preparo e adestramento apresentado 

de forma geral pela tropa usuária ao apresentar-se para realizar o 
treinamento no SIMAF? Justifique  

 
CAP ASSIS VITÓRIO: Regular, uma vez que as missões de tiro iniciais 

eram desencadeadas com muita lentidão e, na maioria das vezes, mostrou-se 

necessária a intervenção dos militares controladores do Exc para o 

desencadeamento das MT. 

1º TEN POSSER: Não há uniformidade no nível de preparo dos 

diferentes pelotões que realizam exercício no SIMAF. Existe significativa 

discrepância entre os pelotões, o que impacta no resultado final obtido no 

exercício. 

CAP SLIM: Deficiente. Por vezes os pelotões são constituídos de última 

hora, não seguem as CTTEP, constituem um pelotão composto por diversas 

unidades daquela Bda (desvia da doutrina do emprego do Pel Mrt P) e nem todos 

os integrantes do pelotão são ou já fizeram parte do QCP do Pel. 

 

CAP DE FREITAS: Regular. Via de regra a tropa usuária chega no 

SIMAF sem o adequado preparo intelectual para a condução do exercício, o que 
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gera retrabalho e atraso para o início dos treinamentos por subsistema e 

conjunto. 

CAP LEONARDO: Em média o nível é de regular a bom. 

 

2. O Sr. considera que exista uma progressão de dificuldade no 
treinamento da tropa usuária? Justifique. 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, uma vez que o planejamento do Exc é 

norteado por essa premissa. Inicia-se com MT mais simples, progredindo para 

missões de tiro mais complexas. 

1º TEN POSSER: Sim. Entretanto, somente é possível progredir em 

complexidade quando o preparo da tropa proporciona condições para tal. Houve 

exercícios em que se treinou somente o básico, pois, pela exiguidade do tempo 

combinado com o nível baixo de preparo do pelotão, não foi possível exigir 

missões de tiro mais complexas. 

CAP SLIM: Sim. O desenvolvimento do Pel é nítido após o entendimento 

do método da técnica de tiro. No treinamento por subsistemas é possível 

aumentar a capacidade dos integrantes do Pel em assimilar o conhecimento 

através da repetição da técnica e execução de diversas missões de tiro. 

CAP DE FREITAS: Sim. O treinamento é realizado com níveis de 

dificuldade progressivos. Primeiramente, realiza-se o treinamento por 

subsistemas, onde são executadas as missões de tiro com menor grau de 

dificuldade, após o qual são realizadas missões de tiro mais complexas e ocorre 

a integração dos subsistemas, possibilitando um treinamento conjunto e a 

avaliação do Pel Mrt como um todo. 

CAP LEONARDO: Sim. O exercício é montado de forma a garantir a 

execução de missões mais simples, inicialmente, e missões mais complexas, em 

um segundo momento. A própria divisão das fases (Treinamento por 

Subsistemas e Treinamento Conjunto) já contribui para esse aspecto, uma vez 

que o segundo tipo de treinamento impõe maior complexidade, tendo em vista a 

integração de todos os subsistemas. 
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3. O Sr. considera as medidas adotadas atualmente na preparação 
dos integrantes da Equipe SIMAF, visando a preparação e condução dos 
exercícios, adequadas? O Sr. tem alguma sugestão nesse sentido? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, estão adequadas. É importante a Rlz de um 

ESTAP anual, se possível com a participação de algum representante da 

empresa TECNOBIT. 

1º TEN POSSER: Considero adequadas. Antes do início do ano de 

instrução são ministradas instruções no âmbito interno do SIMAF, nivelando o 

conhecimento dos novos integrantes da equipe e capacitando-os a conduzir os 

exercícios em seus respectivos postos. 

CAP SLIM: Sim. A semana de capacitação da equipe é fundamental, 

principalmente para os recém chegados ambientarem-se na Seção e, mais 

importante ainda, nivelar conhecimentos. Atualmente, o SIMAF é composto por 

elementos da cavalaria, artilharia, infantaria, militares temporários e de carreira. 

Dessa forma, inserir todos na manobra, verificar as mdd coor e ctrl utilizadas e 

ambientá-los na importância do Planejamento e Coordenação de Fogos tem 

impactado bastante no nível de conhecimento da equipe de instrução do SIMAF. 

CAP DE FREITAS: Sim. Cabe ressaltar que é imprescindível que ocorra 

o estágio de preparação dos integrantes da Equipe SIMAF, visando ambientar 

os militares recém egressos e padronizar procedimentos. 

CAP LEONARDO: Sim. A sugestão seria que houvesse oportunidades 

de intercâmbio com países possuidores de sistemas de simulação análogos a 

fim de enriquecer os nossos exercícios com experiências exitosas. 

 

4. O Sr. considera que os documentos existentes para a preparação 
e para o auxílio dos instrutores para a condução dos exercícios são 
adequados? O Sr. tem alguma sugestão nesse sentido? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, estão adequados. 

1º TEN POSSER: Considero que sim. Existem diversos documentos 

capazes de orientar os instrutores a prepararem e conduzirem exercícios. A 

sugestão é que exista um arquivo de melhores práticas, produzido pelos 
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integrantes da equipe, que possa implementar no método de exercício 

ferramentas capazes de gerar melhor resultado ou melhor condução/preparação 

do exercício. 

CAP SLIM: De certa forma são adequados. Muitos documentos foram 

produzidos por antigos instrutores e monitores, além das instruções de operação 

do sistema. Todo ano o conhecimento renova-se e novas adaptações são 

sugeridas e implementadas. Os manuais disponibilizados pelo Centro de 

Doutrina são úteis à preparação da tropa usuária. Para a equipe de instrução, é 

necessário um PPA que amarre os objetivos do Pel Mrt P e os tempos de 

execução, por exemplo, de uma entrada em posição, tempo para o tiro inicial e 

tempo de designação de alvo. Nos Exc Adst Pel Mrt P não exploramos esses 

dados. Nos Exc de GAC é possível, pois estão amarrados no PPA da Art. 

CAP DE FREITAS: Atualmente os instrutores tomam por base os 

relatórios e planejamentos dos anos anteriores. A metodologia, ora em estudo, 

vem sendo parcialmente aplicada. Assim, torna-se necessário uma formalização 

desta metodologia com a possível confecção de um caderno de instrução, 

visando a padronização dos procedimentos. 

CAP LEONARDO: A documentação de apoio poderia ser mais rica e a 

tendência é que ela seja aumentada ao longo dos anos, visto que, no ato da 

compra o simulador, não foi entregue com suporte documental no que tange a 

metodologia de aplicação de exercícios. O caminho para solucionar essa 

questão é o intercâmbio com unidades semelhantes de nações amigas e, em 

menor medida, a troca de informações com unidades de características 

semelhantes, como o CI Bld, por exemplo. 

 

5. O Sr. considera o atual formato do exercício e sua forma de 
condução pela Equipe SIMAF adequado? O Sr. possui alguma sugestão 
nesse sentido? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, considero adequado. 

1º TEN POSSER: Considero excelente. A metodologia aplicada permite 

a produção de dados sólidos de comparação do desempenho da tropa na 

chegada e na conclusão do exercício e, nesses, é evidente a melhora de TODOS 

os pelotões que realizaram adestramento no SIMAF. 



218 

CAP SLIM: Sim. 

CAP DE FREITAS: Sim. 

CAP LEONARDO: Considero adequado. A sugestão é a busca de 

feedbacks constantes por parte da tropa usuária em relação à eficiência da 

utilização do simulador na qualidade do tiro real da fração. Com o tempo, o 

estudo dessas informações pode trazer alguma medida inovadora que 

acrescente qualidade à atual metodologia. 

 

6. O Sr. considera que os quatro principais subsistemas elencados 
para ser treinados no simulador são bem atendidos pelo sistema? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: O subsistema comunicações, por vezes, 

apresenta falhas ou interrupções, uma vez que depende da qualidade do sinal 

de internet. 

1º TEN POSSER: Não. Considero que os subsistemas de observação e 

comunicação sejam bem atendidos. A linha de fogo deixa a desejar, pois os 

sensores de leitura de direção e alcance de tiro não são capazes de extrair os 

dados corretos, tornando o sistema muito pouco útil ao adestramento. No mesmo 

sentido, o sistema não oferece à central de tiro qualquer método de 

acompanhamento. A parte majoritária da melhora no adestramento e 

acompanhamento para verificação e extração de dados dos últimos dois 

subsistemas citados depende exclusivamente da atuação dos instrutores nos 

postos. 

CAP SLIM: Sim e não. Subsistemas como a Obs, C Tir e Com são bem 

atendidos. Não é o mesmo observado na LF, devido a falha de leituras dos 

sensores e do sistema. Alguns problemas clássicos de panes no sistema são 

comuns e afetam os subsistemas quando ocorrem durante a execução de uma 

missão de tiro. Caso contrário, é possível reiniciar o sistema e desenvolver a MT 

sem problemas. 

CAP DE FREITAS: Sim. 

CAP LEONARDO: Todos são bem atendidos, embora no caso do 

Subsistema Observação o simulador atenda de uma forma ainda mais 

destacada. 
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7. O Sr. acredita que o desempenho global apresentado pelos 
pelotões ao chegar no SIMAF tem melhorado desde a inauguração do 
SIMAF? Justifique e apresente possíveis motivos. 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim acredito. A melhora é evidenciada por meio 

do desempenho dos pelotões ao final do Exc, mensurado pela comparação entre 

a Avl Ini e Final. Motivos: motivação da tropa usuária ao utilizar meios de 

simulação; metodologia bem ajustada, com foco no treinamento por 

subsistemas; motivação da equipe que trabalha no simulador; e preparação da 

tropa usuária antes de sua chegada no simulador. 

1º tem POSSER: Tem melhorado muito. Nota-se crescente preocupação 

no âmbito do CMS por parte dos pelotões de morteiro de realizar instruções para 

aprimoramento do adestramento antes da chegada ao SIMAF, com base na ideia 

difundida de que o SIMAF não é um simulador de instrução, mas sim de 

adestramento. 

CAP SLIM: Não. Os pelotões são reconstituídos anualmente, o 

conhecimento não é propagado aos militares substitutos e não são executadas 

instruções previstas nas CTTEP. 

CAP DE FREITAS: Sim. Após a consolidação do SIMAF e dos diversos 

exercícios de simulação, a tropa usuária passou a ter uma maior preocupação e 

interesse em chegar com uma melhor preparação intelectual para os exercícios. 

Entretanto, é de extrema importância que a documentação pré-exercício seja 

enviada de maneira tempestiva à U/GU em questão, possibilitando que o Pel Mrt 

P tenha uma preparação adequada para o exercício. 

CAP LEONARDO: Sim. Percebeu-se essa melhora já no segundo ano 

de utilização do SIMAF. Os resultados extraídos nos exercícios do primeiro ano 

(2016) expuseram algumas deficiências das frações e houve, nitidamente, por 

parte do seu comando enquadrante, a preocupação em se preparar de forma 

mais adequada para os exercícios de 2017. 

 

8. O Sr. acredita que exista um nivelamento do adestramento dos 
Pel Mrt P quando estes iniciam o treinamento no SIMAF? Quais os 
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impactos que o Sr observa na condução do exercício em decorrência de 
um possível desnível entre as capacidades dos Pel Mrt P? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Não, tendo em vista diferentes épocas nas quais 

os Exc são executados, o que pode influenciar diretamente no adestramento da 

fração. O principal impacto observado é que as frações menos adestradas 

aproveitam menos as capacidades do simulador que as frações que chegam 

mais adestradas para o Exc. 

1º TEN POSSER: Não há nivelamento. Os pelotões que se apresentam 

ao SIMAF chegam em diferentes níveis de adestramento. Impacta no sentido de 

que por diversas vezes não é possível progredir em complexidade no exercício 

pela carência de adestramento do pelotão. Tal problemática desemboca na 

dificuldade que se tem em desenvolver um modelo de exercício que seja 

eficiente para atender a todos os pelotões que praticam o adestramento no 

SIMAF. 

CAP SLIM: Sim. Um Desnível impacta na obtenção de resultados, 

aumenta o tempo previsto na Ambientação para “ensinar” a tropa usuária sobre 

a Tec Tiro, atrasa o inicio da Verificação Inicial, dificulta a realização de um 

número maior de MT e dificulta, também, o aprimoramento de MT mais 

complexas que poderiam ser trabalhadas durante o período. 

CAP DE FREITAS: Não há um nivelamento do adestramento dos Pel Mrt 

P. Via de regra, apenas os militares que possuem as funções de chefia chegam 

com um certo preparo intelectual, o que prejudica a adequada condução do 

exercício. 

CAP LEONARDO: Não. Porém o fato de a mesma equipe receber todos 

os Pel Mrt P e aplicar o mesmo exercício acaba atenuando esse problema, 

aproximando os níveis de adestramento das diferentes frações. O desnível em 

relação às capacidades dos Pel Mrt P impacta em diferentes resultados ao 

término dos exercícios. Isso ocorre uma vez que as missões de tiro são 

conduzidas em paralelo, por diferentes instrutores, de forma que um Pel melhor 

adestrado irá cumprir mais missões de tiro que uma fração não tão bem 

adestrada. Dessa forma, por conta da metodologia empregada, o déficit no 

adestramento de um Pel não impede o progresso do Pel Mrt melhor preparado. 
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9. Como o Sr. acredita que poderia ser realizado esse nivelamento 
entre os pelotões e quais as possíveis contribuições para a realização de 
exercícios no SIMAF de Pel Mrt P? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Acredito que uma medida que poderia mitigar 

essas diferenças, é a Rlz de todos os Exc Mrt P em uma mesma época, 

contribuindo para um melhor rendimento e aproveitamento das capacidades do 

simulador. 

1º TEN POSSER: Pela difusão da necessidade de instruções nos 

regimentos e batalhões com vistas ao aprimoramento do adestramento, aliado a 

uma atenção maior ao efetivo do pelotão, para que os militares possam ter mais 

tempo à disposição do comandante do pelotão de morteiro para treinamento. 

Contribuiria no sentido do desenvolvimento de um modelo de exercício eficaz ao 

adestramento dos pelotões e, ainda, evitaria o subemprego da ferramenta 

SIMAF, que acontece quando o pelotão se apresenta ao exercício e é necessário 

utilizar tempo do exercício com instruções incondizentes com o adestramento. 

CAP SLIM: O nivelamento poderia ser realizado nos GAC orgânicos da 

Bda ou do Cmdo enquadrante e reforçado nas CTTEP das OM. Acredito que as 

contribuições seriam para o Adestramento do Pel, pois o SIMAF é uma 

ferramenta que viabiliza o acompanhamento e verificação do nível de 

adestramento, devido as diversas variantes impostas nas OM, o interessante 

seria a tropa usuária utilizar o tempo disponível no SIMAF para a realização do 

máximo de MT de forma satisfatória. 

CAP DE FREITAS: O nivelamento poderia ser realizado de duas 

maneiras: 1) Nivelamento pré-exercício - na própria guarnição a qual pertence o 

Pel Mrt P; 2) Nivelamento durante o exercício - sendo realizado no próprio SIMAF 

e com a inserção de mais uma etapa na metodologia de aplicação (antes da 

adaptação). Pelo menos uma jornada com instruções teóricas. 

CAP LEONARDO: Acredito que ao final do ano, após aplicar todos os 

exercícios previstos, a Equipe SIMAF tenha ótimas condições de estudar e 

interpretar os dados colhidos nos exercícios. Erros comuns ou boas práticas 

podem ser apresentados ao COTER, não havendo nem mesmo a necessidade 

de identificar as OMs no caso dos primeiros, de forma que o COTER possa 
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difundir para os Comandos Militares de Área tais análises, contribuindo para o 

nivelamento dos Pel Mrt P no âmbito nacional. 

 

10. O Sr. considera que o modelo atual de condução de exercícios 
é satisfatório? O tempo total para realização do treinamento é satisfatório? 
Justifique? 

 
CAP ASSIS VITÓRIO: Sim. Os Obj propostos do Exc são atingidos na 

carga horária que vem sendo destinada para tal. 

1º TEN POSSER: É satisfatório. Há considerações a se fazer em relação 

ao tempo de exercício. Quando o pelotão apresenta nível suficiente de 

adestramento, o tempo é suficiente para que se possa ter um aprimoramento 

considerável. Entretanto, quando o nível de adestramento deixa a desejar, o 

tempo total se torna escasso, pois se perde muito tempo com instruções prévias 

ao exercício, mas necessárias para que o pelotão possa realizar as missões 

atinentes ao exercício planejado. 

CAP SLIM: É satisfatório. Mesmo os pelotões apresentando-se com 

pouco conhecimento. A equipe do SIMAF não consegue explorar mais 

capacidades da tropa usuária devido a falta de conhecimento. 

CAP DE FREITAS: O modelo atual é satisfatório. Quanto ao tempo total, 

acredito que seria interessante aumentar uma jornada para a realização do 

treinamento. Dessa forma, o exercício de adestramento seria realizado em três 

jornadas, acrescendo uma meia jornada para a etapa de treinamento por 

subsistemas e uma meia jornada para a etapa de treinamento conjunto. 

CAP LEONARDO: Acredito que o atual modelo é suficiente para o fim 

que se propõe, embora o ideal fosse haver um pouco mais de tempo para os 

exercícios. Obviamente, há que se ter certa flexibilidade, dependendo da 

finalidade do adestramento de determinada fração. Por exemplo, em um cenário 

onde se busque adestrar frações para uma eventual missão real, haveria a 

necessidade de aumentar o tempo e a complexidade do exercício. 

 

11. O Sr. considera o sistema atual de acompanhamento adequado 
para a realização dos exercícios em relação a sua validade e 
complexidade? O Sr. possui alguma sugestão para seu aprimoramento? 
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CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, considero adequado. A inserção de uma 

ferramenta no sistema que gere relatórios comparativos entre os dados inseridos 

pela tropa usuária e os dados fornecidos pelo sistema, de forma automática, é 

importante para a dinâmica da atividade, facilitando o acompanhamento. 

1º TEN POSSER: Considero adequado dentro do que se pode ter, uma 

vez que a ferramenta SIMAF oferece muito pouco em termos de 

acompanhamento e extração de dados. A sugestão é que seja desenvolvido no 

sistema um método de acompanhamento e arquivamento de dados para 

consulta, especialmente no que diz respeito ao desempenho dos sensores da 

linha de fogo e no registro de dados no centro de controle do exercício. 

CAP SLIM: É válido. Uma dinâmica que poderia ser implementada seria 

a execução do Tiro na semana seguinte ao adestramento no SIMAF. 

CAP DE FREITAS: Da forma que se apresenta o sistema de simulação, 

acredito que o atual sistema de acompanhamento seja o mais adequado. 

CAP LEONARDO: O sistema de acompanhamento permite a extração 

dos dados necessários à mensuração do desempenho da tropa usuária e, 

consequentemente, propicia o acompanhamento da evolução do seu 

adestramento, o que é essencial. Porém, exige emprego de grande quantidade 

de recursos humanos, o que não é o ideal. A sugestão seria automatizar a 

extração de dados diretamente do sistema. 

 

12. O Sr. considera que o formato de APA atualmente adotado é 
válido? O Sr. possui sugestões para seu aprimoramento? 

 

CAP ASSIS VITÓRIO: Sim, considero válido, uma vez que utiliza dados 

objetivos coletados durante a Rlz do Exc. 

1º TEN POSSER: É válido, mas considero que se deveria explorar mais 

as planilhas de acompanhamento, pois demonstram com precisão e clareza os 

pontos a serem melhorados pelo pelotão. 

CAP SLIM: Sim. Ultimamente a APA tem explorado tanto erros e acertos 

de procedimento observados ao longo do período de adestramento. 

CAP DE FREITAS: É válido, uma vez que fornece uma resposta rápida 

(feedback) ao usuário sobre o seu desempenho no exercício de adestramento. 

CAP LEONARDO: Sim. Não há sugestões. 
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APENDICE D – ENTREVISTA COM ANTIGO INSTRUTOR DO CIBLD E 
CA - SUL 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

Esta entrevista faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Dartanhan 

do Nascimento Duarte, integrante do programa de pós-graduação strictu sensu 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os diferentes aspectos 

da condução de exercícios com emprego do SIMAF em proveito do 

adestramento dos pelotões de morteiro pesado do Exército Brasileiro, visando o 

aprimoramento do emprego da referida ferramenta por meio da proposição de 

uma metodologia de aplicação de exercícios. 

Esta entrevista, especificamente, é destinada ao Sr. Cel Cav Maurício 

MAGNUS, Chefe do Estado Maior da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 

sobretudo por sua vasta experiência na área de simulação militar, tendo 

participado da implantação da simulação no CIBld e no CA – Sul, além de ter 

realizado o Curso de Comandante de Subunidade Blindada na República da 

Alemanha, no qual teve igual oportunidade de trabalhar com modernos meios de 

simulação.  

As respostas oferecem importantes contribuições na concepção e 

estruturação de exercícios de treinamento; no intuito de verificar “Como deve ser 

estruturada a metodologia de emprego do SIMAF de forma a permitir a máxima 

aplicação de suas capacidades visando aprimorar o adestramento dos Pel Mrt P 
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do EB?” (problema de pesquisa), de modo a contribuir para a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre. 

Os questionamentos foram apresentados pelo autor em 

videoconferência com o Cel MAGNUS. 

A entrevista seguiu um roteiro flexível, sendo balizado pelas seguintes 

perguntas. 

 

01. Quando consideramos o emprego de ferramentas de simulação no 

adestramento de tropas, quão fundamental o Sr. considera a estruturação de 

uma metodologia para realização de exercícios e por quais motivos?  

 

02. Quais aspetos o Sr. considera fundamentais na estruturação de uma 

metodologia de emprego de simuladores no adestramento de frações? 

 

03. Quais fatores em relação a tropa usuária podem ser considerados 

determinantes para ao sucesso do treinamento realizado? 

 

04. Quais fatores são fundamentais para determinar quais atividades 

serão desenvolvidas durante o treinamento das frações? 

 

05. Quais fatores devem ser considerados em relação à distribuição do 

tempo para diferentes atividades do exercício de simulação? 

 

06. Como deve ser executada a preparação dos Instrutores 

responsáveis pela preparação e condução dos exercícios? 

 

07. Quais impactos positivos a padronização de exercícios e a descrição 

da metodologia pode acarretar no aprimoramento do emprego da ferramenta por 

parte da equipe de instrução e no melhor desempenho dos instruendos? 

 

08. Quais são os principais aspectos que se deve buscar desenvolver 

em uma tropa com auxílio dos meios de simulação? 
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As principais percepções extraídas na oportunidade foram: 

A simulação virtual tem muito boa aplicação no treinamento de técnicas 

e procedimentos. Para tal, deve ser desenvolvida dentro de parâmetros muito 

bem estabelecidos para que se tenha uma evolução nos diferentes níveis, 

começando pelas funções individuais, depois seção, pelotão e assim por diante. 

É fundamental que se esteja bem em determinada fase para poder passar a fase 

seguinte. 

Sem uma metodologia o simulador é um jogo, como poderia saber se o 

resultado dele é adequado ao combate real; cuidado com treinamento negativo. 

A metodologia tem que explicar por que estou fazendo determinada 

ação, quando se perde o porquê se deixa de executar. 

O desenvolvimento de metodologia é tão importante que é o que acaba 

diferenciando exércitos mais profissionais. Em linhas gerais, é mais fácil comprar 

um equipamento do que comprar uma metodologia. 

A simulação não pode substituir o stress ofertado pelo combate, mas 

algumas ações podem impor certa pressão à tropa que realiza o treinamento 

O simulador é para treinar e não para aprender a realizar, há risco de 

subemprego quando a tropa chega sem o nível adequado de treinamento. 

A questão do tempo no combate atual é fundamental. Não basta se ter 

precisão, é necessário executar as ações antes do inimigo. 

É muito importante que se defina uma metodologia capaz de atender os 

objetivos estabelecidos para o treinamento. Se observa algumas SIBld que não 

extraem nada dos treinamentos, exatamente por não seguirem uma metodologia 

definida.  

Simuladores de mesma natureza e destinados padronização de 

procedimentos entre simuladores de mesma natureza. 

Saber empregar a ferramenta de simulação é fundamental para os 

militares combatentes especializados na atividade. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 
 

 
1.1 FINALIDADES 

 
1.1.1 Padronizar conceitos e estabelecer procedimentos relacionados à 

condução de exercícios por meio da Simulação Virtual de Apoio de Fogo no 
âmbito do Exército Brasileiro (EB) em proveito do treinamento de Pelotões de 
Morteiro Pesado (Pel Mrt P). 

1.1.2. Definir procedimentos que permitam o aprimoramento do 
adestramento dos Pel Mrt P por meio de exercícios de Simulação Virtual. 

1.1.3 Apresentar o potencial da Simulação Virtual de Apoio de Fogo como 
recurso destinado à preparação e à análise da capacidade dos Pel Mrt P. 

1.1.4 Possibilitar o emprego padronizado da Simulação Virtual pelos 
Sistemas de Simulação de Apoio de Fogo. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Orientar os organizadores de um exercício de treinamento de Pel 

Mrt P, baseado em Simulação Virtual de Apoio de Fogo, quanto à metodologia a 
ser empregada, englobando: 

a) características da ferramenta de simulação; 
a) fundamentos de emprego da simulação virtual de apoio de fogo; 
c) preparação, aplicação e consolidação do treinamento de Pel Mrt P; e 
d) gestão do conhecimento produzido nos exercícios. 
 
 

1.3 CONCEITOS BÁSICOS 
 

1.3.1 SISTEMA DE SIMULAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO (SSEB): 
engloba o conjunto de recursos humanos, instalações, aplicativos e 
equipamentos de simulação empregados no adestramento, treinamento, 
instrução, ensino militar e no suporte à tomada de decisão. Está dividido em 
programas que se destinam a gerenciar as ações necessárias à obtenção, ao 
emprego e ao ciclo de vida dos diversos tipos de simuladores e os processos 
correlatos, como a interoperabilidade entre os simuladores e o emprego dos 
campos e dos centros de instrução e adestramento 

1.3.2 SIMULAÇÃO: pode ser definida como um método técnico que 
possibilita representar artificialmente uma atividade ou um evento real, por meio 
de um modelo. Com o auxílio de um sistema informatizado, mecânico, hidráulico 
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ou de sistemas combinados, a simulação reproduz as características e a 
evolução de um processo ao longo do tempo. 

1.3.3 SIMULAÇÃO MILITAR: 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: viva, virtual e construtiva. 

1.3.4 SIMULAÇÃO VIRTUAL: Modalidade na qual são envolvidos 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, permitindo-se explorar os 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. 

1.3.5 SIMULADOR: é o equipamento, dispositivo, programa de 
computador ou sistema, que representa ou simula um equipamento real ou uma 
atividade específica, reproduzindo as características essenciais deste 
equipamento ou atividade, e possibilitando a operação humana direta. Os 
simuladores reproduzem fenômenos e sensações que, na realidade, não estão 
ocorrendo, tais como: velocidade, aceleração, som ambiente, percepção do 
terreno, comportamento de equipamentos, entre outros. 

1.3.6 SISTEMA DE SIMULAÇÃO: é um conjunto de dispositivos, 
equipamentos e materiais, programas de computador e meios de informática, 
operado por pessoal especializado e organizado para dar suporte, de acordo 
com normas técnicas e procedimentos, a um exercício ou treinamento em 
simulação que, normalmente, é composto por equipamentos diversos, de 
diferentes classificações e níveis de fidelidade, como são encontrados nos 
Centros de Adestramento do Exército Brasileiro como Sistema Simulação de 
Apoio de Fogo, Sistema de Simulação Comando e Estado Maior e o Sistema de 
Simulação Tática, envolvendo a simulação viva e a simulação virtual tática. 

1.3.7 SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE APOIO DE FOGO (SIMAF): conjunto 
de instalações físicas, equipamentos e software capaz de simular em um 
ambiente virtual fogos indiretos dos principais meios da artilharia de campanha 
e dos morteiros pesados do EB, com suas respectivas trajetórias balísticas, 
pontos de impacto e efeitos sobre o alvo. 

1.3.8 OBSERVADOR, CONTROLADOR e AVALIADOR (OCA): militar 
designado para o observar a fração executante, controlando suas ações através 
de observação direita, com o uso de fichas e baremas, e da observação indireta, 
através de suas experiências anteriores e conhecimento técnico profissional. 

1.3.9 INSTRUTORES DE ADESTRAMENTO VIRTUAL (Inst Adest Virt): 
militares responsáveis pela concepção, preparação, aplicação e consolidação do 
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treinamento empregando simuladores virtuais. No SIMAF os integrantes 
responsáveis por estas ações são denominados Equipe SIMAF. 

1.3.10 TROPA USUÁRIA (T Usu): são os indivíduos integrantes dos Pel 
Mrt P que estão sendo adestrados conforme o Programa de Instrução Militar do 
Comando de Operações Terrestres (PIM/COTER). 
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CAPÍTULO II 
CARACTERÍSTICAS DO SIMAF 

 
 

 
2.1 ESTRUTURA 

 
2.1.1 As instalações físicas do SIMAF são capazes de comportar a tropa 

e oferecer os recursos para o treinamento simulado das turmas e seções 
responsáveis pelas atividades da execução e coordenação do apoio de fogo, 
com cada subsistema tendo seu posto ou sala correspondente. Todas as salas 
possuem rádios emulados atrelados ao sistema para que os integrantes T Usu 
possam estabelecer as comunicações previstas. 

2.1.2 POSTOS DE OBSERVAÇÃO: O SIMAF conta com três postos de 
observação que possuem uma tela curva que cobre um campo de visão de 125º, 
possibilitando a imersão do militar em treinamento no cenário projetado. A 
ambientação é complementada, por um sistema sonoro capaz de reproduzir o 
som do ambiente simulado. Os observadores avançados (OA) treinam suas 
ações na designação de alvos e na condução de tiros, com auxílio da projeção, 
e dos seguintes equipamentos emulados: bússola magnética, sistema de 
posicionamento global (GPS), Binóculos convencionais e multifuncionais com 
visão noturna, telêmetro laser e plataforma goniométrica. 

2.1.3 SALAS DE CENTRAL DE TIRO: O SIMAF conta com três salas 
centrais de tiro (C Tir) de bateria e uma sala de grupo, as quais podem ser 
utilizadas para o treinamento dos Pel Mrt P. A T Usu dispõe de espaço adequado 
para utilização de todos os equipamentos, cartas e réguas de tiro necessárias 
aos cálculos balísticos para a execução de missões de tiro (MT). As salas 
oferecem acesso ao sistema de simulação para inserção de dados em 
formulários destinados a registrar os dados sobre os cálculos efetivados pela C 
Tir. 

2.1.4 SAGUÃO DA LINHA DE FOGO: dispõe de espaço físico para 
acomodar as peças reais de morteiro 120 mm e conta com oito conjuntos de 
sensores que servem para equipar as peças reais. Os sensores são conectados 
a um computador que, por sua vez, está interligado ao sistema de simulação. As 
informações balísticas inseridas da peça de Mrt P, relativas à direção e à 
elevação, são enviadas e interpretadas automaticamente pelo sistema de 
simulação no momento da execução do tiro, que ocorre por meio de sensores 
que se encontram no simulacro de granada que é lançado no tubo do Mrt P. 

2.1.5 AUDITÓRIO: destina-se a projeção das ações virtuais que estão 
sendo realizadas durante o exercício de simulação, oferecendo a capacidade de 
visualizar a mesma área que está sendo projetada para os observadores 
avançados e/ou as cartas topográficas em 2D, incluindo as posições do Pel Mrt 
P, da zona de alvos, e da representação das trajetórias balísticas quando da 
execução do tiro. O auditório conta com 120 lugares e pode ser utilizado para 
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que tropas que não estão executando as ações ou mesmo comandantes de 
escalões superiores possam verificar o desempenho de suas frações e 
posteriormente, com a finalidade de realizar uma análise pós ação. 

2.1.6 CENTRO DE CONTROLE DE EXERCÍCIOS (CECONEX): local a 
partir do qual a Equipe SIMAF pode gerenciar, operar e controlar todo o processo 
de simulação. Possui quatro postos de controle com idênticas capacidades e que 
podem atuar de forma independente ou integrada, contudo, no mesmo ambiente 
simulador. Cada posto tem acesso a uma série de ferramentas que permitem a 
criação, o controle, a condução e a avaliação de atividades simuladas referentes 
ao apoio de fogo. 

 
 

2.2 POSSIBILIDADES DO SIMAF 
 

2.2.1 As características do SIMAF, unindo recursos de seu software de 
simulação, instalações físicas e equipamentos, visam permitir o treinamento 
completo de missões de tiro para frações que realizam o apoio de fogo no EB. 

2.2.2 As salas específicas comportam os recursos necessários à 
realização das atividades dos subsistemas e sua inserção no sistema de 
simulação virtual. 

2.2.3 Por meio do CCONEX, a Equipe SIMA tem acesso aos recursos 
necessários para criação, execução e acompanhamento dessas atividades. 

2.2.4 O SIMAF permite a montagem de um cenário virtual, no qual 
constará as posições do Observador Avançado, a posição da central de tiro, as 
posições do Pel Mrt P e as posições dos diferentes alvos. 

2.2.5 O sistema permite que se crie um ambiente controlado, no qual será 
possível realizar a interação entre as frações responsáveis pelo tiro e o 
acompanhamento preciso das ações de cada subsistema para o cumprimento 
das missões propostas. 

2.2.6 Durante a execução de um exercício, o instrutor obtém os dados 
ideais, instantaneamente, para cada ação que deverá ser executada pelos 
militares em treinamento. Dessa forma, é possível acompanhar o 
desencadeamento da missão de tiro e comparar os dados da tropa usuária com 
os dados fornecidos pelo sistema, verificando imediata e pontualmente possíveis 
erros cometidos. 

2.2.7 Os postos de controle permitem o acompanhamento e a avaliação 
do subsistema comunicações, por meio do controle de toda a tramitação de 
mensagens via rádio entre as frações em treinamento. 

2.2.8 A criação de cenários contempla a inserção de entidades amigas e 
inimigas, a representação de alterações climáticas e seus respectivos efeitos 
sobre os fogos. Dentro de cada cenário de simulação criado, o instrutor pode 
locar diferentes postos de observação, posições dos Pel Mrt P e alvos, 
permitindo que haja variação na obtenção de dados pelas frações. 
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2.2.9 Por meio do CCONEX, é possível que a equipe SIMAF simule os 
subsistemas que não estão sendo ocupados por tropa usuária, possibilitando o 
treinamento de uma única fração que seja foco de atividade especifica. 

 
 

2.3 LIMITAÇÕES DO SIMAF 
 
2.3.1 O SIMAF permite, de forma limitada, a inserção de ações a serem 

executadas pelos alvos, como deslocar-se em determinado tempo, retrair ao 
receber fogo etc. 

2.3.2 A simulação de elementos de manobra ocorre de forma bastante 
restrita, limitando-se à sua localização no terreno virtual, a pequenas 
movimentações estipuladas, não contando com uma inteligência artificial que 
permita sua ação autônoma, o que possibilitaria um exercício virtual tático para 
o apoio de fogo executado face às ações da tropa apoiada. 

2.3.3 Embora utilize meios reais, como os morteiros pesados, estes são 
sensorizados, passando a estar incorporados ao sistema. Considerando-se que 
os resultados de suas ações são projetados no sistema virtual de simulação, 
passam a ser como hardwares integrantes do SIMAF com as características 
perfeitas do meio real, não constituindo-se portanto, em uma simulação viva. 

2.3.4 O sistema oferece a possibilidade de inserção de somente um 
cenário, constituído de uma carta em 2D e sua representação virtual, por vez. 
Desta forma, a Equipe SIMAF pode locar os PO, Pel Mrt P e alvos em diferentes 
locais, contudo, todos estarão na mesma região geral mesmo existindo 4 postos 
de controle. Isso acarreta uma interdependência, fazendo com que qualquer 
falha no sistema, não importando em qual posto foi gerado, impacte em todo o 
treinamento que está sendo realizado. 

2.3.5 O SIMAF possui somente quatro postos de controle no CCONEX. 
Um maior número de postos permitiria o controle e treinamento de um maior 
número de frações. Não é possível, por exemplo, treinar um militar em cada um 
dos 3 PO e ainda uma Central de Tiro e uma Linha de Fogo. 

2.3.6 Os dados obtidos pelo usuário não são inseridos automaticamente 
no sistema, para efeito de comparação com os dados ideais e para que a 
próxima fração seja observada com os dados que recebeu do subsistema 
anterior, e não com base nos dados gerados pelo simulador. Esse procedimento 
é realizado manualmente e, além disso, os relatórios de final de missão gerados 
pelo simulador acabam por não demonstrar um panorama completo de como foi 
seu desenvolvimento. 

2.3.7 O sistema computa o tempo total da simulação, mas não é capaz de 
marcar com precisão o tempo de execução de cada ação específica dos 
subsistemas para que se tenha um panorama do desempenho. 
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CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS DE EMPREGO DA SIMULAÇÃO VIRTUAL DE APOIO DE 

FOGO 
 
 

 
3.1 FUNDAMENTOS DE EMPREGO 

 
3.1.1 O treinamento e o adestramento devem ser considerados o ponto 

central dos exercícios, sendo o emprego do SIMAF apenas uma ferramenta para 
executá-los. 

3.1.2 O treinamento desenvolvido deve ser imersivo e dinâmico, de forma 
a conduzir a Tr Usu a vivenciar a situação e obter melhores resultados, devendo-
se considerar que o realismo do exercício está no processo de treinamento e 
não no simulador em si. 

3.1.3 A adaptação ao sistema de simulação deve ser realizada, 
invariavelmente, visando diminuir a possibilidade deste influenciar no 
desempenho do executante durante o treinamento propriamente dito. 

3.1.4 Deve-se observar a máxima aplicação das características técnicas 
do simulador e, por conseguinte, das vantagens da simulação na formulação de 
exercícios. O SIMAF apresenta características que melhor se aplicam para o 
treinamento técnico procedimental de integrantes de determinados subsistemas 
do apoio de fogo. A criação de outros aspectos que fogem deste alinhamento 
resulta na limitação de emprego dos principais recursos ofertados. 

3.1.5 A criação, preparação e aplicação de exercícios devem observar a 
fiel obediência ao que está previsto na metodologia implementada. Tal fator 
impede que a influência externa de participantes de exercícios ou de seus 
comandantes possa inviabilizar a execução pensada e padronizada. Tal medida 
impede, também, a adoção de personalismos por parte dos instrutores. 

3.1.6 A análise de desempenho da Tr Usu deve estar pautada em dados 
concretos obtidos por meio do sistema de simulação e em observações 
realizadas pela equipe de instrução ao longo do treinamento. 

3.1.7 As evoluções e mudanças na metodologia de emprego podem e 
necessitam ocorrer, devendo, contudo, ser baseadas em estudos e proposições 
sobre considerável número de exercícios realizados e não por medidas 
instantâneas durante a execução de um treinamento. 

3.1.8 A aplicação de todos os exercícios de um mesmo tipo deve ser 
padronizada, permitindo que se tenha dados comparativos entre diferentes 
tropas. 

3.1.9 Deve-se realizar a coleta de dados visando mensurar o desempenho 
e criar uma base de dados que possa fomentar estudos voltados ao 
aprimoramento do adestramento, da ferramenta de simulação e da própria 
metodologia de treinamento. 
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3.1.10 O emprego judicioso do tempo e dos meios envolvidos no 
treinamento é fundamental em face ao alto custo de implantação e 
operacionalização do sistema de simulação e à demanda de sua utilização. 

3.1.11 A formulação e aplicação de exercícios no SIMAF devem ter ênfase 
no aprimoramento de capacidades e não na avaliação de conhecimentos, 
estando em consonância com sua finalidade de melhorar o adestramento do 
apoio de fogo do EB. 
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CAPÍTULO IV 
PREPARAÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 
 

 
4.1 PREPARAÇÃO 

 
4.1.1 Esta fase corresponde ao período anterior a chegada da tropa que 

irá realizar o treinamento nas instalações do SIMAF. Destina-se ao planejamento 
das missões de tiro que serão executadas, a montagem de cenários, 
escrituração de documentos e, por parte da tropa, da realização de uma 
preparação prévia com revisão de procedimentos. 

4.1.2 Os seguintes documentos devem ser elaborados e enviados a Tr 
Usu em preparação para o exercício: relação de conhecimentos prévios e 
relação de materiais a serem conduzidos para o exercício. 

4.1.3 O Pel Mrt P deverá ter realizado todas as instruções e treinamentos 
previstos para serem desenvolvidos antes da aplicação do exercício. É 
responsabilidade da unidade da Tr Usu a emissão de um relatório preliminar de 
adestramento contendo as informações que corroborem a execução das 
atividades. 

4.1.4 Os seguintes documentos devem ser formulados ou atualizados na 
fase de preparação, visando a aplicação do exercício por parte da Equipe 
SIMAF: fichas de acompanhamento de cada subsistema, quadro de trabalho 
semanal, planilhas de acompanhamento do posto de instrutor, questionário a ser 
aplicado ao final do exercício, ficha controle de gastos de munição, diagrama da 
rede rádio e ficha de dados corretos do posto de observação. 

4.1.5 No sentido de melhor preparar a Equipe SIMAF, deve ser realizado 
anualmente um estágio interno voltado para a capacitação de novos integrantes 
e reciclagem de conhecimentos dos demais. 

4.1.6 A Equipe SIMAF deve elaborar diferentes cenários de simulação 
destinados à aplicação das atividades de treinamento por subsistemas (TS) e 
treinamento conjunto (TC), os quais serão detalhadas no próximo capítulo. 

4.1.7 O cenário do TC deve possuir uma área e diferentes alvos 
distribuídos da seguinte forma: um para a verificação inicial, um para verificação 
final e nove para o treinamento de MT conjuntas. 

4.1.8 O cenário destinado ao treinamento por subsistemas deve possuir 
três áreas, sendo uma destinada ao treinamento da C Tir, com vinte alvos 
diferentes, e duas áreas destinadas ao treinamento dos OA, com dezesseis 
alvos na primeira e vinte na segunda. 

4.1.9 Os cenários devem ser preparados anualmente de forma que os Pel 
Mrt P que realizarem o treinamento no mesmo ano realizem exercícios com 
características muito próximas. 
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4.1.10 Os alvos designados correspondem a uma missão de tiro cada, 
devendo ser confeccionada uma planilha de acompanhamento para cada uma 
delas. 

4.1.11 Na semana anterior ao exercício, a Equipe SIMAF deve reunir-se 
para conferir diferentes aspectos da preparação, além de relembrar funções e 
procedimentos a serem executados durante aplicação. 
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CAPÍTULO V 
APLICAÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 
 

 
5.1 GENERALIDADES 

 
5.1.1 Destinada à aplicação efetiva do exercício com a presença da tropa 

em adestramento nas instalações do SIMAF. Contempla uma série de atividades 
balizadas pelos objetivos de treinamento.  

5.1.2 A divisão do tempo total de exercício para as atividades, os 
procedimentos de acompanhamento de resultados e a forma de condução do 
treinamento são essenciais para que os objetivos de treinamento sejam 
alcançados. 

 
 

5.2 OBJETIVOS DE TREINAMENTO 
 

5.2.1 Os objetivos a serem estabelecidos como foco do treinamento dos 
Pel Mrt P devem estar ligados ao seu adestramento e, por conseguinte, às 
atividades que realiza em combate. Contudo, se faz necessário o 
entrelaçamento entre estes e as capacidades ofertadas pelo SIMAF. 

5.2.2 Os objetivos de treinamento são balizados pelos tipos de missões 
de tiro a serem executadas, uma vez que essas podem ser treinadas com a 
atuação dos observadores avançados, da central de tiro e da linha de fogo, 
subsistemas do Pel Mrt P. 

5.2.3 Para cada tipo de MT, devem ser analisados aspectos relativos à 
precisão, ao tempo de execução, à efetividade das comunicações e à quantidade 
de correções necessárias para neutralização do alvo, constituindo-se em tarefas 
específicas do treinamento. 

5.2.4 O quadro a seguir informa os tipos de MT que devem ser executadas 
na fase de treinamento conjunto: 

 
TIPO DE MISSÃO DE 

TIRO 
DESIGNAÇÃO DO 

ALVO 
TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Retangular Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL/CP) Eficácia Percutente 

Regulação Coord Retangulares - Percutente 
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5.2.5 No quadro a seguir, estão descritos os aspectos analisados em cada 
fase da missão de tiro dentro de cada subsistema responsável por sua execução; 
tendo, como exemplo, uma missão de Tiro Sobre Zona (TSZ) – designação do 
alvo por coordenada polar - tipo ajustarei – espoleta percutente: 

 
TAREFAS ESPECÍFICAS 

TIPO DE 
MISSÃO 
DE TIRO 

FASE 
OBSERVAÇÃO 

AVANÇADA 
(Objetivos) 

CENTRAL DE 
TIRO 

(Objetivos) 

LINHA DE FOGO 
(Objetivos) 

TSZ - 
Coord Pol – 
Aj – E Pe 

TIRO INICIAL 

Designação do 
alvo (Precisão) 

Cálculo de 
variáveis 
balísticas 
(Precisão) 

Comando de Tiro 
Inicial e inserção de 
dados 
balísticos(Precisão) 

Tempo de 
Designação do 
Alvo (Agilidade) 

Tempo de 
execução de 
Cálculos 
(Agilidade) 

Tempo de Execução 
(Agilidade) 

Envio de Msg 
(Fraseologia) 

Envio de Msg  
(Fraseologia) 

Envio de Msg 
(Fraseologia) 

CORREÇÕES 

Dados de 
Correções de Tiro 

Cálculo da 
correção 
variáveis 
balísticas  

Comando 
Subsequente de tiro e 
inserção de dados 
balísticos  

Tempo de 
correção  

Tempo de 
cálculos 

Tempo de execução 
do tiro 

Envio da Msg Envio da Msg Envio da Msg 

ENTRADA EM 
EFICÁCIA 

Avaliação do tiro – 
Pedido de entrada 
em eficácia 

Confirmação 
de dados 
balísticos e 
entrada em 
eficácia 

Comando de tiro final 
(Fraseologia) e 
inserção dos dados 
balísticos  

Tempo de 
execução  

Tempo de 
execução  Tempo de execução 

Envio da Msg Envio da Msg Envio da Msg 
 
5.2.6 No treinamento por subsistemas, são elencados, de igual forma, 

tipos de missões de tiro a serem treinadas e, na sequência, as tarefas 
específicas para cada uma delas.  

5.2.7 Os objetivos do treinamento (MT) e as tarefas específicas 
estabelecidas para os OA estão descritos nos dois quadros a seguir: 

 
TIPO DE MISSÃO DE 

TIRO (OA) 
DESIGNAÇÃO 

DO ALVO TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL) Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 
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TAREFAS ESPECÍFICAS - OA 

TSZ - Coord Pol 
– Aj - Pe 

1. Designação do 
alvo (Precisão) 

3. Envio de 
Msg 

2. Tempo da 
ação 

3. Correção do 
Tiro 

4. Envio de Msg 4. Tempo de 
correção 

5. Quantidade 
de correções 
necessárias  

6. Entrada em 
eficácia 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução    

 
5.2.8 Os objetivos do treinamento (MT) e as tarefas específicas 

estabelecidas para a C Tir estão descritos nos dois quadros a seguir: 
 

TIPO DE MISSÃO DE 
TIRO(C Tir) 

DESIGNAÇÃO DO 
ALVO 

TIPO 
AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Polar (TL) Eficácia Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Transporte Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Coord Retangular Ajustarei Percutente 

 
TAREFAS ESPECÍFICAS (C Tir) 

TSZ - Coord 
Pol – Aj - Pe 

1. Cálculos de 
variáveis 
balísticas 
(Precisão) 

3. Envio de 
Msg 

2. Tempo da 
ação 

3. Cálculo da 
Correção do Tiro 

4. Envio de Msg 4. Tempo de 
execução 

5. Quantidade 
de correções 
necessárias  

6. Confirmação de 
dados balísticos e 
ordem entrada em 
eficácia 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução    

 
5.2.9 Os objetivos do treinamento (MT) e as tarefas específicas 

estabelecidas para a Linha de Fogo (LF) estão descritos nos dois quadros a 
seguir: 

 
TIPO DE MISSÃO DE 

TIRO(LF) TIPO AJUSTAGEM ESPOLETA 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Ajustarei Percutente 

Tiro Sobre Zona (TSZ) Eficácia Percutente 

 
TAREFAS ESPECÍFICAS (LF) 

TSZ – Aj - Pe 

1. Realização da 
Pontaria  

2. Tempo da 
ação 

3. Comando de 
tiro inicial  

4. Tempo de 
Execução 

5. Envio de Msg 
6. Comando 
de Tiro 
subsequente 

7. Envio da Msg 8. Tempo de 
execução 

9. Entrada em 
eficácia  

10. Envio da 
Msg 

11. Tempo de 
execução  
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5.2.10 O desenvolvimento da confiança deve ser considerado um objetivo 
de treinamento, o qual será resultante do processo como um todo. Sua medição 
se dará por meio de questionário aplicado ao término do exercício. Esse fator 
pode ser dividido na autoconfiança e na confiança mútua, que dizem respeito à 
crença em sua própria capacidade e à crença na capacidade dos demais 
integrantes do Pel Mrt P, respectivamente. 

 
 

5.3  ATIVIDADES DE TREINAMENTO 
 

5.3.1 ADAPTAÇÃO AO SISTEMA DE SIMULAÇÃO 
 

5.3.1.1 Esta atividade se destina à apresentação e emprego dos 
equipamentos, funcionalidades e características do sistema de simulação, tendo 
por finalidade dirimir dificuldades que possam interferir no desenvolvimento e 
resultado do exercício por parte da Tr Usu. 

5.3.1.2 Os integrantes do Pel Mrt P são divididos em quatro grupos para 
realização da atividade: rádio-operadores, observadores avançados, integrantes 
da central de tiro e integrantes da linha de fogo. 

5.3.1.3 Os rádio-operadores são reunidos em uma sala do SIMAF, 
independentemente da fração a qual pertencem, tendo em vista todas as salas 
utilizarem os mesmos equipamentos para emular rádios conectados ao sistema. 
O instrutor orienta a forma de inserir a frequência e os procedimentos para envio 
e recebimento de mensagens. Os militares treinam estas ações e recebem 
orientações sobre erros comuns ao enviarem mensagens. 

5.3.1.4 Os OA são apresentados às características do PO virtual e aos 
equipamentos nele existentes. Utilizam os equipamentos sob orientação do 
instrutor de forma a conhecer suas capacidades e limitações. Relembram 
procedimentos para designação do alvo utilizando o sistema de simulação. 

5.3.1.5 Os integrantes da C Tir conhecem as instalações que irão utilizar 
e aprendem a abastecer os relatórios de suas atividades de forma que o 
treinamento possa ser acompanhado. Tem oportunidade de executar 
procedimentos para cálculos adaptando-se as ferramentas e equipamentos. 

5.3.1.6 Os militares integrantes da Linha de Fogo conhecem os sensores 
dos Mrt P e aprendem sobre sua instalação, recebendo orientações sobre os 
cuidados necessários para o bom funcionamento do material. Aprendem a inserir 
a carga na granada do Mrt e treinam os procedimentos para inserção de dados 
balísticos, posicionamento do Mrt e colocação da granada. 

5.3.1.7 Na parte final da Adaptação ao sistema, os rádio-operadores 
retornam para as salas que irão atuar. O instrutor responsável pelo exercício 
coordena o teste de funcionamento e conexão de todos os equipamentos para 
que possa ser executada a próxima atividade. 
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5.3.2 VERIFICAÇÃO INICIAL 
 

5.3.2.1 Esta atividade se destina a identificar, de forma geral, o nível de 
desempenho no qual o Pel Mrt P chega para iniciar o treinamento no SIMAF. 

5.3.2.2 A Tr Usu executa uma missão de tiro com todos os seus 
subsistemas integrados. A Equipe SIMAF acompanha as ações do Pel via 
CECONEX e nas salas destinadas a simulação sem interferir na execução. 

5.3.2.3 A MT a ser realizada deve ser: Tiro Sobre Zona, designação por 
Coordenada Polar, Tipo Ajustarei, Espoleta Percutente. 

 
5.3.3 TREINAMENTO POR SUBSISTEMAS 

 
5.3.3.1 Essa atividade tem por finalidade intensificar e otimizar o 

treinamento de determinado subsistema, permitindo uma ação pontual da 
Equipe SIMAF sobre o mesmo e impedindo que falhas de outros subsistemas 
comprometam o dinamismo da atividade. 

5.3.3.2 O Pel é dividido em frações e cada uma delas passa a executar 
as missões de tiro previstas de forma independente. As funções dos outros 
subsistemas são executadas via CECONEX pela Equipe SIMAF, que também 
acompanha o desempenho da fração treinada. 

5.3.3.3 No treinamento dos OA, estes realizam a designação de alvos, 
das diferentes formas determinadas, e a correção dos tiros executados. O 
CECONEX realiza os cálculos balísticos e a execução do tiro virtual. 

5.3.3.4 No treinamento da C Tir, seus integrantes realizam os cálculos 
balísticos para missões de tiro a partir de diferentes designações, cálculos de 
correções e para entrada em eficácia. A Equipe SIMAF atua como OA, enviando 
as mensagens de designação e correção e como LF executando o tiro. 

5.3.3.5 No treinamento da LF, seus integrantes executam a entrada em 
posição do Mrt P, o recebimento do comando de tiro, a inserção de dados 
balísticos, ajuste da elevação e direção, e execução do fogo propriamente dito. 
A Equipe SIMAF executa as funções de OA e C Tir, atuando diretamente no 
saguão da LF ou pelo CECONEX dependendo da atividade específica. 

5.3.3.6 Como as funções das outras frações são realizadas pelo 
simulador, a possibilidade de erro é quase nula, conferindo precisão ao 
treinamento. Além disso, a resposta do simulador é instantânea, restando as 
atividades realizadas pela fração em treinamento e o seu tempo de realização 
como demanda principal, resultando em grande dinamismo. 

5.3.3.7 Nessa fase, virtuais erros de outros integrantes dos demais 
subsistemas não resultam na interrupção do exercício, e o treinamento das 
frações não fica atrelado ao desempenho da pior fração, pois as missões de tiro 
estão sendo realizadas de forma independente.  

5.3.3.8 Durante o treinamento por subsistemas, o instrutor centra suas 
observações especificamente em uma fração, aumentando a qualidade do 
acompanhamento; além disso, quando identifica algo que necessite correção 
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imediata, pode parar o treinamento e reiniciá-lo sem ter a preocupação de estar 
gerando maior tempo de espera para outras frações. 

5.3.3.9 O dinamismo e a qualidade de acompanhamento gerados 
permitem a otimização dos resultados do treinamento, possibilitando a execução 
de maior número de missões de tiro e melhor desempenho das frações. 

5.3.3.10 As comunicações são melhor desenvolvidas, uma vez que o 
contato é realizado diretamente com o instrutor que se encontra no CECONEX, 
podendo este corrigir e orientar prontamente. 

5.3.3.11 Todas as frações treinam ao mesmo tempo, mas de forma 
independente, uma vez que o sistema possui quatro postos de controle dentro 
do CECONEX, com capacidade de simular as demais funções. 

 
5.3.4 TREINAMENTO CONJUNTO 

 
5.3.4.1 Essa atividade visa aprimorar as capacidades coletivas da Tr Usu 

e atingir os objetivos de adestramento do pelotão. 
5.3.4.2 Nessa atividade, o principal aspecto a ser treinado é a interação 

entre as frações do Pel Mrt P, exatamente por ser fator preponderante para a 
consecução do adestramento, tendo em vista que é esse trabalho coletivo que 
permite cumprir as diversas missões de tiro. 

5.3.4.3 Todas as frações do Pel são interligadas pelo sistema de 
simulação. A equipe SIMAF não realiza nenhuma atividade em substituição a 
integrantes do Pel, limitando-se a acompanhar, via CECONEX e pelos 
instrutores nas respectivas salas, o treinamento. 

5.3.4.4 O Pel executa as diferentes missões de tiro elencadas e cada 
fração realiza suas atividades conforme treinado anteriormente. O treinamento 
de cada fração depende diretamente das demais. 

5.3.4.5 Mesmo com a atuação conjunta, o sistema de simulação permite 
que cada atividade desenvolvida pelos subsistemas seja analisada 
individualmente. 

5.3.4.6 Nessa fase, os erros e o tempo gasto por uma fração implicam no 
treinamento das demais, bem como no desempenho global do Pel, permitindo 
gerar a percepção da responsabilidade que cada um tem para com o todo, ao 
mesmo passo que demonstra a dependência que se tem em relação aos demais. 

5.3.4.7 Dentro da gradação de dificuldade, essa fase representa a 
interação completa permitida ao Pel em treinamento. Destaca-se que, ao iniciar 
essa fase, já tendo sido executado o treinamento por subsistemas, o 
desempenho das diferentes frações já deve ter recebido significativo ganho. 

5.3.4.8 A exploração das comunicações entra em novo nível de 
dificuldade, na qual os procedimentos adotados por cada rádio-operador devem 
seguir fielmente os padrões estabelecidos, sob pena de prejudicar o andamento 
completo da missão de tiro. 
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5.3.5 VERIFICAÇÃO FINAL 
 

5.3.5.1 Esta atividade visa mensurar, de forma geral, a evolução de 
desempenho obtida pelo Pel Mrt P ao longo do treinamento. 

5.3.5.2 O Pel deve executar uma missão de tiro com todos os subsistemas 
integrados e com as mesmas características da verificação inicial, contudo, em 
outro setor do cenário de simulação. 

5.3.5.3 O desempenho da Tr Usu é acompanhado pela Equipe SIMAF via 
CECONEX e salas de simulação. São registrados os dados obtidos. 

5.3.5.4 O Pel deve receber uma oportunidade para realizar a referida 
missão de tiro. Contudo, se a Equipe SIMAF identificar que graves falhas no 
sistema de simulação ou nas ações de determinado subsistema prejudicam o 
andamento, a MT deve ser encerrada e nova oportunidade ofertada, havendo 
tempo hábil. 

5.3.5.4 Em diferentes oportunidades, o tempo da VF não indica o melhor 
desempenho naquele tipo de missões de tiro ao longo de todo exercício, motivo 
pelo qual não deve ser o único fator considerado para mensurar o desempenho 
da tropa. 

5.3.5.5 A tensão e o desafio gerado por se ter uma única oportunidade de 
atingir seu melhor desempenho contribuem para o desenvolvimento de 
diferentes capacidades do pelotão, como a confiança e atenção, além de servir 
como fator motivacional. 

 
5.4 DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO 

 
5.4.1 A distribuição do tempo total do exercício para cada atividade 

prevista é fundamental para que ocorra um bom aproveitamento do treinamento. 
5.4.2 Durante uma semana de execução de exercícios, dois Pel Mrt P 

devem realizar o treinamento no SIMAF. Cada um deles terá disponível dois dias 
de treinamento. 

5.4.3 Para cada Pel, deve ser destinado o tempo de 2h para adaptação 
ao sistema de simulação, de 1h para a verificação inicial, 6h30min para o 
treinamento por subsistemas, 3h30min para o treinamento conjunto e 1h para a 
verificação final. 

5.4.4 O quadro de trabalho da semana de treinamento, incluindo outras 
atividades não diretamente relacionadas à aplicação propriamente dita do 
exercício, deve ser realizado da seguinte forma:  
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PRIMEIRO Pel Mrt P  SEGUNDO Pel Mrt P 

DATA HORA ATIVIDADE  DATA HORA ATIVIDADE 

D -1 - Concentração  D+1 - Concentração 

D 

07:30 

08:00 
Ambientação  

D+2 

07:30 

08:00 
Ambientação 

08:00 

10:00 
Adaptação  

08:00 

10:00 
Adaptação 

10:00 

11:00 
Verificação Inicial  

10:00 

11:00 
Verificação Inicial 

11:00 
12:00 

Treinamento por Subsistema  
11:00 
12:00 

Treinamento por Subsistema 

13:00 

16:00 
Treinamento por Subsistema  

13:00 

16:00 
Treinamento por Subsistema 

16:00 

17:00 

Preparação da Equipe SIMAF 

e Mdd Adm para a tropa 
 

16:00 

17:00 

Preparação da Equipe SIMAF e 

Mdd Adm para a tropa 

D+1 

07:30 

10:00 
Treinamento por Subsistema  

D+3 

07:30 

10:00 
Treinamento por Subsistema 

10:00 
11:30 

Treinamento Conjunto  
10:00 
11:30 

Treinamento Conjunto 

12:30 

14:30 
Treinamento Conjunto  

12:30 

14:30 
Treinamento Conjunto 

14:40 

15:40 
Verificação Final  

14:40 

15:40 
Verificação Final 

15:40 

16:00 

Preparação Equipe SIMAF e 

Mdd Adm para a tropa 
 

15:40 

16:00 

Preparação Equipe SIMAF e 

Mdd Adm para a tropa 

16:00 
17:00 

Análise Pós-Ação  
 

16:00 
17:00 

Análise Pós-Ação 

D+2 - Regresso  D+4 - Regresso  

5.5 SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO 
 

5.5.1 O acompanhamento do desempenho tem por finalidade obter dados 
sobre a evolução do desempenho da tropa usuária durante a realização do 
treinamento. 

5.5.2 Em relação à sistemática de acompanhamento, deve ser destacado 
que ela não se propõe a avaliar as capacidades da tropa, mas sim fornecer 
subsídios objetivos, dados concretos, sobre a evolução do desenvolvimento 
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dessas capacidades. Avaliação implica em juízo de valor, o qual deve ser emitido 
pelo comandante da tropa em treinamento. 

5.5.2 As ações de acompanhamento são realizadas de duas formas: via 
CECONEX e pela presença de OCA nas salas dos subsistemas. 

5.5.3 O acompanhamento via CECONEX se destina a realizar uma 
verificação mais detalhada da evolução do desempenho de cada fração, 
sobretudo em relação ao tempo e precisão com que executa suas ações, com 
base em dados concretos. 

5.5.4 O acompanhamento se vale das capacidades do simulador para 
extrair os dados ideais de cada fase do treinamento e compará-los com os dados 
obtidos pela tropa usuária. Paralelamente, a Equipe SIMAF realiza a marcação 
do tempo de execução de cada fase. 

5.5.5 Os dados obtidos, tanto por meio do sistema quanto por meio da 
tropa usuária, são inseridos em uma série de Planilhas de Acompanhamento, de 
acordo com cada missão específica e para cada subsistema considerado. 

5.5.6 Para designação do alvo, o instrutor verifica os dados corretos, de 
acordo com a técnica a ser empregada, e lança na planilha. Quando o OA entra 
em contato com a C Tir enviando os dados que ele obteve, o instrutor, que 
acompanha também o fluxo de mensagens rádio, anota-os na parte 
correspondente da mesma planilha. Automaticamente é gerada a diferença entre 
os dados obtidos e os corretos. O tempo de execução é marcado e lançado na 
planilha. 

5.5.7 O instrutor insere os dados obtidos pelo OA (Tr Usu) no sistema, 
mesmo que equivocados, obtendo os dados ideais a serem calculados pela C 
Tir face as informações que recebeu e os lança na planilha. Os dados obtidos 
pela CTir da Tr Usu são acompanhados e lançados na planilha, gerando a 
diferença automaticamente. O tempo de execução é marcado e lançado na 
planilha. 

5.5.8 Para as ações da LF, os dados emitidos pela CTir da tropa em 
treinamento são imediatamente inseridos como dado correto na planilha, uma 
vez que a LF não executa cálculos, somente insere os dados recebidos no 
aparelho de pontaria e prepara as cargas correspondentes. Posteriormente à 
execução do tiro, os sensores identificam os dados inseridos pela linha de fogo 
e os quais são transmitidos pelo sistema ao CCONEX. Esses dados são 
inseridos na planilha. A diferença é gerada automaticamente. O tempo de 
execução de atividades da LF é marcado e inserido. 

5.5.9 Deve-se observar que as planilhas de acompanhamento do 
CECONEX contemplam dados relativos à precisão e ao tempo de execução de 
cada MT, com oportuna comparação entre o ideal e o que foi executado pela 
tropa. Contemplam, ainda, a ordem de execução das MT de acordo com o 
subsistema executante, mesmo que ele esteja simulado pelo CECONEX, e a 
fraseologia completa a ser utilizada na missão, o que permite o 
acompanhamento do treinamento acerca da correta exploração das 
comunicações. 
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5.5.10 O acompanhamento executado pelos OCA nas salas dos 
subsistemas correspondentes utiliza-se de fichas de observação que possuem 
os passos a serem executados para atividade correspondente da MT, que 
permite identificação pontual no caso de falha, tornando-se valiosa ferramenta 
para otimizar o treinamento. 

5.5.11 Os OCA devem realizar observações subjetivas também, as quais 
se tornam valiosas ao longo do processo de treinamento com emprego de 
simulação virtual. 

5.5.12 As Planilhas de Acompanhamento e as Fichas de Observação 
devem estar de acordo com cada MT que será executada. 

5.5.13 Os instrutores que realizam o processo de acompanhamento no 
CECONEX são integrantes da Equipe SIMAF; contudo, os OCA podem ser 
militares de Artilharia pertencentes ao Grupo do escalão enquadrante da unidade 
a que pertence o Pel Mrt P. 

 
 

5.6 CONDUÇÃO DO EXERCÍCIO 
 

5.6.1 A condução propriamente dita do treinamento é essencial para que 
as atividades definidas sejam realizadas com eficiência, objetividade e 
coordenação, permitindo que os objetivos propostos sejam atingidos dentro dos 
parâmetros pretendidos. 

5.6.2 A condução do exercício deve estar alinhada com os objetivos 
estabelecidos, as atividades elencadas e o tempo de execução existente, para 
os quais as capacidades do simulador e os objetivos de adestramento são 
fundamentais. 

5.6.3 A progressividade e gradação do processo de treinamento é fator 
essencial para que não ocorra desinteresse por parte da Tr Usu. 

5.6.4 As tarefas que serão desenvolvidas ao longo do treinamento 
dependem do nível inicial de capacitação, da preparação material e intelectual, 
da atenção, da dedicação e da capacidade de absorção de conhecimentos dos 
integrantes do Pel Mrt P. Para o treinamento propriamente dito, os militares do 
Pel Mrt P são distribuídos dentro dos subsistemas nos quais desempenham suas 
funções, conforme informado pelo comando do Pel. 

5.6.5 Os integrantes da Equipe SIMAF são os responsáveis diretos por 
preparar, coordenar e observar todas as atividades de execução do exercício. 
Sua distribuição é realizada entre o CECONEX e as salas dos subsistemas. O 
ideal é que os instrutores desempenhem a mesma função em todos os exercícios 
a serem executados em um ano de instrução. Os militares que desempenharão 
a função de OCA devem passar por estágio de padronização de procedimentos 
no SIMAF. 

5.6.6 A condução do exercício propriamente dita inicia com o período 
destinado à adaptação ao subsistema de simulação. Nessa fase, os instrutores 
que se encontram nas salas coordenam as atividades, solicitando auxílio ou 
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desencadeamento de alguma tarefa para os militares que estão no CECONEX, 
quando necessário. 

5.6.7 A adaptação ao sistema é realizada de forma que o instruendo tenha 
o máximo de contato e aprendizado com equipamentos que utilizará. O instrutor 
tem a responsabilidade de demonstrar o exato funcionamento de equipamentos 
e depois verificar o entendimento e a utilização por parte da tropa. 

5.6.8 A Verificação Inicial é realizada com o intuito de identificar o nível de 
conhecimento e adestramento da tropa, não devendo ter interferência direta da 
Equipe SIMAF. Nessa oportunidade, os instrutores podem perceber as virtudes 
e deficiências no preparo da tropa, o que irá auxiliar na condução do exercício 
posteriormente. 

5.6.9 Na fase de treinamento por subsistemas, as ações passam a ser 
coordenadas pelo instrutor que está no posto de controle respectivo à fração 
treinada e ele estabelece contato direto com o subsistema treinado. 

5.6.10 As missões são desencadeadas e o instrutor, juntamente com o 
auxiliar, marca o tempo de execução e analisa o desempenho dos instruendos, 
valendo-se do sistema de acompanhamento que aponta imediatamente os erros 
cometidos. O instrutor da sala é informado de eventuais erros e busca identificar 
as razões pelas quais foram cometidos. 

5.6.11 Ao final de cada missão de tiro, o instrutor realiza uma APA parcial 
na qual é apontado o erro cometido. Dependendo do nível de instrução do Pel, 
é ensinado como corrigi-lo ou indicado o procedimento a ser realizado. 

5.6.12 O nível de intervenção do instrutor deve ser decrescente, ou seja, 
conforme o treinamento evolui, ele diminui as orientações e ensinamentos à 
tropa, passando apenas a indicar o erro cometido. Tal método busca a 
progressividade da dificuldade e implica em desafio aos instruendos, fator que, 
de igual forma, busca motivar. 

5.6.13 Essa sistemática acelera a identificação de falhas e sua correção, 
dinamizando o treinamento e permitindo que o instruendo realize mais missões 
de tiro. 

5.6.14 Nessa fase, o treinamento está isolado das demais frações, de 
forma que o instrutor pode solicitar a repetição de determinados procedimentos 
que tenha identificado como de maior deficiência, bem como pode intervir 
durante a realização de uma MT caso erros graves sejam cometidos. 

5.6.15 O instrutor do CECONEX também é responsável por observar, 
corrigir e orientar sobre a utilização da fraseologia, aprimorando a exploração 
das comunicações realizadas. 

5.6.16 Na fase de treinamento conjunto, as frações do Pel atuam 
interligadas e o CECONEX acompanha as atividades utilizando o sistema de 
simulação e escutando as mensagens enviadas. 

5.6.17 Espera-se que os subsistemas já tenham atingido bom nível de 
desempenho e procura-se não intervir durante a realização das MT, exatamente 
para que as frações sintam a dificuldade gerada quando uma delas não atua 
corretamente. 



249 

5.6.18 O sistema de acompanhamento permite que cada fração seja 
analisada individualmente durante a MT. Dessa forma, se o OA cometer um erro 
de designação de alvo e esse erro for compensado por outro erro da C Tir, a 
equipe SIMAF irá identificar as duas falhas no processo, embora o tiro possa 
atingir próximo ao local do alvo. 

5.6.19 As informações obtidas são abordadas ao final de cada MT em 
APA parcial, na qual procedimentos são corrigidos e aprimorados. Da mesma 
forma que na fase anterior, o nível de intervenção dos instrutores deve ser 
decrescente. 

5.6.20 A parte de comunicações é monitorada e os instrutores também 
registram informações. Caso o instruendo apresente dificuldade em enviar uma 
mensagem, deve-se deixar que impacte no andamento de toda a missão. 
Somente ao final, as correções são realizadas. Erros graves que impossibilitem 
o prosseguimento do treinamento devem ser prontamente corrigidos. 

5.6.21 Todos os dados obtidos e comparados durante a execução são 
lançados nas planilhas e explorados pontualmente nas APA parciais ao final de 
cada missão, atividade bastante dinâmica, e também subsidiam análises na APA 
final. 

5.6.22 O principal objetivo da fase é que o Pel desenvolva seu nível de 
interação a tal ponto que sinergicamente melhore seu desempenho. 

5.6.23 A Verificação Final é conduzida da mesma forma que a VI, sem 
qualquer interferência da equipe de instrução. Cumpre o papel de apresentar 
parâmetros de desempenho final e permitir mensurar a evolução do Pel. 
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CAPÍTULO VI 
CONSOLIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 
 

 
6.1 CONSOLIDAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

6.1.1 A fase destinada à consolidação dos exercícios contempla a 
tabulação dos resultados obtidos, confecção de relatórios, manutenção e 
atualização do sistema. 

6.1.2 A APA pode ser considerada a primeira etapa desta consolidação, 
pois nela são apresentados os resultados do treinamento e identificados pontos 
fortes e oportunidades de melhoria. 

6.1.3 A APA deve explorar as percepções da tropa usuária sobre o 
exercício, as observações dos instrutores de cada subsistema, as percepções 
gerais por parte da coordenação do exercício e os dados concretos referentes 
às missões de tiro. 

6.1.4 Os dados concretos dizem respeito à quantidade de missões 
executadas por cada subsistema, à evolução no tempo de execução, ao 
desempenho nas missões conjuntas e à quantidade de tiros executados. 

6.1.5 A APA deve permitir que os instruendos sejam capazes de 
compreender e discutir por si mesmos os motivos de erros e acertos. 

6.1.6 A APA deve ser motivadora e oferecer oportunidade de sanar 
deficiências, devendo subsidiar a produção de relatórios, lições aprendidas e 
melhores práticas sobre o exercício. 

6.1.7 A Equipe SIMAF fica responsável por preparar um pacote com todas 
as informações extraídas durante o exercício de forma bruta, para que sirvam de 
fonte de consulta para o Cmt Pel saber em qual sentido deve orientar a 
preparação continuada do Pel. 

6.1.8 Posteriormente, a Equipe SIMAF produz um relatório de exercício 
que consolida os dados e aprendizados, sendo destinado ao escalão superior 
do pelotão treinado e ao próprio SIMAF-Sul como forma de aprimorar exercícios 
futuros. 

6.1.9 No período de consolidação, a Equipe SIMAF dedica-se, também, a 
solucionar problemas técnicos do simulador identificados em determinado 
treinamento, bem como corrige procedimentos de preparação e aplicação de 
exercício que estejam interferindo no desempenho da Tr Usu. 

 
 

6.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 
 

6.2.1 A gestão do conhecimento produzido em treinamentos é a atividade 
que compreende a produção, análise, registro e difusão do mesmo, gerando um 
sistema cíclico de aperfeiçoamento, a implementação de melhorias e a elevação 
dos padrões de desempenho. 
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6.2.3 A Equipe SIMAF é responsável por produzir, anualmente, um 
caderno de observações que identifique erros comuns, falhas recorrentes, boas 
práticas, lições aprendidas, dentre outros, consolidando o aprendizado obtido 
nos diferentes exercícios. 

6.2.4 Este documento deve ser difundido para todas as OM que possuem 
Pel Mrt P de forma a colaborar com a instrução e adestramento dessas frações. 

6.2.5 O caderno deve subsidiar, ainda, estudos no sentido de aprimorar o 
emprego da própria ferramenta de simulação, bem como do processo de 
adestramento dos Pel Mrt P como um todo. 

 
 


