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RESUMO 
 

 

 

Novas bases para aplicação do método para o uso da Simulação Virtual Tática (SVT) 
contribuem para o treinamento de tropas especializadas. Neste contexto, os fatores 
determinantes das capacidades operacionais, quais sejam doutrina, organização, 
treinamento, material, ensino, pessoal e infraestrutura, juntamente com a análise de 
ameaças e da tecnologia, tornaram-se pilares importantes para a evolução do 
processo ensino-aprendizagem das operações, a fim de colaborar para o aumento da 
assimilação do combate moderno e seus ambientes. Esta pesquisa tem como objetivo 
apresentar uma proposta de bases para aplicabilidade da metodologia para o 
treinamento em SVT no Exército Brasileiro, com o intuito de otimizar o desempenho 
operacional das frações de um Batalhão de Infantaria Mecanizado, utilizando para isso 
softwares do tipo serious game. Para análise dos dados foram utilizadas as inferências 
das entrevistas de especialistas com perfil de conhecimento em softwares de SVT de 
modo a compreender algumas variáveis do tema, como Sistema de Doutrina Militar 
Terrestre, Infantaria Mecanizada, Veículo Blindado de Transporte de Pessoal Médio 
Sobre Rodas 6x6 Guarani, métodos e pressupostos de adestramento, assimilação em 
SVT e parcerias entre instituições público-privadas. 
 

 

Palavras-chave: Simulação Virtual Tática. Adestramento. Softwares. Infantaria 
Mecanizada. Exército Brasileiro. 
 
  



 

ABSTRACT 
 

 

 

New bases for the application of the method for using Tactical Virtual Simulation (VTS) 
contribute to the training of specialized troops. In this context, the determining factors 
of operational information, which are doctrine, organization, training, material, 
teaching, personnel and infrastructure, together with an analysis of calculation and 
technology, making important pillars for the evolution of the teaching-learning process 
operations, in order to collaborate to increase the assimilation of modern combat and 
its environments. This research has as objective to present a proposal of bases for 
applicability of the methodology for the training in SVT in the Brazilian Army, in order 
to optimize the operational performance of the fractions of a Mechanized Infantry 
Battalion, using software of the serious game type. To analyze the data it was used as 
inferences of the information of specialists with knowledge profile in VTS programs in 
order to understand some variables of the theme, such as Terrestrial Military Doctrine 
System, the Mechanized Infantry, the Guarani Personnel Transport Armored Vehicle 
6x6 Wheels - Brazilian Army's Program - training methods, assimilation into SVT and 
partnerships between public-private institutions. 
 

 

Keywords: Tactical Virtual Simulation. Dressage. Softwares. Mechanized Infantry. 
Brazilian army. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto da globalização, a área de Defesa tem vislumbrado uma 

exponencial modernização em consequência da imprevisibilidade dos conflitos, os 

quais contribuem sobremaneira para a evolução da tecnologia.  

Nesse sentido, a velocidade do desenvolvimento científico remete às 

melhorias do aperfeiçoamento técnico-profissional. Logo,  faz-se necessário 

implantar uma mentalidade de adestramento nas tropas, cujo grau de 

operacionalidade subsidiará a permanência na batalha, por meio da flexibilidade 

e das mobilidades tática e estratégica, proporcionadas pela Infantaria Mecanizada 

(Inf Mec). 

Em análise sucinta do combate moderno, observou-se que as matérias 

veiculadas sobre conflitos, na sua dimensão física, são disseminadas em tempo 

real pela mídia, utilizando-se a dimensão informacional. Isto expõe cada vez mais 

a capacidade militar de dissuasão de determinado país. Assim, as nações procuram 

utilizar os seus Produtos de Defesa (PRODE), sobretudo os blindados, calcando-se 

nos avanços tecnológicos para atingir os objetivos delineados.  

Neste cenário de embates, infere-se que existem características que 

aproximam o Brasil de uma Guerra de 4ª Geração, com lutas ou insatisfações 

cuja motivação é incerta e os atores difíceis de distinguir, pois se inserem em 

contextos também evolutivos, afetados por questões sociopolíticas (dimensão 

humana). 

Ao compreender o dinamismo desta evolução, por meio da Doutrina Militar 

Terrestre (DMT) o Exército Brasileiro (EB) inseriu a  Infantaria Mecanizada no 

contexto do amplo espectro, por ela  possuir características estratégicas que 

corroboram para a correta assimilação do conhecimento operativo.  

Desta maneira, as exigências do emprego nesta nova vertente mostraram 

a necessidade de se desenvolver PRODE com tecnologia nacional agregada. Este 

material deve ser capaz de permitir o alcance do poder dissuasório necessário, bem 

como beneficiar o adestramento da tropa, a qual extrairá as suas potencialidades 

com alto rendimento no ambiente tático das operações.  

Assim, com o surgimento da Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR) 

e, por consequência, da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) Média 

Sobre Rodas (MSR) 6X6 Guarani, houve um aumento substancial da proteção 
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blindada.  Sucessivamente, devido à sua tecnologia agregada em conjunto com a 

ação de choque necessária para as operações, surgiu a possibilidade de aproveitá-

la como elemento decisório de um eventual conflito envolvendo o Brasil.  

Neste ambiente, em 2006, houve o início da extensão desse projeto por 

meio do Sistema de Armas Remotamente Controlado – Reparo de Metralhadora 

Automatizado X (REMAX) – o qual foi adotado como sistema de armas eletrônico 

e elevou substancialmente a capacidade de fogo da tropa. 

Todavia, com o advento da chamada “Era do Conhecimento”, tornou-se 

necessário, então, aliar os avanços científicos à formação de recursos humanos 

(RH) capazes de compreender a dinâmica da evolução dos conflitos.  

Nesta senda, a simulação de combate com os vetores simulação 

construtiva, simulação virtual e simulação viva, surgiu como ferramenta concreta 

para a  aplicação dos conceitos doutrinários em alto rendimento. Isto permitiu 

alcançar nível cognitivo e consciência situacional útil ao combate, suprindo 

eventuais lacunas no adestramento em virtude de  fatores peculiares durante o ano 

de instrução. 

Contudo, observando-se a evolução do processo de transformação da 15ª 

Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec) em conjunto com os fatores 

determinantes das capacidades operativas, doutrina, organização, adestramento, 

material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI), infere-se que o 

adestramento de um Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) possui um estágio 

atual que não se coaduna com as capacidades requeridas, ocasionando o não 

atingimento total do estado final desejado (EFD) em Defesa Externa. 

Em uma tentativa de identificação de eventuais melhorias neste processo de 

adestramento, notou-se que a maneira de combater, o modo de se organizar e de 

se adestrar em Defesa Externa possuem oportunidades de melhoria que são 

potencializadas por inúmeros motivos, dentre eles pelo aumento substancial de 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), pelo aumento 

de Operações na faixa de fronteira, por restrições orçamentárias, etc. 

Assim, esta pesquisa buscou ser o suporte necessário, na medida em que 

evidenciou os pressupostos que otimizam o rendimento no adestramento de um BI 

Mec, por meio da apresentação de bases para aplicação do método que contemple 

o emprego de simuladores virtuais do tipo serious game.  Portanto, as contribuições 

sugeridas são substanciais para corrigir eventuais falhas no processo de 
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adestramento, ainda que haja dificuldades na obtenção de percentuais em testes 

“laboratoriais” que consubstanciem as proposições levantadas. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições 

úteis à 15ª Bda Inf Mec – Brigada Piloto do Programa Estratégico Guarani – e, por 

conseguinte à Força Terrestre (F Ter), tendo por base a metodologia científica, fez-

se necessário definir o problema a ser analisado, para o qual foram buscadas 

alternativas para otimização das práticas estudadas. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
 

A recém-criada Inf Mec no EB está em fase de experimentação doutrinária 

nível Brigada, razão pela qual não há manual que aborde todas as suas 

características, possibilidades e limitações no amplo espectro.  

Ciente do cenário, ainda no início do processo de mecanização, o Estado-

Maior do Exército (EME) estabeleceu os Elementos Essenciais de Informações 

Doutrinárias (EEID) que estão direcionando a edição de manuais. 

Contudo, paralelamente à dificuldade de responder as diversas vertentes dos 

EEID quanto às Operações (Op), bem como àquelas relacionadas à elucidação de 

fatos intrínsecos às possibilidades, limitações e características da VBTP MSR 6X6 

Guarani, observou-se também que o BI Mec não tem tido acesso ao adestramento 

em simulação virtual tática do tipo serious game. 

Notou-se, ainda, que durante o adestramento da tropa, parte das respostas 

já obtidas e que envolveram a Função de Combate Movimento e Manobra (M2) não 

contemplavam ameaças inseridas no contexto sul-americano, sobretudo na Área 

de Operações (A Op) da Brigada Guarani, inclusive quanto aos fatores 

determinantes das capacidades operativas que formam o acrônimo (DOAMEPI) da 

Força Adversa, importantes para o exame de situação do Comandante. 

Assim, durante o processo de transformação do Batalhão de Infantaria 

Motorizado (BI Mtz) em Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec), percebeu-se 

que houve dificuldade em obter o melhor rendimento no adestramento, o que 
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poderia ser corrigido aplicando-se especificamente o treinamento em simulação 

virtual tática. 

Para tanto, tornou-se necessário compreender a situação a fim de elencar 

elementos e inserí-los nos softwares serious game. Entende-se que estes são 

fundamentais na efetivação do rendimento no adestramento do BI Mec e 

contribuirão sobremaneira para atingir o Estado Final Desejado (EFD), a saber, o 

melhor rendimento no adestramento do BI Mec. 

Em consequência, foram elencados os seguintes Itens Fundamentais (IF) 

que podem compor os softwares e, futuramente, serem testados por meio de 

algoritmos nos jogos virtuais:  

a) forças adversas no contexto de ameaças sul-americanas na A Op da 15ª 

Bda Inf Mec; 

a) DOAMEPI das forças adversas; 

b) características, possibilidades e limitações das forças adversas;  

c) inferências das capacidades do BI Mec. 

Estas demandas suscitaram questões de estudo, de modo a auxiliar a 

elaboração da resposta ao problema proposto na presente pesquisa. 

Não obstante, percebeu-se, ainda, que a logística das VBTP MSR 6X6 

Guarani, bem como o processo de modificações administrativas, comprometeram 

sobremaneira a eficiência dos treinamentos relativos ao emprego tático em Defesa 

Externa. 

Além disso, com a permanente dificuldade para a realização de cursos e 

estágios voltados para a Inf Mec no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), 

observou-se uma vacância no tempo quanto à disseminação do conhecimento, 

inclusive para oficiais e sargentos. Obviamente, isto foi amenizado com o 

estabelecimento de uma Seção de Instrução de Blindados (SIB) nos BI Mec, a qual  

tem por missão realizar treinamentos específicos. Todavia, somente realiza as 

instruções em técnica de material, técnica de tiro e conduta-auto da VBTP MSR 

6X6 Guarani, ou seja, não contempla o adestramento no preparo e emprego tático 

do BI Mec. 

Neste cenário dinâmico de problemas militares e administrativos, foi 

necessário reconhecer ainda que, inicialmente, o aspecto de adestramento tático, 

já consagrado quanto à aplicabilidade por meio do Programa Padrão de 

Qualificação (PPQ) e Programa Padrão de Adestramento (PPA), ficou defasado 
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justamente porque não existia sequer um PPQ e/ou PPA – Experimental para 

Organização Militar (OM) de Infantaria Mecanizada. Isto foi corrigido quanto ao PPQ 

e PPA, mas ainda em caráter de experimentação. 

Observou-se ainda que as instruções de emprego tático só ocorrem de 

maneira metódica no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld) e mediante a 

disponibilidade de vagas, o que contribui com índices baixíssimos na 

especialização de infantaria mecanizada no EB. Isto acaba propiciando o 

desconhecimento do potencial da capacidade Inf Mec no emprego operacional.  

Compreendendo que diante de conflitos altamente voláteis e com a devida 

importância de acompanhar a evolução tecnológica, para que a 15ª Bda Inf Mec 

possa manter-se relevante no cumprimento das missões, deduz-se que a atribuição 

do valor (qualidade) do pessoal quanto ao emprego tático da VBTP MSR 6X6 

Guarani necessita de ênfase de treinamentos em softwares serious game. 

Assim, existe a percepção de que a estrutura da SIB pode ser melhor 

aproveitada quanto à amplitude de conhecimento necessário para a defesa externa. 

Para tanto, a fim de contribuir para a melhoria do rendimento do adestramento do 

BI Mec, deve ser aplicada a ferramenta de SVT do tipo serious game por meio de 

bases para aplicação de um método de adestramento bem definido e que aborde 

os elementos elencados como IF, em conjunto com o PPQ-Experimental, PPA-

Experimental e o Programa de Instrução Militar (PIM) vigente. 

 

1.1.2 Formulação do problema 
 

Com base nestes antecedentes e buscando-se uma delimitação no universo 

e no espaço, optou-se por problematizar a eficiência do emprego tático da VBTP 

MSR 6X6 Guarani, por falta de adestramento em SVT do tipo serious game. Tudo 

baseado em experiências obtidas por parte de oficiais e sargentos especialistas. 

O período delimitado foram os anos de 2016 a 2020, inclusive. 

Assim, foi possível elaborar o seguinte problema de pesquisa: Quais são as 

bases do método de adestramento em simulação virtual tática do tipo serious game 

que permitirão elevar o rendimento do Batalhão de Infantaria Mecanizado? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Com a finalidade de aperfeiçoar o treinamento de militares de BI Mec nos 

aspectos operacionais de adestramento em defesa externa, o projeto teve como 

objetivo geral: Apresentar as bases da sistemática (método) de adestramento em 

simulação virtual tática do tipo serious game que contribuirão para a melhoria do 

rendimento do Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

Para uma melhor compreensão sobre como se pretende alcançar o objetivo 

geral e em convergência com o propósito da pesquisa, objetivando-se delimitar 

metas a serem alcançadas a fim de obter a solução do problema, fez-se 

necessário descrever os seguintes objetivos específicos: 

a) descrever o Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT); 

b) citar o Ciclo de Produção Doutrinária; 

c) descrever as principais ações estratégicas e atividades para o BI Mec 

constante nos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) inseridos no Plano 

Estratégico do Exército (PEEx) 2020-2023; 

d) descrever os principais conceitos doutrinários das operações básicas; 

e) descrever as características operativas do BI Mec; 

f) descrever o atual Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) do BI 

Mec; 

g) apresentar as possibilidades e as limitações do BI Mec; 

h) descrever as orientações do adestramento em simulação virtual tática do 

BI Mec; 

i) apresentar conceitos básicos sobre simulação virtual tática no EB; 

j) descrever os softwares utilizados em simulação virtual tática do tipo serious 

game cuja adoção foi orientada pelo Comando de Operações Terrestres (COTER); 

k) citar as possibilidades e as limitações dos softwares de SVT serious game 

para o incremento do rendimento da instrução de adestramento tático no BI Mec; 

l) descrever a prática de SVT serious game para o adestramento tático das 

frações da Marinha do Brasil (MB); 

m) identificar quais são os fatores que impedem a prática do treinamento em 

SVT; 
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n) apresentar a SVT serious game, no contexto da Infantaria Mecanizada 

realizada nos seguintes exércitos: Estados Unidos da América, Reino da Espanha 

e República da França. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
 

No intuito de nortear o desenvolvimento da pesquisa e buscar respostas ao 

problema proposto, foram formuladas as seguintes questões de estudo: 

 

a) como difundir o SIDOMT para os militares? 

b) quais os principais conceitos doutrinários das operações no contexto da 

Inf Mec? 

c) qual sistemática de adestramento em simulação virtual tática do tipo 

serious game permitirá elevar o rendimento do BI Mec? 

d) há uma sequência de atividades prevista para a realização do 

adestramento virtual do BI Mec que possa ser considerado um método? 

e) as bases para o método de aplicação da simulação virtual tática serious 

game, uma vez estabelecido, poderão servir para qualquer tipo de operação? 

f) o que é necessário para realizar uma simulação virtual tática serious game? 

g) como se desenvolve atualmente a simulação virtual tática no contexto do 

adestramento das tropas de Infantaria Mecanizada?  

h) quais os softwares elencados pelo EB para o treinamento em SVT serious 

game?  

i) a SVT serious game para tropas Inf Mec contempla as ameaças quanto ao 

seu DOAMEPI?  

j) a SVT serious game para tropas Inf Mec contempla as ameaças quanto as 

suas características, possibilidades e limitações?  

k) a VBTP MSR 6X6 Guarani já está inserida em algum software serious 

game utilizado no EB? 

l) os softwares escolhidos pela Força Terrestre permitem o acesso remoto, 

bem como a inserção de dados das Forças Adversas?  

m) existe um método de adestramento serious game sendo desenvolvido em 

algum Centro de Adestramento ou no CI Bld?  
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n) existe um método de adestramento serious game sendo desenvolvido no 

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) da Marinha do Brasil?  

o) como o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) realiza o adestramento com SVT 

serious game das Unidades Blindadas? 

p) existem parcerias com instituições de ensino públicas ou privadas, em 

vigor, no âmbito das Forças Armadas (FA), que contribuem para o adestramento 

em Simulação Virtual de blindados?  

q) como ocorre o adestramento com SVT serious game nos Estados Unidos,  

no Reino da Espanha e na República da França? 

r) o que é previsto atualmente no adestramento do BI Mec? 

s) alguma OM mecanizada do EB realiza adestramento utilizando serious 

game? 

t) já ocorreram avaliações do adestramento de tropa mecanizada após a 

realização de SVT serious game? Se positivo, houve melhoras significativas? 

u) em que época do ano é mais recomendável a SVT serious game? 

v) quem realmente deve participar da SVT serious game no BI Mec? 

w) quais medidas antecedem uma SVT do tipo serious game? 

x) quais são, atualmente, os principais óbices para a realização da SVT 

serious game voltada ao adestramento do BI Mec? 

y) os BI Mec da 15ª Bda Inf Mec possuem meios para a realização SVT 

serious game? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

A simulação virtual do tipo serious game agrega conhecimento cognitivo em 

diversas vertentes operacionais e induz, principalmente, consciência situacional no 

campo de batalha.  

Contudo, sabe-se que há dificuldades na criação da mentalidade militar que 

abrange o rompimento da inércia do aprendizado e que também existem 

empecilhos relacionados ao orçamento do BI Mec.  

Todavia, é necessário manter posicionamento em todos os escalões com 

relação àquilo que se pretende obter relativo ao grau de operacionalidade. É 

fundamental romper a mística de que a maioria dos militares sai adestrada das 
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operações e dos exercícios no terreno sem a prévia assimilação das variáveis que 

os envolve, principalmente na compreensão de tudo que se relaciona à força 

adversa, à força oponente ou à força beligerante. 

O que impulsionou a realização deste projeto foi entender que o processo 

crescente de inserção do EB nas operações no amplo espectro exige a preparação 

de militares que servem no BI Mec em treinamentos com Simulação Virtual Tática. 

Isto permitirá aos militares atingir um grau de operacionalidade no qual todos 

possam entender os conceitos, bem como aplicá-los, sobretudo com base nas 

capacidades que a VBTP MSR 6X6 Guarani pode oferecer, desde que o militar as 

conheça em sua plenitude, principalmente quanto ao seu emprego tático. 

Assim, evidencia-se que a presente pesquisa é importante para o Exército 

Brasileiro, pois permitirá alcançar níveis de adestramento bastante elevados 

observando-se o dinamismo dos conflitos, utilizando a tecnologia mais atual dos 

simuladores virtuais serious game, economizando meios e recursos, preservando 

o meio ambiente e, principalmente, disseminando efetivamente o conhecimento 

para a tropa do BI Mec por meio de ciclos de adestramento durante o ano de 

instrução. 

Por fim, como contribuição, pretendeu-se apresentar a proposta de bases 

para solidificação e aperfeiçoamento do método de aplicação da SVT do tipo 

serious game no BI Mec. Em consequência, por meio desta adequada sistemática, 

evidenciar-se-á novos patamares no adestramento desta tropa ainda não atingidos 

neste tipo de unidade de Infantaria. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

 

Ao meu ver, os nossos carros só darão 
rendimento igual aos que tem dado nos 
países do Velho Mundo, onde lhes é 
dispensado o apreço que lhes é devido, em 
face da experiência da última guerra, 
quando pudermos contar com homens em 
seu serviço por mais de dois anos [...]  
 
(MAR JOSÉ PESSOA, 1921, ENTÃO CAP 
apud BASTOS, 2004). 

 

 

O presente capítulo destina-se à apresentação da revisão de literatura, base 

para a pesquisa científica ora em curso. Para tanto, será dividido em três seções, a 

saber: 

- Aspectos da Doutrina Militar Terrestre (ver item 2.1), com foco nos conceitos 

do Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), bem como o Plano de 

Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre (PDDMT), além de abordar tanto a 

Produção Doutrinária (P Dout), quanto as ações e as atividades de Objetivos 

Estratégicos do Exército (OEE) inseridas no Plano Estratégico do Exército (PEEx).  

- Evolução doutrinária vigente em manuais recentes da F Ter no contexto da 

Infantaria Mecanizada (ver item 2.2). Esta, por sua vez, também será abordada, 

principalmente para a compreensão de sua origem e de seu desenvolvimento, com 

experiências externas ao EB, conceitos doutrinários, VBTP MSR 6X6 Guarani e 

outros assuntos correlatos, a fim de evidenciar o complexo panorama que circunda 

a característica de elaboração das bases para aplicação do método de 

adestramento em SVT. 

- A simulação de combate (ver item 2.3), onde foram exploradas as 

definições, os conceitos e as generalidades da Simulação Virtual Tática no EB, os 

simuladores virtuais do tipo serious game e a simulação virtual adotada em países 

envolvidos em processos de transformação recente. 
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2.1 ASPECTOS DA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 
 

Com o escopo de trazer à tona aspectos que facilitem a compreensão do 

estado atual da Doutrina Militar Terrestre (DMT), este tópico buscou resgatar 

conceitos que evidenciam a oportunidade de melhorar a disseminação do 

funcionamento do SIDOMT no corpo de tropa. 

Para tanto, foi enfatizada a forma estruturada do referido sistema de modo a 

mostrar os resultados obtidos por meio do ciclo de produção doutrinária, cuja 

alimentação deve ser estimulada aos integrantes do EB na condição de indutores. 

 

2.1.1 O Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT) 
 

Analisar a definição de sistema ajuda a compreender as ações intrínsecas 

necessárias ao acompanhamento das tarefas para atingir as metas propostas. 

Para De Oliveira (2013, p. 34), “sistema é o conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam função específica”. 

Nesse cenário de especificidades sistêmicas, atualmente percebe-se que o 

Exército Brasileiro envida esforços para que a Doutrina Militar Terrestre seja 

amplamente difundida. Para tanto, estabeleceu o Sistema de Doutrina Militar 

Terrestre (SIDOMT), denominação dada ao conjunto de organizações, pessoal, 

publicações e atividades do Exército que interagem para o processamento das 

necessidades de evolução da DMT (BRASIL, 2017a, p. 4).  

Assim, este conjunto interativo permite que, individualmente, o militar seja 

um dos indutores do SIDOMT a fim de colaborar com o adestramento da fração da 

qual faz parte, na medida em que se capacita.  

Todavia, como parte integrante deste sistema cíclico e parte das diversas 

capacidades individuais às funções de combate, os militares necessitam 

desenvolver, cada vez mais, determinadas competências requeridas pela F Ter.  

Infere-se, portanto, que o papel dos especialistas na composição desse 

sistema é fundamental a fim de, em determinado momento, desenvolver as 

competências desejadas pela Força, e posteriormente difundí-las.  
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Contudo, Brasil (2017a, p. 5) esclarece que as capacidades requeridas 

tendem a demandar recursos superiores à disponibilidade orçamentária. Ou seja, é 

inviável obter todas as capacitações em larga escala. 

Para solucionar este problema, o EB faz uma análise de risco baseada nas 

ameaças existentes, a qual orienta que, se a análise das ameaças for do tipo 

“inadmissível”, exija-se a determinação de soluções prioritárias para que as 

capacidades necessárias ao enfrentamento destas ameaças sejam obtidas.  

A partir do instante de percepção de inadmissibilidade, elenca-se o rol de 

possibilidades de soluções a fim de serem definidas as capacidades que devem ser 

atendidas prioritariamente.  

Com esta engrenagem em pleno funcionamento, o SIDOMT produz soluções 

para a Força, em determinada conjuntura, que voltam a ser confrontadas com as 

capacidades requeridas. Deste modo, os ajustes necessários podem ser feitos 

melhorando-se o processo continuamente como se percebe no roteiro da Figura 1. 

 

 
FIGURA 1 – A Produção Doutrinaria orientada pelas capacidades. 
Fonte: Brasil (2017a, p.8) 

 

Conforme explicado acima, se faz interessante afirmar que o SIDOMT prevê 

de maneira explícita constante modernização, pois a conjuntura sempre irá 

atualizar a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 

(END).  

Todo este cenário de definições do sistema, que engloba o amplo espectro 

de conflitos, requer capacitação de maneira individual a fim de ampla difusão. Desta 
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maneira, haverá indução da doutrina por parte dos especialistas nas diversas 

vertentes, sobretudo na Infantaria Mecanizada, o que vem sendo realizado.  

Explica-se que esta engrenagem alimentada pelo sistema mencionado se 

desenvolve da seguinte forma: o Estado-Maior do Exército (EME) reúne as 

informações e as demandas levantadas pelos diversos integrantes do SIDOMT, 

compilando-as em um Quadro de Situação da Doutrina (QSD) (BRASIL, 2015b, p. 

2).  

É importante esclarecer que este último documento está em permanente 

atualização e retrata substancialmente as demandas necessárias à evolução e ao 

aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre.  

Assim, reveste-se de importância o tratamento dos Conhecimentos de 

Interesse da Doutrina (CID) originados neste ciclo, cuja definição foi publicada na 

Separata ao Boletim do Exército Nº 46/2017, de 17 de novembro de 2017, que 

aprovou as Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina Militar Terrestre 

(SIDOMT), (EB10-IG-01.005), os quais são:  

 

[...] dados e informações de caráter técnico-operacional, produzidos e 
desenvolvidos no âmbito das OM, decorrentes do exercício da profissão 
militar, das atividades de instrução e de adestramento e, principalmente, de 
situações de emprego da F Ter (BRASIL, 2017a, p. 6). 
 

Logo, Brasil (2017a) deixa claro que o SIDOMT é um sistema cíclico 

complexo e de modernização doutrinária com vários elementos colaboradores 

organizados de modo hierárquico a fim de contribuir para a evolução da DMT. 

Contudo, no contexto de colaboração, infere-se que:  

 
[...] o SIDOMT estimula a participação dos militares e das OM da Força 
na produção de artigos, trabalhos de natureza profissional e relatórios 
específicos provenientes de pesquisas, missões no exterior, simpósios, 
intercâmbios, visitas, experiências, melhores práticas, lições aprendidas etc. 
(RICARDO, 2015, não paginado, grifo nosso). 

 

Consoante a Ricardo (2015), observa-se uma tentativa de abordagem menos 

complexa acerca da sistemática de modo a incentivar o conhecimento do SIDOMT 

na busca da alimentação do mesmo. 

O mais importante, contudo, é constatar que um dos objetivos do SIDOMT 

consiste em “[...] proporcionar, por intermédio do emprego intensivo [...] estudos 

prospectivos, a contínua atualização da DMT, em um processo cíclico e dinâmico 
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que aplique os princípios da gestão do conhecimento e da informação.’’ (BRASIL, 

2017a, p.  6) 

Desta forma, os aspectos que podem ser levantados sobre cada tema são 

infindáveis, mas cabe ao SIDOMT estabelecer padrões (modelos, métodos e 

procedimentos) para organizar, armar e equipar a F Ter. 

Ora, em tese, o SIDOMT é simples. Basta que os especialistas de 

determinado assunto descrevam as particularidades e deficiências do tema 

vivenciado em sua rotina alimentando o sistema para que haja a evolução 

esperada.  

Entretanto, na prática, percebe-se que não existe interesse habitual em 

estudar como se realizam as mudanças. Isso já fora previsto por Ricardo (2015) ao 

afirmar que existem diversos óbices, sendo os mais notáveis o desconhecimento 

do processo e a realimentação insuficiente. 

  

2.1.2 O ciclo de Produção Doutrinária 
 

Conforme explicado acima, o sistema precisa ser alimentado para que a 

dinâmica evolutiva da doutrina não tenha solução de continuidade, principalmente 

no adestramento. Assim, é importante destacar, conforme a Figura 2 abaixo, as 

fases do ciclo de produção doutrinária. 

 

 
FIGURA 2 – O Ciclo de Produção Doutrinária 
Fonte: Brasil (2017a, p. 37) 
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A Separata ao Boletim do Exército Nº 46/2017, de 17 de novembro de 2017, 

que aprovou as Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina Militar Terrestre 

(SIDOMT), (EB10-IG-01.005), afirma como ocorre o funcionamento de cada fase: 

 

Art. 46. A fase de planejamento marca o início do Ciclo de Produção 
Doutrinária. Inclui duas subfases: Concepção Doutrinária e Integração. O 
ciclo pode ser iniciado tanto pela identificação de demandas em torno 
de novas capacidades operativas, como pela necessidade de 
realinhamento com as mudanças impostas pela Doutrina Conjunta. [...] 
Art. 51. A fase de formulação do produto doutrinário objetiva executar os 
projetos contidos no PDDMT1 aprovado. É composta pelas seguintes 
subfases: Pesquisa e Elaboração ou Revisão. [...] 
Art. 56. A validação do produto doutrinário é o conjunto de ações 
destinadas a confirmar a pertinência e a adequabilidade de 
determinada solução doutrinária ainda não adotada pela DMT e que, 
para tanto, fazem uso de experimentação, avaliação e análise.  [...] 
Art. 62. A fase de aplicação materializa a conclusão do ciclo. Nela, os 
produtos doutrinários são difundidos para aplicação pela Força Terrestre. 
Abrange duas subfases: a Difusão e o Acompanhamento Doutrinário. 
(BRASIL, 2017b, p. 20-26, grifo nosso). 
 

Reitera-se que as quatro fases são necessárias em uma espécie de 

método a ser seguido, uma vez que a sistemática adotada deve ser respeitada 

quanto à conclusão da fase anterior.  

Torna-se então necessário afirmar que existe uma tendência de lapso 

temporal no método, pois a etapa seguinte é dependente da etapa passada. Este é 

o motivo pelo qual é importante frisar que as demandas inseridas no contexto 

dinâmico das operações precisam ter soluções céleres, identificando-se as falhas 

do processo. 

Ricardo (2015, não paginado, grifo nosso) observou ainda que: 

 

São óbices do SIDOMT: 
- Desconhecimento do processo; 
- Realimentação insuficiente; 
- Lenta Maturação dos projetos; 
- Carência e rotatividade do pessoal; 
- Limitações de equipamentos e recursos financeiros, para as avaliações e 
experimentações doutrinárias; e 
- Consolidação da Doutrina do MD. 

 

Desta forma, decidir no plano individual quanto à abordagem de uma 

deficiência para colaborar com o SIDOMT já não é algo comum na rotina do militar. 

 
1 PDDMT - Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2020 (EB20-P-03.002). 
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Logo, não pode haver vacância temporal para a tomada de decisão nas fases 

supervenientes, uma vez que a sobrevivência do método do SIDOMT depende 

destas raras iniciativas individuais. 

É possível ainda perceber que a lenta maturação dos projetos tem alta 

importância na credibilidade do SIDOMT. Subentende-se que todos os óbices 

elencados são geradores de solução de continuidade, contudo plenamente 

possíveis de serem corrigidos. 

Segundo Da Silva (et al, 2017), existe ainda a carência e a rotatividade de 

pessoal, bem como limitações de equipamentos e recursos financeiros. Contudo, 

percebe-se que os principais fatores elencados são o desconhecimento do 

processo e a insuficiente realimentação do processo, pois estes são 

constantemente negligenciados. 

Conclui-se parcialmente que não é possível seguir o proposto pelo método 

do SIDOMT se não houver estímulo às iniciativas individuais. 

 

2.1.3 As ações estratégicas e suas atividades inseridas nos Objetivos 
Estratégicos do Exército contidos no Plano Estratégico do Exército/ 
2020-2023 

 

A ausência de interesse na colaboração de assuntos para o SIDOMT, bem 

como a utilização lenta do método do sistema do Ciclo de Produção Doutrinária, 

conforme Figura 2, sobretudo por falhas na continuidade das fases, pode ocasionar 

um aumento exponencial das deficiências no adestramento. Além disso, pode gerar 

uma possível interpretação equivocada de que a sistemática do acompanhamento 

e difusão esteja em decadência.  

Para evitar as possíveis incongruências de ideias, torna-se necessário 

observar o lançamento periódico do Plano Estratégico do Exército (PEEx), 

atualmente vigente na versão que contempla os anos de 2020 a 2023 a fim de criar 

soluções aderentes às estratégias do EB. 

No âmbito do SIDOMT combinado com o tema do presente trabalho, a 

iniciativa de observação do PEEx convergiu para o Objetivo Estratégico do Exército 

(OEE) Nr 14: “Ampliar a integração do Exército à sociedade” (BRASIL, 2019b, p. 

46).  
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Este objetivo fomenta a atividade de incentivo ao intercâmbio com o meio 

acadêmico e permite direcionar a estrutura do SIDOMT ao ambiente favorável de 

iniciativas, ampliando o conhecimento. 

Logo, fica evidente a previsibilidade no PEEx de estímulo ao trabalho 

acadêmico e seus benefícios para o militar buscar nas suas iniciativas a 

alimentação do SIDOMT na área de Defesa. 

Nessa senda, cabe ainda a ressalva de citar que dentro do PEEx/ 2020-2023 

observou-se o Objetivo Estratégico do Exército (OEE) Nr 6, o qual previu que dentro 

do ambiente de atividade e de ações estratégicas combinadas, há necessidade 

imprescindível de manter atualizado o Sistema de Doutrina Militar Terrestre, 

aperfeiçoando-se a doutrinas das Brigadas Mecanizadas, conforme demonstra a 

Figura 3 a seguir.  

Por fim, evidenciada a questão de estímulo individual aos planejamentos do 

SIDOMT, o que induz a alimentação do sistema sobretudo para a Inf Mec, buscou-

se trazer à tona uma atividade que consubstancia a preocupação da F Ter com o 

tema proposto. 

 

 
FIGURA 3 – Objetivo Estratégico do Exército Nr 6 - Manter atualizado o Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre 
Fonte: Brasil (2019b, p.25). 

 

Assim, notou-se que o PEEx (2020-2023) (BRASIL, 2019b) previu no OEE 

Nr 5 - Modernizar o Sistema Operacional Militar Terrestre (SISOMT) - preparo e 

emprego da força terrestre, a seguinte atividade esculpida no item 5.2.2.3: 
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“Modernizar e/ou obter simuladores para equipar a Força Terrestre (2020/2023)”  

(BRASIL, 2019b, p. 23), conforme a Figura 4 a seguir: 

 

 
FIGURA 4 – Objetivo Estratégico do Exército nº 5 – Modernizar o Sistema  Operacional 

Militar Terrestre (SISOMT) - preparo e emprego da força terrestre  
Fonte: Brasil (2019b, p.21) 

 

Com o OEE Nr 5 bem definido e de modo a evitar os óbices previamente 

citados no item 2.1.2 desta pesquisa, permite-se inferir, conforme o OEE Nr 6, que 

a pesquisa converge para assuntos atuais da F Ter.  

Cabe explicar que o OEE Nr 5, por sua vez, liga-se diretamente ao cenário 

do tema da presente pesquisa, a saber, a Simulação Virtual Tática serious game 

no contexto do adestramento da Infantaria Mecanizada, enquanto o OEE Nr 6 e o 

OEE 14 foram explicitados visando demonstrar a previsibilidade ao estímulo 

individual de propor soluções doutrinárias no contexto do tema proposto. 

Importante ainda ressalvar que o OEE Nr 6, combinado com outras ações e 

atividades de outros OEE, tal qual o Nr 5 do referido PEEx 2020-2023, permitirá a 

análise da melhoria do rendimento do adestramento, aplicando-se um método 

adequado durante a simulação virtual do BI Mec. 

Conforme verificado, o SIDOMT é uma ferramenta primordial, pois como 

sistema basilar da revisão e da atualização doutrinárias, deve ser 

permanentemente atualizado sobretudo com base nas ameaças reais. 

Não se pode olvidar que é este o sistema que permite ao EB realizar suas 

atividades com resultados expressivos, mesmo com toda a dificuldade que o fator 
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dinamismo impõe às questões de adestramento e de organização na Era do 

Conhecimento.  

Desta maneira, manter-se-á elevado o grau de operacionalidade da F Ter, o 

que é imprescindível para que as operações sejam bem observadas pela sociedade 

brasileira e pela comunidade internacional. 

 

2.1.4 Conceitos evolutivos e doutrinários das operações 
 

Historicamente a guerra mostra-se em permanente evolução. Torna-se 

necessário então, compreender os fatos que desencadearam as sucessivas 

transformações da doutrina ao longo da Idade Moderna. Assim, o rol atual de 

conceitos doutrinários, elencado em incontáveis manuais no EB, demonstra que 

todos os fatores estão em constante revisão. 

Neste panorama, relembrar os aspectos dos conceitos evolutivos e 

doutrinários ligados às operações vigentes em cada geração de conflito trará ao 

leitor a importância de recordar a história dos embates, sobretudo avaliando-se 

rapidamente os princípios de guerra mais destacados de cada época. 

Destarte, relembra-se que o homem vivenciou as chamadas guerras de 1ª 

geração, as quais foram baseadas no princípio da massa, travadas desde a Paz da 

Vestefália (1648) até a Guerra Civil Americana (1861).  

A seguir, a 2ª geração reordenou as guerras para o correto emprego do poder 

de fogo caracterizado pelo combate linear a partir da 1ª Guerra Mundial (GM), 

enquanto a 3ª geração surgiu durante a 2ª GM, na qual o movimento e a manobra, 

com o amplo emprego de blindados, aviões e rádio, passaram a ser os fatores 

determinantes dos conflitos armados. Naquele momento, a não linearidade de 

conflitos estava estabelecida.  

A partir da bipolaridade surgida com a Guerra Fria, um cenário complexo 

passou a ser notado. Assim, foram necessários alguns reajustes principalmente 

pela natureza de incertezas dos conflitos, o que levou ao desenvolvimento da 4ª 

geração.  Nessa senda, atenção especial foi dada devido à relevância da tecnologia 

na composição do poder militar, como o computador, a internet e a robótica, 

alcançando-se os domínios cibernético e espacial.   
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Atualmente, enxerga-se uma guerra de 5ª geração que avança a tecnologia 

com drones, biotecnologia, nanotecnologia e apresenta o uso da ‘guerra híbrida’ 

como um catalizador, conjugando capacidades convencionais, táticas de guerra 

regular/irregular, ações terroristas, coerção e indução da violência (SANTOS, 

2019). 

Nesse contexto atual e incerto, por meio do Manual EB70-MC-10.223 – 

Operações, Brasil (2017c, p. 2-1) afirma que uma operação militar é 

compreendida como o conjunto de ações realizadas com forças e meios militares 

coordenadas no tempo, espaço e finalidade, de acordo com o estabelecido em uma 

diretriz plano ou ordem, tal qual consta na Figura 1: A Produção Doutrinaria 

orientada pelas capacidades. 

Assim, a operação militar é realizada no amplo espectro dos conflitos desde 

a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas situações de crise sob a 

responsabilidade direta da autoridade militar competente. (BRASIL, 2017c, p. 2-1). 

Para Brasil (2017c, p. 2-1), os conflitos armados têm sido alterados de 

maneira considerável devido à mudança da sociedade. As alterações 

experimentadas no meio social e o surgimento de novos panoramas geopolíticos 

orientam o planejamento da Defesa. Além disso, a cada nova configuração de 

Estado inserem-se novos atores (estatais e não estatais) no contexto dos conflitos.  

Desta forma, aumenta a importância de aspectos não militares conduzindo à 

necessidade de novas capacidades. É necessário perceber estes detalhes e 

rapidamente inserí-los ao meio militar que executa as operações por meio do 

rendimento efetivo na capacitação militar. 

Nesse cenário de profundas mudanças em curto espaço de tempo, é 

fundamental observar que o militar deve estar bem adestrado para atender todas 

as exigências das operações militares. Para tanto, torna-se necessário proceder à 

análise da ameaça que possa demandar o emprego das Forças Armadas 

brasileiras, sobretudo uma Força Expedicionária tal qual a 15ª Bda Inf Mec.  

O manual EB70-MC-10.223 – Operações (2017) aborda as seguintes ideias 

acerca de origens de ameaças: 

 

O ambiente global tem demonstrado que a maioria das ameaças têm suas 
origens em uma união de fatores políticos, históricos, conjunturais locais, 
nacionais e/ou internacionais. Tais fatores estão relacionados, com 
frequência, ao crescimento populacional e ao controle de recursos naturais. 
[...] Em uma perspectiva mais ampla, as ameaças concretas deverão vir 
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associadas à proliferação de tecnologias (incluindo as relacionadas a armas 
e agentes de destruição em massa), ao terrorismo internacional, ao 
narcotráfico e à migração massiva. Por outro lado, como ameaças 
potenciais que podem servir de pretexto para legitimação de ações bélicas, 
devem ser considerados possíveis contenciosos relacionados às questões 
ambientais, às populações nativas e aos recursos naturais (BRASIL, 2017c, 
p. 2-3, grifo nosso). 
 

Buscou-se assim, apreciar os fatores acima grifados e suas inserções no 

ambiente de fronteira da área de responsabilidade da Brigada Guarani. Assim, 

considerando-se todo o contexto de relações internacionais brasileiras, no passado 

e no presente, percebe-se que as maiores ameaças na fronteira estão relacionadas 

aos crimes transfronteiriços e o narcotráfico.  

Nesse ínterim, avaliou-se a ideia presente no manual EB70-MC-10.223 – 

Operações (2017), o qual corrobora algumas características da Inf Mec que 

justificam a escolha da 15ª Bda Inf Mec para atuação na fronteira sob o ponto de 

vista dos aspectos estratégicos e táticos: 

 

[...] as forças militares devem realizar suas ações com relativa proteção 
blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades específicas 
e ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada de armas de 
letalidade seletiva e que permitam uma rápida e precisa avaliação de 
danos (BRASIL, 2017c, p. 2-3, grifo nosso). 
 

Desta forma, observa-se que a integração dos fatores relacionados ao 

conhecimento do ambiente estratégico, que envolve a área da 15ª Bda Inf Mec, com 

a percepção individual da conjuntura e do avanço tecnológico indicam que o militar 

do século XXI necessita ter acesso a ferramentas que acompanhem a velocidade 

destas mudanças, conforme estabelecido pelo PDDMT/ 2020 (EB20-P-03.002).  

O referido Plano estimula, por meio de designação de orientações, conforme 

a seguinte atribuição ao Centro de Doutrina do Exército “15) No processo de 

elaboração/revisão de produtos doutrinários, orientar para que seja inserida a 

simulação, faça-se o uso dos exercícios no terreno e, também do emprego, a 

fim de validar conceitos, concepções, capacidades, atividades, técnicas, 

táticas e procedimentos doutrinários inovadores” (BRASIL, 2020a, p. 5, grifo 

nosso) 

Este é o cenário propício ao estímulo da utilização da Simulação Virtual 

Tática (SVT) do tipo serious game no BI Mec como novo vetor de otimização do 

adestramento para o combate.  
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A SVT deve ser estimulada ainda,  quanto ao adestramento militar, inclusive 

no contexto da interoperabilidade a fim de compreender-se todas as funções de 

combate em conjunto com o emprego da Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea 

Brasileira (FAB). 

 

2.1.5 O Manual de Operações Ofensivas (Ofs) e Defensivas (Def) (EB70-MC-
10.202)  

 

O cenário de Guerra Híbrida pressupõe adaptabilidade e flexibilidade. Aquilo 

que era praxe, força militar orientada para combater ameaças de determinado 

Estado agressor – baseadas em hipóteses de guerra, conflito e emprego – já não 

ocorre. A forma de se contrapor às ameaças tem se diversificado 

consideravelmente (BRASIL, 2017d, p. 1-1).  

Brasil (2017d, p. 1-2) afirma ainda que: 

 
Os mais recentes conflitos, convencionais ou não, apresentam novas 
características sobre a condução do combate, o tempo de duração, as táticas 
utilizadas e o grau de influência do material empregado. Assim, cresce de 
importância [...], a evolução constante da doutrina militar [...]. 
 

Neste contexto, recorda-se que as operações militares são conceituadas 

como o conjunto de ações realizadas por meio das Forças Armadas (FA), 

coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com uma diretriz legal para 

o cumprimento de uma missão (BRASIL, 2017d, p. 2-1).  

Observa-se que a diretriz emanada está inserida no contexto de uma 

atribuição. Contudo, a “Era do Conhecimento” exige simultaneidade na ampla frente 

operacional, no compartimento de contato, na área de segurança e na área de 

retaguarda. 

 Consequentemente, infere-se que há grande demanda no adestramento 

adequado do militar nas Operações Ofs e Def, definidas por Brasil (2017d, p. 3-1) 

como sendo: 

 

2.2.4 As operações ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas 
nas quais predominam o fogo, o movimento, a manobra e a iniciativa, para a 
conquista de objetivos, destruindo ou neutralizando as forças inimigas.  
2.2.5 As operações defensivas (Op Def) são operações terrestres realizadas 
para conservar a posse de uma área ou negá-la ao inimigo, e, também, para 
garantir a integridade das forças amigas. Normalmente, neutraliza ou reduz a 
eficiência dos ataques inimigos sobre as áreas ou as forças defendidas, 
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infligindo-lhe o máximo de desgaste e desorganização, buscando criar 
condições mais favoráveis para a retomada da ofensiva.  

 

Após o explicado acima, é necessário  assimilar que o tipo de operação a ser 

realizada seja amplamente compreendida por todos os militares do BI Mec. É 

prudente conscientizar cada militar acerca da situação complexa no teatro 

operacional atual. Desta forma, passa a ser fundamental no cenário da Guerra 

Híbrida que os conceitos de operação Ofs e Def sejam contextualizados a esta nova 

realidade.  

Reitera-se que os elementos envolvidos no adestramento, desde a sua 

concepção quanto ao método de ensino até a sua execução operativa, 

principalmente utilizando os novos vetores do EB, como a tropa Inf Mec, devem 

entender o “cenário cinza” do combate moderno. 

Para tanto, cabe evidenciar as afirmações contextualizando-as com a diretriz 

do Comandante do Exército, onde afirma-se que existem premissas fundamentais 

que corroboram a importância deste tópico. 

 

As presentes diretrizes configuram uma orientação inicial contextualizada e 
atual para todos os integrantes da Força no cumprimento das suas missões 
e baseiam-se em quatro premissas fundamentais: o fortalecimento da 
imagem do Exército como instituição de Estado, coesa e integrada à 
sociedade; a capacitação técnica dos militares para enfrentar os desafios 
da Guerra Moderna, [...]; a continuidade do Processo de Transformação 
do Exército, [...]; e a manutenção de elevada capacidade dissuasória 
fundamentada em alto nível de preparo e na incorporação de novas 
capacidades. [...] Os nossos recursos humanos devem ser capazes de 
enfrentar os desafios da Guerra Atual e do Futuro, para a qual muitas 
tecnologias ainda estão em processo de concepção, demandando do militar 
do século XXI alto grau de flexibilidade e capacidade de 
autoaperfeiçoamento. (PUJOL, 2019, grifo nosso) 

 

Consequentemente, apreciam-se as diretrizes acima comparando-as com as 

seguintes definições: 

 
2.3.4.4 A preparação da F Ter para os conflitos contemporâneos baseia-se 
na obtenção de capacidades operativas, desde o tempo de paz, incluindo 
todos os fatores determinantes: doutrina, organização, adestramento, 
material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). (BRASIL, 
2017d, p. 2-4, grifo nosso): 

 

Com isso, percebe-se a necessidade do estabelecimento de parâmetros para 

a utilização e a preparação dos recursos humanos das frações mecanizadas nas 

Op Ofs e Def, levantando métodos eficazes e eficientes para a condução de sua 
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instrução e adestramento, cumprindo-se as diretrizes, bem como os demais fatores 

DOAMEPI no novo contexto das operações básicas. 

Torna-se necessário ainda afirmar que os novos arranjos didáticos de 

implementação de adestramentos no BI Mec, acesso remoto dos softwares serious 

game, não oneram  o orçamento, o que apregoa cada vez mais a racionalização de 

custos logísticos dos treinamentos comuns.  

Caso a gradual inserção dos softwares não ocorra, a DMT estará sendo 

pensada e planejada, mas sem a aplicabilidade efetiva, lacuna esta percebida na 

rotina da Infantaria Mecanizada quanto a sua efetividade no cumprimento do 

adestramento. 

Sendo assim, cabe afirmar que existem Exércitos que já começam a pensar 

as operações básicas (Ofs) e (Def) inseridas no combate híbrido e com perspectivas 

de emprego que contemplam as soluções tecnológicas existentes para o ano de 

2030, estas no caso francês, e para o ano de 2035, no caso espanhol. 

O Reino da Espanha, por exemplo, afirmou que: 

 
Los escenarios futuros de actuación se caracterizarán por su 
complejidad. Las fuerzas terrestres deberán simultanear diferentes 
tipos de acciones ter las operaciones, como las acciones de estabilización, 
acciones ofensivas y defensivas o de apoyo a autoridades civiles (EJÉRCITO 
DE TIERRA, 2019, p. 12, grifo nosso)2.  

 

Sendo assim, as Op Ofs e Def devem ser analisadas quanto ao seu conceito, 

com a inserção do atual pensamento de complexidade. Percebe-se, conforme 

citado acima, que o quadro atual remete ao cenário de transição para 

adaptabilidade ao combate moderno, utilizando-se as ferramentas tecnológicas 

corretas (ver Figura 5).  

Não é exagero afirmar que este tema é polêmico e controverso. Exige-se, 

portanto, uma verdadeira mudança de mentalidade por parte dos envolvidos, desde 

o nível político-estratégico até o nível tático.  

Entretanto, recorda-se que a dinâmica atual é tão rápida que todos devem 

colaborar a fim de que o comando possa ter a tranquilidade de que a missão será 

cumprida, desde que por meio do adestramento adequado. O Estado cuja premissa 

de emprego deve ser pautada na legitimidade, assim espera. 

 
2 Os cenários futuros de atuação se caracterizarão por sua complexidade. As forças terrestres deverão 

sincronizar diferentes tipos de ações nas operações como as ações de estabilização, ações 
ofensivas e defensivas ou de apoio a autoridades civis (tradução nossa). 
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FIGURA 5 – Contexto atual do combate moderno 
Fonte: ESPANHA ( 2019) 

 

 
FIGURA 6 – Zona cinza do conflito 
Fonte: Espanha (2019) 

 

2.1.6 O manual Infantaria nas Operações (EB70-MC-10.228) 
 

Brasil (2018a, p. 2-1) afirma que: 

 
A Infantaria tem suas características básicas de emprego definidas pela 
conjugação harmônica do fogo, do movimento e do combate aproximado, 
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estando, portanto, apta a operar em qualquer tipo de terreno e sob quaisquer 
condições de tempo e visibilidade.  
 

O presente manual é enfático ao afirmar ainda que a Guerra de Movimento 

possui seu conceito atrelado às ações táticas ofensivas extremamente 

rápidas e profundas. Este conceito operacional é, portanto, básico para 

planejamentos das operações de Infantaria e reverbera aspectos fundamentais que 

exigem o conhecimento detalhado da maneira de combater, equipamento, instrução 

e adestramento da Infantaria Mecanizada (BRASIL, 2018a, p. 2-1, grifo nosso) 

Neste contexto, a presente pesquisa teve por delimitação orientar os 

trabalhos com foco na natureza da Inf Mec, a qual é constituída por tropa 

organizada, instruída e equipada, mas que, obviamente, possui determinadas 

limitações, as quais foram tratadas no item 2.2.4.2 desta dissertação. 

Nesse sentido, a verificação das experiências obtidas pelo Exército Norte-

Americano, discutida no capítulo 4, trouxe questões que colaboram com o 

pensamento de inserir gradualmente a simulação virtual serious game no BI Mec. 

Por fim, para materializar os assuntos tratados nos itens vinculados ao tópico 

2.1 desta Revisão de Literatura, foi elaborada a Figura 7, a qual sintetiza, 

didaticamente, a complexidade e necessidade das ligações que envolvem os 

aspectos da Doutrina Militar Terrestre. 

 

 
FIGURA 7 – Aspectos da Doutrina Militar Terrestre 
Fonte: O autor 
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2.2 A INFANTARIA MECANIZADA (Inf Mec)  
 

No presente sub-tópico, buscou-se evidenciar primeiramente a origem e a 

evolução histórica da Infantaria Mecanizada com foco na Brigada Stryker e em sua 

linha temporal da transformação nos Estados Unidos da América (EUA).  

Em seguida foram tratados os fatores DOAMEPI da Inf Mec, além do manual 

do Batalhão de Infantaria Mecanizado (EB70-MC-10.306) nos seguintes aspectos: 

concepções e conceitos doutrinários; atividades, tarefas, possibilidades e limitações 

do BI Mec; adestramento da Infantaria Mecanizada no EB.  

Por fim, foi analisada a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média 

Sobre Rodas 6x6 Guarani, onde foram abordadas as generalidades e suas 

características operativas a fim de corroborar com as melhores práticas da 

simulação virtual tática. 

 

2.2.1 Origem e evolução histórica da Inf Mec 
 

No contexto histórico da década de 90, os EUA buscavam a compreensão 

da mudança rápida no ambiente operacional. Neste sentido, a 1ª Guerra do Golfo 

trouxe grandes experiências militares acerca da necessidade de adaptabilidade ao 

combate moderno. 

Desta forma, podem ser citados como ensinamentos operacionais e 

logísticos colhidos pelos norte-americanos proporcionados por aquele conflito:  

a) grande demora para desdobramento, cerca de 6 meses, somente para 

concentrar os meios de brigadas blindadas; 

b) vulnerabilidade das forças de entrada prematura: 101ª e 82ª Divisão 

Aeroterrestre (Aet) x Guarda Republicana, na Operação Desert Shield; 

c) problemas de manutenção de blindados, o que permitiu a correlação e a 

comparação entre blindados sobre rodas (SR) americanos e franceses, sendo estes 

últimos consagrados com maiores vantagens no quadro comparativo;  

d) inadequação do material frente às novas ameaças. 

Fruto destas ressalvas operacionais, o Exército norte-americano, por meio 

do Estado-Maior, envidou esforços para criar as alternativas que contemplassem a 
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visão de Shinseki, à época Chefe do Estado-Maior do Exército Americano - Chief 

of Staff of the Army (CSA), o qual afirmou o seguinte: 

 

Devemos possuir forças de entrada prematura que possam operar em 
conjunto, sem acesso a bases fixas, mas que ainda necessitem de poder para 
golpear e vencer decisivamente. Hoje, nossas forças pesadas são muito 
pesadas e nossas forças leves não têm poder de permanência. Vamos 
abordar essas incompatibilidades (SHINSEKI, 1999 apud Brasil, 2019e, p. 8). 

 

Iniciou-se então o processo de transformação do Exército daquela nação, o 

qual contemplou de forma pioneira os aspectos ligados à responsividade, 

implantabilidade, agilidade, versatilidade, letalidade, sobrevivência e 

sustentabilidade, conforme indica a Figura 8, a seguir: 

 

 
FIGURA 8 – Planejamento na linha do tempo 
Fonte: Brasil (2019e) 

 

 Desta maneira, os norte-americanos chegaram às seguintes e principais 

capacidades operacionais: 

a) alta mobilidade estratégica, operacional e tática; 

b) consciência situacional melhorada; 

c) total capacidade para realizar operações terrestres conjuntas; 

d) integração combinada de armas até o nível companhia; 

e) ação decisiva por meio do uso da Infantaria (combate aproximado, urbano,  

 e terreno complexo);  

f) capacidade de desmobilização. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_of_Staff_of_the_United_States_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_of_Staff_of_the_United_States_Army
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O US. Army buscou ainda a chamada Força de Contigência Conjunta, 

totalmente integrada de modo abordar as correções apontadas nos ensinamentos 

supracitados, pautadas sobretudo na melhoria dos seguintes aspectos: 

a) desdobramento rápido;  

b) execução de entrada prematura; 

c) prevenção, contenção, estabilização ou solução do conflito;  

d) condução de operações de combate eficazes com fogos totalmente 

integrados. 

Assim, teve origem a Infantaria Mecanizada. Este vetor de combate rompeu 

com as capacidades até então disseminadas, pois iniciou o fornecimento aos 

comandantes combatentes de uma força média e de entrada prematura, que 

provocou mudanças na expressão militar terrestre norte-americana nos níveis 

institucionais e operacionais. 

A Infantaria Mecanizada tornou-se, então, uma espécie de ponte modelo 

para aquela Força Terrestre, pois desenvolveu lições, técnicas e soluções para 

aplicar à próxima geração de líderes e unidades, sendo reverberada mundialmente. 

 

2.2.2 Linha temporal da transformação da Brigada Stryker nos EUA 
 

O processo pioneiro de transformação da Striker Brigade Combat Team 

(SBCT) ocorreu da seguinte forma: 

Em 12 de outubro de 1999, o CSA Gen Erik Shinseki anunciou na 

Conferência anual da AUSA (Association of United States Army) que a 3ª Bda/2ª 

Division Infantry (DI) e a 1ª Bda/25ª DI, ambas em Fort Lewis, WA, seriam as 

primeiras unidades a serem transformadas.  

Em 9 de novembro de 1999, o CSA nomeou o Major General James Dubik 

como o primeiro Subcomandante Geral do Comando de Adestramento e Doutrina 

do Exército Americano (TRADOC, na sigla em inglês), para a liderar a 

transformação do Exército dos EUA. 

Em prosseguimento, em 1º de janeiro de 2000 organizou-se a Competição 

“Drive-off / Shoot off” em Fort Knox, para selecionar os veículos blindados médios 

do futuro. Por conseguinte, este evento proporcionou o estabelecimento de critérios 

e de requisitos para os novos veículos. 
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Na sequência temporal, em 1º de março de 2000, a 3ª Bda/2ª DI entregou o 

último de seus veículos sobre lagartas e, em 7 de março de 2000, a 3ª Bda/2ª DI 

recebeu os quatro primeiros Light Armored Vehicle III (LAV III) emprestados do 

Canadá. Houve ainda dezesseis blindados “Centauro” da Itália, dez VBTP FOX e 

dez SR LYNX, estes dois últimos tipos da Alemanha. Todos eles foram usados 

como substitutos de treinamento para a Interim Brigade Combat Team (IBCT, na 

sigla em inglês), espécie de brigada interina no processo de transformação. 

Em 3 de abril de 2000, o U.S Army anuncia o início oficial da transformação 

de seis “Brigade Combat Team”.  

Na semana de 4 a 8 de setembro de 2000, a 3ª Bda/2º DI conduziu um 

exercício de combate usando a IBCT. Desta forma, pela primeira vez foram 

empregadas as táticas de entrada prematura. Já em 25 de setembro de 2000, o 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Hunter, veículo aéreo não tripulado, uniu-se à 

IBCT.  

No fim do ano, em 17 de novembro de 2000, foi anunciado o novo veículo do 

Exército Americano baseado no LAV III a ser construído pela General Motors-

General Dynamics Land Systems (GMGDLS). Em 16 de janeiro de 2002, a 1ª/25ª 

DI começou a substituir seus veículos. 

Já em 27 de fevereiro de 2002, foi escolhido o nome do novo veículo do 

Exército americano em homenagem a dois soldados, cujo valente sacrifício é 

símbolo de orgulho do heroísmo do U.S Army. A referida homenagem foi ao Cabo 

de Primeira Classe Stuart S. Stryker, que serviu na 2ª GM e foi morto em ação 

levando uma carga em uma fortaleza inimiga, bem como ao Especialista de 4ª 

Classe Robert F. Stryker, distinguido na Guerra do Vietnã onde com bravura 

sacrificou-se para salvar seus companheiros. 

O Veículo Blindado Intermediário Stryker anunciou a direção do futuro 

sistema de combate. Assim, em 12 de Abril 2002, o 1º veículo Stryker foi incluído 

no inventário do Exército pelo CSA Shinseki no Anniston Army Depot. 

Em 6 de junho de 2002, observa-se que dois veículos blindados provisórios 

Stryker chegam ao Forte Lewis, WA, transportados pela aeronave C-17 (ver Figura 

9). Assim, foi realizada uma cerimônia para comemorar a chegada no Gray Army 

Airfield.  

No mês seguinte, exatamente em 1º de julho de 2002, a “1ª SBCT” substitui 

a IBCT como nova brigada. Já em 24 de julho de 2002, a Força-tarefa, Taskforce 
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(TF) 5-20, participou da experimentação da transformação do Exército (ATEx02) no 

Millennium-Challenge (MC), 2002. Assim, a MC-02 demonstrou a adequação da 

SBCT para o combate conjunto.  

 

 
FIGURA 9 – Recebimento do 1º Blindado Stryker 
Fonte: U.S Army 

 

Em 30 de Julho de 2002, o 1º Btl/23 RI/3ª Bda/Stryker Brigade Combat Team 

foi destaque no mais novo comercial “Legiões de Um Exército”, filmado no Yakima 

Training Center. Assim, foram divulgados os primeiros lançamentos comerciais 

durante o segundo jogo da World Series 2002 (beisebol). 

Em 31 de julho de 2002, quatro Veículos de Transporte de Infantaria Stryker 

são transportados para Bicycle Lake em Forte Irwin, CA, a bordo de quatro 

aeronaves C-130 como parte do MC-02. 

Em 9 de agosto de 2002, alguns Veículos Stryker foram redistribuídos do 

SCLA para o Forte Lewis a bordo de Navios de Alta Velocidade. Todos embarcados 

em menos de 40 minutos. Tempo total de trânsito foi de 42 horas e foram 

percorridas aproximadamente 200 milhas, desembarcando em menos de 20 

minutos. As capacidades dos HSV também foram demonstradas na Conferência da 

AUSA em 20 de outubro de 2002. 

Já em 16 de outubro de 2002, a TF 5-20 demonstra a mobilidade da SBCT 

em Andrews AFB (Air Force Base) conduzindo o embarque e o desembarque de 

aeronaves C-17 e C-130. 
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Em novembro de 2002, foram completadas as avaliações externas das SU 

dos 2º Btl/3ª Inf e 1º Btl/23ª Inf em Yakima Training Center. Ambos batalhões 

tiveram suas avaliações externas como parte da SBCT em Fort Lewis em dezembro 

de 2002. 

Em março de 2003, a 3ª Bda/ 2ª DI realizou a FTX (Field Training Exercise) 

“Arrowhead Aggressor”. Assim, finalmente obteve a certificação por meio do 

Exercício de Certificação da 3ª Brigada, ocorrido em maio de 2003.  

Portanto, percebe-se que, a partir de dificuldades no Teatro de Operações 

(TO) na Guerra do Golfo, foram observadas oportunidades de melhoria por meio de 

um eficiente sistema de lições aprendidas. Desta maneira, o Exército dos EUA 

conseguiu remodelar a sua doutrina, influenciando sobremaneira a criação da Inf 

Mec de outros países. 

 

2.2.3 Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada 
 

Na continuidade da análise do processo evolutivo da Infantaria Mecanizada, 

compreendeu-se a necessidade de explorar o contexto conjuntural do adestramento 

do Exército Norte-Americano, com enfoques sucintos no preparo anterior aos 

conflitos no Iraque e no Afeganistão, bem como nas experiências adquiridas durante 

e após as Operações Iraqi Freedom e Enduring Freedom.  

Para tanto, de modo a facilitar a compreensão do leitor, verificou-se os 

ensinamentos (pontos fortes e oportunidades de melhoria) da Infantaria Mecanizada 

norte-americana em três períodos:  

a) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido entre 1999 a 2002, anterior ao emprego nas Operações Iraqi 

Freedom, desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, ocorrida no Afeganistão. 

b) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido entre 2003 a 2011, durante o emprego nas Operações Iraqi Freedom, 

desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, ocorrida no Afeganistão. 

c) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido entre 2012 a 2018, após o emprego nas Operações Iraqi Freedom, 

desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, ocorrida no Afeganistão. 
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Durante as observações destas fases buscou-se trazer à tona os reflexos do 

treinamento norte-americano para a F Ter, os quais foram discutidos no Capítulo 4  

do presente trabalho. 

a) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido entre 1999 a 2002, anterior ao emprego nas Operações Iraqi 

Freedom, desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, ocorrida no 

Afeganistão 

Inicialmente, recorda-se que os EUA verificaram uma lacuna considerada 

profunda entre a Infantaria Leve e a Infantaria Blindada, principalmente devido às 

vulnerabilidades de suas unidades leves enviadas a Operação Desert Shield, ocorrida 

em 1990.  

Após a constatação de vacância de poder bélico e de dificuldades da 

integração das funções de combate, os norte-americanos criaram a doutrina Three 

Kinds of Infantry (Três Tipos de Infantaria), com o advento da unidade média. 

Por meio de pesquisas bibliográficas, verificou-se que existiu o emprego deste 

terceiro tipo de infantaria de modo prévio às operações Iraqi Freedom e Enduring 

Freedom. Isto ocorreu após a entrega do primeiro lote de 14 veículos Strykers para a 

Companhia A do 5º Batalhão do 20º Regimento de Infantaria, chamado “5/20” (ver 

Figura 10). Desta forma, realizou-se um grande exercício conjunto, com viés de 

experimentação, conforme extrai-se da seguinte afirmação. 

 

O primeiro grande teste da recém-formada Brigada Stryker ocorreu durante o 
Millenium Challenge 2002, um grande exercício conjunto que incluía o 
transporte de Strykers por aeronaves C-130 de Fort Lewis a Fort Irwin, 
Califórnia, e na volta por catamarãs de transporte marítimo de alta velocidade. 
Os exercícios de adestramento de nível brigada no Centro Nacional de 
Treinamento (CNT) e, também, no Centro de Adestramento e Aprestamento 
Conjunto (Joint Readiness Training Center — JRTC), na Louisiana, serviram 
como a validação final da completamente reequipada Brigada Stryker, agora 
organizada como a 3a Brigada da 2a Divisão de Infantaria (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 79)3. 

 

Assim, o Exército dos EUA compreendeu ser fundamental adestrar-se, com 

base no recebimento do material de emprego militar obtido, explorando suas 

 
3 H. Charles Hodges Jr. (Coronel do Exército dos EUA [Reserva], ex-oficial de operações de 
Batalhão, 3ª Brigada de Combate [3rd Stryker Brigade Combat Team — BCT]), entrevista concedida 
a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016.  
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possibilidades de emprego expedicionário e com foco no tipo de operação que a sua 

unidade média (Infantaria Mecanizada) estava vocacionada. 

Recorda-se que o mundo vivia o contexto de ataques terroristas, os quais 

atingiram seu ápice em 11 de setembro de 2011, quando os EUA tiveram os prédios 

do World Trade Center atacados em Nova Iorque. 

 

 
FIGURA 10 – Os Strykers da Companhia C, 5º Batalhão, 20º Regimento de Infantaria 

realizando treinamento no CNT. 
Fonte: Cb Lawrence Wong, Exército dos EUA apud Petraeus e Reynolds (2018) 

 

b) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido de 2003 a 2011, durante o emprego nas Operações Iraqi 

Freedom, desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, no Afeganistão. 

Da análise do artigo “As Viaturas Blindadas ‘Stryker’ no Campo de Batalha 

Moderno”, publicado pelos Capitães Stephen Petraeus (Comandante da 

Companhia C) e Daniel Reynolds (Comandante da Companhia A), do Exército dos 

EUA e, ambas Companhias do “5/20”, verifica-se que a 3ª Brigada de Combate 

Stryker (SBCT, na sigla em inglês) chegou ao Iraque em dezembro de 2003, onde 

permaneceu por oito anos.  

Neste período histórico, os EUA perceberam que a dinâmica dos conflitos no 

campo de batalha estava mudando rapidamente, o que ensejou célere intervenção 

militar no cenário de adoção de estudos que conduzissem a novas práticas. 

Quanto à evolução dos conflitos no Iraque e no Afeganistão, observou-se a 

seguinte implicação: na medida em que o envolvimento dos EUA diminuía naqueles 

países, o Exército Norte-Americano teve novas demandas de tipos de combate.  
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O foco até aquele momento era a contrainsurgência, contudo, infere-se que 

esse viés mudou, conforme observa-se a seguir: 

 

Como resultado da mudança de foco do Exército, seus centros de 
treinamento aceitaram o desafio de desenvolver cenários de 
treinamento para reconstruir a competência em manobras tradicionais 
em um campo de batalha de alta intensidade. O Grupo de Operações no 
CNT ajudou na condução dessa mudança, proporcionando novas 
opções de instrução aos comandantes de divisão de exército, que 
usavam o ciclo de adestramento para garantir a prontidão da unidade 
para os empregos operacionais mais prováveis (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 81, grifo nosso). 
 

c) Experiência norte-americana em Infantaria Mecanizada no período 

compreendido de 2012 a 2018, após o emprego nas Operações Iraqi Freedom, 

desenvolvida no Iraque, e Enduring Freedom, ocorrida no Afeganistão. 

No período compreendido entre 2012-2020, novos aspectos foram trazidos à 

tona, dentre eles, por exemplo, a necessidade de integração com a função de combate 

Logística que afetava profundamente as três brigadas Strykers, bem como a 

compreensão de aplicação de um novo ciclo de adestramento, o que se coaduna com 

o emprego da SVT no adestramento do BI Mec. 

No contexto do entendimento de tudo que cercava o adestramento pós-

conflito no Iraque e no Afeganistão, os americanos abordaram aspectos que 

geravam pendências de adestramento face às mudanças de conjunturas no cenário 

mundial. 

Assim, fruto de suas próprias experiências, equívocos foram corrigidos por 

meio de um novo ciclo de adestramento (atual estado da arte) no Exército Norte-

Americano, o qual contempla a simulação virtual tática. Como exemplo, percebeu-

se que, com a mudança de conjuntura de guerra irregular para guerra regular, foi 

gerado um déficit na capacidade de comando das unidades para este tipo de 

atividade, afinal, foram oito anos de conflitos sob o enfoque de contrainsurgência. 

No cenário de mudança de orientação, observa-se a busca por soluções que 

contemplassem a evolução do panorama dos conflitos, como se infere a seguir: 

 
Muito de nossa discussão inicial se concentrava no planejamento de um ciclo 
de adestramento no Centro de Treinamento de Combate [...] com as 
proporções de força requeridas e o tipo necessário de força oponente, em 
termos do que um Stryker poderia fazer no combate [...] Não queríamos ter 
um ciclo de adestramento corpo a corpo onde os Strykers lutariam 
contra outros tipos de veículos blindados [...] O ponto central era 
sempre a condução de tropas de infantaria ao combate [...] Então, 
tínhamos que construir um modelo de correlação de forças, para 
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garantir que tivéssemos as proporções certas de forças para retratar o 
que o Stryker faria no combate (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 82, 
grifo nosso)4.  
 

Neste diapasão, a partir de 2014 a 3ª Brigada da 2º Divisão iniciou o novo ciclo 

de adestramento, conhecido como “Ciclo de Adestramento de Ação Decisiva” com 

diversas situações táticas, conforme relato de realização de treinamento apresentado 

a seguir: 

 
A brigada se desdobrou em uma zona de reunião táticas sem instalações e 
apoio logístico preposicionados e, depois, dividiu-se em zonas de reunião de 
nível batalhão. Isso representou uma proeza importante, considerando que 
no Iraque e no Afeganistão as formações Stryker tinham um alto nível de 
dependência do apoio logístico fornecido pelas bases de operações 
avançadas permanentes. A partir dessas zonas de reunião táticas, o batalhão 
lançou ataques independentes. Inicialmente, a 5/20 Infantaria atacou por 
meio de um “corredor central” do CNT para capturar vários locais de terreno 
dominante antes de conduzir a captura de Ujen, uma das maiores cidades 
simuladas. O batalhão, que em geral operava isoladamente, sofreu 
baixas pesadas na ação (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 83, grifo 
nosso). 
 

No prosseguimento da leitura do artigo “As Viaturas Blindadas ‘Stryker’ no 

Campo de Batalha Moderno”, percebe-se a experiência dos autores por terem 

participado de alguns ciclos do adestramento supracitado. 

Os referidos Capitães Stephen Petraeus e Daniel Reynolds alertam sobre os 

seguintes pontos fortes: mobilidade e logística.  

Por ser um verdadeiro extrato de experiências passíveis de serem 

aproveitadas na SVT no cenário brasileiro, traz-se a seguir um breve resumo de 

ensinamentos colhidos no ciclo do adestramento da Inf Mec americana. 

 

Este primeiro turno de combate ressaltou dois pontos fortes da tropa Stryker 
na manobra de armas combinadas. O Stryker possui uma mobilidade 
operacional excelente e pode se deslocar por estradas para conduzir, 
rapidamente, uma grande quantidade de fuzileiros para o desembarque 
em um objetivo enquanto mantém o poder de combate. As missões 
conduzidas pela Companhia A teriam levado muito mais tempo se fossem 
executadas por uma força de infantaria leve sem apoio de viaturas.  
Segundo, a formação Stryker pode recompor-se, conduzir os trabalhos 
de comando necessários e se preparar para a próxima missão com 
muito mais rapidez do que uma força blindada. Menos meios de 
reabastecimento são necessários, o apoio de fogo indireto é integral à força-
tarefa valor companhia e os sistemas digitais dentro do veículo permitem 
que as ordens de missão sejam rapidamente disseminadas pelos 
comandos superiores. Além disso, o emprego do conceito “Depósito de 

 
4 Stephen R. Lanza (General de Divisão do Exército dos EUA, ex-Comandante, 7ª Divisão de 
Infantaria), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016.  
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Armas”5 permitiu que a Companhia A se reabastecesse efetivamente com 
munições e água e substituísse as armas anticarro AT-4 após a consolidação 
no objetivo. Assim, a Companhia A pode conduzir uma missão 
subsequente de grande vulto menos de 24 horas após a captura do 
objetivo inicial.  
Na fase seguinte do exercício de treinamento, a Companhia C recebeu a 
missão de conduzir uma manobra de flanqueamento audaciosa no distante 
limite ocidental do CNT. Essa ordem foi divulgada à Companhia C às 0600 
horas, com previsão de início para as 1800 horas. O batalhão foi amplamente 
dispersado nesse ponto, com a Companhia C 15km a leste do resto da força-
tarefa valor batalhão, distante 20km do centro de operações do batalhão e 
separado por vários acidentes capitais característicos do terreno. A 
Companhia C usou as 12 horas alocadas para se reabastecer, fazer o 
remuniciamento, resolver vários problemas de manutenção dos veículos e 
expedir uma ordem de missão.  
Ao partir da área de concentração, a Companhia C se deslocou através de 
um terreno bastante irregular que não tinha sido usado anteriormente como 
uma rota. Essa rota levou a Companhia C a uma posição de assalto a 
nordeste de uma cidade simulada, a qual a companhia atacou logo após o 
entardecer. A rota seguida pela Companhia C passava por uma grande 
cadeia de obstáculos ao sul da cidade e permitiu que os elementos de 
vanguarda da companhia conquistassem uma posição segura na cidade 
antes de serem detectados pelo inimigo. Quando deulo de fogos diretos foi 
estabelecido com o inimigo, dois prédios da cidade já tinham sido capturados 
e todos os Strykers da companhia estavam em uma posição de apoio de fogo 
ao norte da cidade, onde podiam empregar suas metralhadoras pesadas e 
lançadores de granadas para isolar o inimigo. A cidade foi totalmente 
capturada sob a proteção da escuridão e a companhia reposicionou- se logo 
após o amanhecer em uma posição de bloqueio para impedir o avanço de 
uma força inimiga localizada pelas forças amigas.  
Essa operação ressaltou os pontos fortes da formação Stryker de uma 
forma ligeiramente diferente. Durante o ataque contra a cidade, a 
Companhia C empregou seus Strykers não apenas como um meio de 
transporte, mas também como uma plataforma de apoio de fogo para as 
manobras de infantaria. As metralhadoras pesadas montadas nos 
Strykers, com câmeras termais, serviram para localizar e eliminar as 
forças inimigas enquanto se moviam dentro e fora da cidade. 
Semelhante à operação da Companhia A, a agilidade do Stryker foi 
ressaltada como uma grande vantagem. Dentro de duas horas da captura 
de uma cidade e do estabelecimento de uma defesa sumária, a companhia 
inteira embarcou e se deslocou para uma posição de bloqueio subsequente 
com seus sistemas de armas anticarro, para ajudar a interditar uma força 
blindada inimiga. Finalmente, a mobilidade da plataforma Stryker e os 
baixos requisitos de apoio logístico permitiram que o batalhão 
conseguisse operar através de uma ampla área geográfica e que a 
Companhia C conduzisse seu movimento de flanqueamento para o leste 
através de um terreno irregular. O movimento audacioso destacou, 
também, os impressionantes sistemas digitais empregados pelas formações 
Stryker. No nível batalhão, o comandante era capaz de realizar o 
Comando de Missão eficaz sobre três companhias Stryker conduzindo 
missões simultaneamente através de 20km de distância, desde a 
Companhia C na cidade até as Companhias A e B nas elevações 760 e 

 
5 O conceito de “Depósito de Armas” é um princípio chave que orienta o emprego das unidades 
Stryker. Essencialmente, permite que o comandante ajuste a carga individual de cada soldado para 
incluir apenas os equipamentos necessários para a operação atual, enquanto guarda o restante dos 
seus equipamentos no veículo Stryker. Dessa forma, o comandante pode manter a carga de seus 
soldados leve enquanto ele mantém a capacidade para reequipar e reabastecer suas unidades para 
uma missão subsequente, conforme seja necessário. 
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780, respetivamente. Na missão final da 5/20 Infantaria no Ciclo de 
Adestramento 2016-06, a força-tarefa inteira conduziu um movimento de 
70km através de toda a extensão da área de treinamento do CNT e atacou a 
área de retaguarda do inimigo. Durante esse movimento, o batalhão capturou 
duas aldeias, conduziu operações de abertura de brecha contra cinco 
obstáculos de minas diferentes e forçou o inimigo a realocar uma grande parte 
das suas forças para a segurança da área de retaguarda, em vez das suas 
posições defensivas principais. Mais uma vez, a mobilidade operacional da 
força Stryker permitiu que ela pudesse deslocar-se a grandes distâncias e 
desdobrar uma grande força de infantaria em uma posição de vantagem 
contra o inimigo (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 86, grifo nosso). 

 

Portanto, verifica-se que o estado da arte americano remete à mudança de 

mentalidade, demonstrada na prática pelo ciclo de adestramento. Estas melhores 

práticas devem ser aproveitadas pela Inf Mec da F Ter, por meio das bases propostas 

nesta pesquisa, as quais foram amplamente discutidas no quarto capítulo, o que 

subsidia a importância do tema no nível institucional do EB 

 

2.2.4 Experiência espanhola em Infantaria Mecanizada 
 

Atualmente, o Exército Espanhol não possui publicação doutrinária específica 

para a Brigada de Infantaria Mecanizada. A última utilizada foi derrogada em 2012. 

Contudo, existe uma publicação denominada “Orientações”, a qual trata do Batalhão 

de Infantaria Mecanizado que está inserido nas Brigadas Orgânicas Polivalentes 

(BOP) (MOÇO, 2019, p. 1) 

Neste ínterim, percebe-se que as BOP foram adotadas pelo Exército Espanhol 

entre os anos de 2015 e 2016. Tais Brigadas, ainda que possuam configuração 

predominante de Inf Bld e Cav Rec, detém outras capacidades de atuação.  

A título de exemplo, a Brigada Guadarrama XII é predominante em Inf Bld, mas 

possui o Batallón de Infantería Mecanizado “Covandonga” I/31. Outro exemplo é a 

Brigada Aragón I que possui o Batallón de Infantería Mecanizado “Badajoz” I/62. 

Ambas subordinadas à Divisão San Marcial. 

Neste contexto, verifica-se que o Exército Espanhol está alterando sua forma 

de organização. Faz-se um paralelo com o contexto norte-americano pós-conflito no 

Iraque e no Afeganistão, quando o U.S Army percebeu que deveria estar preparado 

para rápidas mudanças de conjunturas. Ou seja, o Exército Espanhol observou o 

cenário e está implementando as mudanças necessárias por meio do Projeto 

denominado “Fuerza 35”. 
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Assim, a doutrina do BI Mec do Exército Espanhol que consolida o emprego 

nos diversos tipos de operações existe baliza-se pelos manuais (OR4-122) 

Orientaciones - Batallón de Infantería Mecanizada sobre Vehículo de Combate de 

Infantería (VCI.) (ESPANHA, 2005b) e (OR4-123) (ESPANHA, 2005a) Orientaciones 

- Compañía de Infantería Mecanizada sobre Vehículo de Combate de Infantería 

(VCI), mas sua organização para o emprego é modular. 

Neste contexto de mudanças, verifica-se que o PRODE da Inf Mec espanhola 

está sendo implementado por meio da substituição dos antigos VCI. A Figura 11 a 

seguir demonstra que o novo VCI do Exército Espanhol será o Dragón, o qual é o 

principal propulsor tecnológico previsto no desenvolvimento do Projeto “Fuerza 35”. 

 

 
FIGURA 11 – VCI Dragón 
Fonte: Gobierno de España, Ministério da Defesa da Espanha 

 

A seguir, buscou-se compreender como o Exército Espanhol está se 

organizando para o emprego modular da Infantaria Mecanizada no nível Brigada, 

Grupo de Combate (Batalhão reforçado) e Subgrupo de Combate (Companhia 

reforçada) (ver Figuras 12, 13 e 14 a seguir). Neste cenário, afirma-se o seguinte: 

 
[...] Para materializar la maniobra física, la Brigada 35 contará con tres 
grupos de combate en base a sus batallones de infantería, compuestos 
por unos 500 militares, y como elemento principal de maniobra dispondrán 
de los vehículos de combate rueda 8 x 8 Dragón, con cañón de 30 mm 
(ESPANHA, 2019, p. 47)6. 

 
6 Para materializar a manobra física, a Brigada 35 contará com três grupos de combate baseados em 

seus batalhões de infantaria, compostos por cerca de 500 soldados, e como principal elemento de 
manobra terão os veículos de combate sobre rodas 8x8 Dragón, com canhão 30mm (tradução nossa). 
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FIGURA 12 – Organização da Brigada 
Fonte: Espanha (2019, p.28) 

 

La Brigada 35 estará operativamente integrada por tres Grupos de 
Combate (GCBT) capaces de actuar independientemente y por un Núcleo 
de Tropas de Brigada (NTB). Cada Grupo de Combate será una unidad de 
entidad Batallón de Infantería reforzada con los apoyos que precise para 
el cumplimiento de la misión encomendada (ESPANHA, 2019, p. 28)7. 

 

 
FIGURA 13 – Organização do “ Grupo de Combate 
Fonte: Espanha  (2019, p.29) 

 

 
7 A Brigada 35 será operacionalmente integrada por três Grupos de Combate (GCBT) com capacidade 

de atuação independente e por um Núcleo de Tropas de Brigada (NTB). Cada Grupo de Combate 
será uma unidade da entidade do Batalhão de Infantaria, reforçada com o apoio de que necessita 
para cumprir a missão que lhe foi confiada (tradução nossa). 
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La incorporación de tecnologia permitirá las necesidades de personal. 
Dispondrá de vários centenares de plataformas de distintos tipos 
(manobra, inteligência, logísticas, artilleria, etc.). De ellas, la principal 
será el Vehículo de combate ruedas 8x8 Dragón (ESPANHA, 2019, p. 
28, grifo nosso)8. 

 

Por fim, verifica-se na Figura 14, a organização de cada Subgrupo de Combate 

do Exército Espanhol: 

 

El subgrupo de combate es una agrupación de unidades con vocación 
de operar de forma autónoma y aislada con los refuerzos necesarios. 
Estará integrado por un número de militares próximo a la centena, 
contará con vehículos de combate ruedas 8 x 8 Dragón (cuatro 
versiones distintas) y dispondrá de una autonomía logística diseñada 
para garantizar su supervivencia durante un corto plazo de tiempo 
(ESPANHA, 2019, p. 29, grifo nosso)9. 
 
 

 
FIGURA 14 – Organização do “Subgrupo de Combate” 
Fonte: Espanha (2019, p.29) 

 
 

Referente à composição da guarnição, a Figura 15 a seguir evidencia a 

similaridade com a Inf Mec do EB. 

 

 
8 A incorporação de tecnologia permitirá as necessidades de pessoal. Contará com várias centenas de 

plataformas de diferentes tipos (manobra, inteligência, logística, artilharia, etc.). Destes, o principal 
será o Veículo de Combate sobre Rodas 8x8 “Dragón” (tradução nossa). 

9 O subgrupo de combate é um agrupamento de unidades com vocação para operar de forma autônoma 
e isolada com os reforços necessários. Será composto por um número de soldados perto de uma 
centena, terá viaturas de combate sobre rodas 8x8 “Dragón” (quatro versões diferentes) e terá uma 
autonomia logística concebida para garantir a sua sobrevivência por um curto período de tempo 
(tradução nossa) 
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FIGURA 15 – Organização do “ Grupo de Combate” 
Fonte: Espanha (2019, p.29) 

 

No que tange à composição do Subgrupo (Companhia de Fuzileiros 

Reforçada), observa-se uma nova similaridade com a organização da 15ª Bda Inf 

Mec, conforme Figura 16 a seguir: 

 

 
FIGURA 16 – Organização e distribuição de PRODE do “ Subgrupo de Combate”  
FONTE: Espanha (2019, p.29) 
 

Quanto as suas capacidades, o BI Mec espanhol assemelha-se ao brasileiro, 

pois é particularmente vocacionado para o combate da seguinte forma: 

 

- nos seus veículos ou a pé, de acordo com os requisitos de combate, 
sendo que, neste último caso perderá muito de sua capacidade; 
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- em todas as situações de combate convencional ou NBQ, de dia ou de noite, 
em todas as circunstâncias atmosféricas, sendo o terreno plano, ondulante 
ou levemente coberto, o que lhe permite aproveitar ao máximo a sua 
mobilidade; 
- em ações rápidas, fazendo o máximo de seu próprio fogo; 
- em operações com um bom grau de proteção e mobilidade, desde que 
embarcados em sua Vtr Cmb; 
- em todo tipo de operação que não ocorra um terreno proibitivo para as suas 
Vtr Cmb 
- em todo tipo de operação que não ocorra um terreno proibitivo para as suas 
Vtr; 
- em fases e ações que exigem grande mobilidade e profundidade, 
concentrando todos os seus esforços na parte previamente eleita da posição 
inimiga, podendo mover-se de uma situação estática para outra dinâmica e 
vice-versa, em muito tempo; 
 - em combate de encontro contra um inimigo ou em movimento; e 
- em conquista, ocupação, organização e defesa de uma área adequado para 
os seus meios, sendo particularmente apto nas fases de combate defensivo 
em que exijam mobilidade (MOÇO, 2019, p. 4-5, grifo nosso). 

 

Verifica-se que o Projeto “Fuerza 35” é muito similar ao projeto Guarani, e, dada 

a sua grandeza e boas ideias, percebe-se que é muito interessante o 

acompanhamento do adestramento deste tipo de unidade do Exército Espanhol para 

que o BI Mec do Exército Brasileiro possa otimizar seus treinamentos. 

 

2.2.5 O DOAMEPI da Infantaria Mecanizada no Exército Brasileiro  
 

Em uma análise ampla, buscou-se a compreensão do DOAMEPI da Inf Mec. 

Para tanto, primeiramente, a pesquisa realizou a revisão de literatura sob o ponto 

de vista das variáveis que influenciam a assimilação doutrinária, tendo em vista a 

aptidão necessária da Infantaria Mecanizada.  

Posteriormente, objetivou-se o alinhamento com o Planejamento Baseado 

em Capacidades (PBC), segundo os fatores DOAMEPI da Inf Mec. 

Segundo Brasil (2018a, p. 2-1), “Entende-se por capacidade a aptidão 

requerida a uma força, ou organização militar, para cumprir determinada missão ou 

tarefa, sendo obtida a partir de um conjunto de fatores determinantes, inter-

relacionados e indissociáveis”.  

Logo, infere-se que os seguintes fatores podem comprometer a evolução 

doutrinária: Organização, Adestramento, Material, Ensino, Pessoal e Infraestrutura. 

Sucintamente, analisa-se que foram estabelecidos inúmeros EEID por parte 

do Comando de Operações Terrestres (COTER), de modo que a 15ª Bda Inf Mec 
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realizasse as experimentações doutrinárias nos níveis pelotão, companhia, 

batalhão e, por fim, brigada, a partir de 2014.  

Nesse sentido, quanto à organização, observou-se que existiram 

oportunidades de melhoria que permanecem comprometendo a efetividade do 

adestramento. Por conseguinte, existe a percepção de prejuízo acerca do correto 

levantamento dos aspectos estabelecidos pelos EEID.  

Assim, foram elencados aspectos intrínsecos aos fatores supracitados e 

relacionados à organização das OM Mecanizadas que contribuem sobremaneira 

para as oportunidades de melhorias nos BI Mec: 

a) Organização: Não houve mudança substancial na antiga estrutura de 

quadro organizacional (QO) de BI Mtz para o BI Mec.  

Infere-se do aspecto acima que até o ano de 2019 existiram apenas 

recomendações de cargos críticos relacionados à Logística, as quais estão 

previstas na Diretriz de Blindados do Comando Militar do Sul (CMS), 

consubstanciado na letra “a” do item 2.  

 

a. Cargos críticos  
1) São considerados cargos críticos para efeito de aplicação desta 
diretriz todos aqueles necessários às atividades de manutenção e 
suprimento das VB da família [...], das VBTP-MR Guarani, particularmente 
aqueles destinados a graduados das QMS Mnt Vtr, Mnt Armt, Eletrônica e 
outras com cursos ou estágios de especialização (BRASIL, 2016a, p.11, grifo 
nosso). 

 

Cabe citar que em 2020 foi atualizada a nova versão da Diretriz de Blindados 

do CMS/2020. Neste sentido, observa-se a diretriz do CMS (2020, p. 6), a qual 

afirmou que “atualmente, identifica-se como principais demandas críticas no CMS, 

o efetivo reduzido de praças especializados para exercer a manutenção das 

viaturas blindadas Guarani [...]”. Ou seja, permanece a principal ideia dos cargos 

críticos relacionados às atividades de manutenção das viaturas blindadas, sem 

enfatizar a ideia de instrutores para o adestramento. 

Ainda neste sentido, a Diretriz de Blindados do CMS/2020 apresenta a 

dicotomia de não prever como cargo crítico aqueles referentes ao funcionamento 

da SIB. 

 
g. Seções de Instrução de Blindados (SI Bld)10  

 
10 Seção de Instrução de Blindados, de acordo com a abreviatura utilizada pela Diretriz de Blindados 

do CMS/2020. 
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1) As OM blindadas e mecanizadas, de acordo com as suas 
possibilidades e peculiaridades, devem estabelecer a constituição e 
direção de suas respectivas SI Bld, devendo manter ligação por meio de 
um canal técnico com o CI Bld.  
2) O Anexo C apresenta um modelo para organização e funcionamento das 
SI Bld (BRASIL, 2016a, p. 7/13, grifo nosso). 

 

Ao analisar o Anexo C, demonstra-se precisamente no apêndice Nr 6 da 

Diretriz de Blindados/2020, que sua composição não vem sendo estabelecida como 

a recomendada por questões de priorização das atividades do BI Mec. 

Com isso, conclui-se parcialmente que o acompanhamento das lições 

aprendidas nas experimentações doutrinárias está prejudicado.  

Por conseguinte, deduz-se que, conforme grifo da citação acima, cabe a 

interpretação de flexibilizar-se o funcionamento da SIB mediante a dificuldade de 

obtenção de recursos para melhores estruturas e materiais. Desta forma, percebe-

se que, na maioria das vezes, aquela Seção tende a não ser prioridade na OM.  

Como exemplo cita-se que a SIB do 34º BI Mec tem sido composta por 

apenas um oficial durante todo o ano de instrução, este que acumula outras funções 

e encargos. Além disso, é composta por poucos sargentos, os quais na maioria das 

vezes só ministram instruções técnicas para Cmt e Motoristas da VBTP MSR 6X6 

Guarani. Assim, analisa-se como fundamental para a evolução da doutrina o 

enquadramento da organização da SIB com pessoal, sendo de cargo crítico. 

Por fim, extrai-se da Diretriz de Blindados do CMS/2020 (2020, p.9) que a 

SIB - orgânica das OM Mec - deve ser organizada para aplicabilidade com viés 

predominantemente técnico, quanto ao seu funcionamento. 

b) Adestramento: Existe pouca colaboração das SIB orgânicas quanto aos 

adestramentos táticos. 

Tornou-se necessário elucidar que a SIB é fundamental para o adestramento 

tático principalmente por complementar as atividades das experimentações 

doutrinárias. 

Está previsto no Apêndice Nr 6 ao Anexo “C” da Diretriz de Instrução de 

Blindados do CMS de 2020 que o funcionamento da SIB possuí o dever de auxílio 

constante ao Cmt Btl nas atividades relativas à Experimentação Doutrinária, aos 

Estágios e aos PCI referentes à Inf Mec que ocorrem no âmbito do Btl.  
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Do exposto, foi concluído que a proposta de aumento de rendimento 

profissional tático utilizando-se a SVT deveria passar pela revisão constante do 

setor embrionário da OM (SIB) quanto à aplicabilidade da doutrina.  

Mas visualiza-se prejuízo no adestramento do BI Mec com a nova forma de 

organização e funcionamento prevista na nova Diretriz de Blindados do CMS/2020 

(2020, p. 9), a qual prevê o seguinte: as SIB das OM Mec, SIB do tipo 1, terão viés 

predominantemente técnico para o nível pelotão, bem como a SIB orgânica da Bda 

Inf Mec, SIB do tipo 2, terá viés predominantemente tático para SU.  

Explica-se sucintamente que ocorrerá prejuízo, pois apesar de existir uma 

tentativa de efetivo funcionamento da SVT, as OM Mec dependem de calendário 

para o exercício desta atividade na SIB do tipo 2, o que seria um gargalo. 

Além disso, a realização predominante de treinamento técnico na SIB do tipo 

1 já ocorre, o que vai ao encontro ao previsto pelo PIM 2020/2021, o qual estimula 

as OM para a realização do adestramento em SVT por acesso remoto, desde que 

realizadas as coordenações, conforme indica a Figura 31 Mapa Mental de 

possibilidades da utilização das licenças de softwares. 

c) Material: Atualmente existem soluções de material (software) que 

permitem a inserção de adestramento virtual do tipo serious game.  

Está previsto no Apêndice Nr 6 ao Anexo “C” da Diretriz de Instrução de 

Blindados do CMS de 2020 o seguinte: “6) A SI Bld não possui um simulador ou 

uma sala de ambiente virtual, os quais são ideais para o melhor desempenho da 

instrução” (2016, p. 2). 

Sucintamente, percebe-se que existe conflito entre a Diretriz do CMS 2020 

em vigor e o novo PIM 2020/2021. Provavelmente existem melhorias significativas 

no aspecto material (softwares) nas SIB das OM orgânicas da 15ª Bda Inf Mec.  

Ainda que não existissem, o PIM 2020/2021 prevê uma oportunidade ímpar 

para que os trabalhos de adestramento em simulação sejam consubstanciados. 

 
4.3.1.9 O CIBld é responsável pelas Seções de Instrução de Blindados (SIB), 
apoiando o planejamento e a execução dos exercícios com utilização do Steel 
Beasts. Como as licenças de VBS3 permitem flexibilidade de emprego 
remoto será possível ampliar a utilização do meio virtual tático às SIB 
remotamente, com VBS3, cujas licenças estão sob o controle do CA-
Leste e CA-Sul. 
4.3.1.10 As Brigadas Mecanizadas e Blindadas poderão planejar exercícios 
de simulação virtual por meio das SIB com utilização do Steel Beasts e VBS3 
desde que realizem a coordenação com o COTER. Esta coordenação tem 
por objetivo evitar a coincidência de utilização de licenças do VBS3 (CA-Leste 
e CA-Sul e steel beasts (CI Bld) (BRASIL, 2019d, p. 4-7, grifo nosso). 
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Portanto, é notável que já existe a possibilidade de utilização de novos 

materiais que contemplem ferramentas doutrinárias, desde que haja a coordenação 

com o COTER.  

Todavia, a presente pesquisa também apresenta uma solução para a 

presente temática, já estabelecida no CIASC da Marinha do Brasil, o qual emprega 

parcerias com Instituições privadas (Instituto TecGraf/ PUC - Rio) na formação de 

militares  em programação e desenvolvimento de softwares de SVT. Isso permite a 

independência de fatores ligados a recursos, como por exemplo a falta de recurso 

para aquisição de licença de softwares e falta de acesso a determinadas 

possibilidades dos softwares. 

d) Ensino: Atualmente existe a previsibilidade de aprendizagem para cadetes 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e para os capitães em 

aperfeiçoamento na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

A Diretriz de Blindados do CMS prevê no Apêndice 6 ao Anexo “C”: 

 
d. Estágios e PCI referentes a Infantaria Mecanizada 
1) A SI Bld também é responsável pela condução de estágios e PCI referentes 
a Inf Mec. Umas das atividades realizadas pela seção em 2016 foi o Estágio 
de matérias eletivas para o 4º ano do Curso de Infantaria da AMAN, que tem 
por objetivos: 
a) Habilitar o cadete a atuar como tropa mecanizada, adequando seus 
conhecimentos ao material de emprego militar, ao tipo de Unidade e às áreas 
operacionais de emprego, típicos do BI Mec. 
b) Habilitar o cadete a operar a VBTP-MR GUARANI como integrante do 
Grupo de Combate (exceto Cmt VBTP-MR) e atirador da torre manual, 
excluindo a função de motorista VBTP-MR; e 
c) Criar condições para habilitar o futuro oficial ao exercício da função de 
Comandante de VBTP-MR GUARANI [...]. 

 

e) Pessoal: Não existe composição previamente definida na SIB. 

Desde que houve a orientação da SIB, o seu efetivo não é composto de 

maneira permanente. Somente ocorre a publicação da equipe de instrução no início 

do ano, a qual recebe os encargos de instrução. Assim, visualizou-se verdadeiro 

acúmulo de responsabilidades dos instrutores que não permite a correto 

adestramento e alimentação do SIDOMT. 

f) Infraestrutura:  As instalações foram construídas ao longo do Programa 

Guarani. 

Primeiramente, percebeu-se que, fruto da dificuldade orçamentária, os 

pavilhões do tipo Garagem foram sendo construídos anos depois da chegada da 1ª 
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VBTP MSR 6X6 Guarani nas OM. Assim, houve impacto direto sobre as instruções 

por não haver a infraestrutura adequada à parte de técnica de material.  

Todavia, como o foco neste ponto da presente pesquisa é o inter-

relacionamento com o adestramento, o que realmente impactou foi a construção ou 

a adaptação tardia de uma SIB em cada OM, o que já ocorreu, mas ainda sem a 

composição de material e de pessoal permanente. 

Portanto, após breve análise histórica da SBCT, buscou-se apreciar a 

evolução da DMT, especificamente da Inf Mec no EB. Infere-se que rapidamente o 

EB envidou esforços para a estruturação deste vetor de combate na F Ter a 

despeito das dificuldades orçamentárias, mas seus quadros não estavam 

compreendendo a evolução daquilo que estava sendo realizado no aspecto 

doutrinário. 

Logo, conclui-se parcialmente que os fatores organização e pessoal 

comprometem a efetividade da capacitação, uma vez que o adestramento não é 

abrangido pelo suporte necessário nestes aspectos.  

Em consequência, o tratamento não prioritário da atividade fim passou a ser 

comprometedor, pois apesar do conhecimento técnico do material que é realizado 

com grande esforço, não existe adestramento tático das frações, utilizando-se a 

VBTP MSR 6X6 Guarani na sua plenitude, a qual pode ser atingida com o suporte 

da Simulação Virtual Tática do tipo serious game. 

 

2.2.6 O manual do Batalhão de Infantaria Mecanizado (EB70-MC-10.306) 
 

No contexto do combate moderno, o EB adaptou-se rapidamente e elencou 

o Programa Guarani como a principal estratégia da Força Terrestre de modo a 

implementar a Infantaria Mecanizada.  

Após os anos iniciais de planejamentos, reuniões de Grupos de Trabalho, 

efetivação do contrato junto a empresa IVECO, chegada das VBTP MSR 6X6 

Guarani nas OM da 15ª Bda Inf Mec e experimentações doutrinárias, iniciou-se o 

processo de aprovação dos manuais da Inf Mec, dentre eles o Manual do Batalhão 

de Infantaria Mecanizado (EB70-MC-10.306) (BRASIL, 2019a). 

Nesta senda, percebeu-se que as peças de manobra do BI Mec são mais 

robustas apesar de sua constituição geral ser a mesma do BI Mtz, conforme o 

Organograma 1 a seguir: 
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ORGANOGRAMA 1 –  Estrutura organizacional do BI Mec 
Fonte: Brasil (2019a, p.1-4) 

  

Essa robustez ocorre consideravelmente devido ao aumento do poder 

relativo de combate (PRC) gerado pelo apoio de fogo no emprego do Pelotão de 

Morteiro Pesado (Pel Mrt P), do Pelotão de Apoio de Fogo (Pel Ap F) e do Pelotão 

AntiCarro (Pel AC), todos orgânicos da Companhia de Comando e Apoio, conforme 

organograma da Cia C Ap, descrito na Organograma 2, a seguir: 

 

 
ORGANOGRAMA 2 – Estrutura organizacional da Cia C Ap 
Fonte: Brasil (2019a, p.1-6) 
 

Além disso, cabe destaque no Organograma 2, a observação do Pelotão de 

Exploradores (Pel Exp), o que remete à recomendação de atualização do manual 
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C 17-1/1 (Pelotão de Exploradores) - 1ª edição (BRASIL, 2002), uma vez que o 

mesmo não aborda a atual previsão da organização do Pelotão de Exploradores do 

BI Mec, tampouco prevê a sua constituição a três grupos de exploradores.  

Por fim, extrai-se que essa organização assemelha-se com a dos exércitos 

estudados no presente trabalho, obviamente, com as peculiaridades atreladas ao 

seus respectivos PRODE. 

 

2.2.6.1 Concepções e conceitos doutrinários do manual do Batalhão de Infantaria 
Mecanizado (EB70-MC-10.306) 

 

Segundo Brasil (2019a) o conceito de emprego é: 

 

1.2.1.1 O BI Mec é uma unidade do tipo média, dotada de grande mobilidade 
e rapidez, decorrente da sua dotação de viaturas blindadas, particularmente 
em suas peças de manobra, o que lhe confere relativa proteção blindada e 
potência de fogo. Possui flexibilidade de emprego operacional porque é 
capaz de realizar operações ofensivas e defensivas continuadas, sob 
condições meteorológicas adversas e de visibilidade reduzida, em variados 
terrenos. É, particularmente, vocacionada a realizar operações em áreas 
humanizadas, em um ambiente de amplo espectro. Pode, também, 
integrar Forças que realizam operações de alta mobilidade como 
envolvimento, desbordamento, aproveitamento do êxito e a perseguição. O 
emprego do armamento orgânico das viaturas blindadas e das armas de 
apoio permitem acompanhar de forma cerrada e dinâmica a aproximação dos 
meios para o combate e o apoio ao movimento dos fuzileiros quando 
desembarcados (BRASIL, 2019a, p. 1-1, grifo nosso). 
 

Para tanto, observa-se que as capacidades operativas, as quais são 

requeridas ao BI Mec, são a tradução de aptidão para o combate. Desta forma, é 

fundamental compreender que os efeitos desejados nos níveis estratégico, 

operacional ou tático somente serão atingidos por meio dos fatores determinantes: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura, que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 2019a, p. 1-2). 

Atualmente, as Atividades e Tarefas de um BI Mec encontram-se 

especificadas na Base Doutrinária do BI Mec por meio do manual EB70-MC-10.306 

(BRASIL, 2019a). 

Brasil (2019a, p. 1-2) afirma que são missões básicas na ofensiva “ cerrar 

sobre o inimigo a fim de destruí-lo ou capturá-lo, utilizando o fogo, o movimento e a 

ação de choque”, bem como são consideradas bem como na defensiva, “manter o 
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terreno, detendo e repelindo o ataque inimigo por meio do fogo e do combate 

aproximado ou destruindo-o pelo contra - ataque” (BRASIL, 2019a, p. 1-2). 

Neste contexto, tornou-se necessário então analisar as ameaças existentes 

em conjunto com os fatores DOAMEPI a fim de avaliar as possibilidades do BI Mec. 

Com isso, chegou-se à conclusão de que as características positivas podem ser 

otimizadas com uma sistemática em Simulação Virtual, bem como as limitações do 

BI Mec podem ser amenizadas com esta ferramenta virtual. 

 

2.2.6.2 Atividades, tarefas, possibilidades e limitações do BI Mec 
 

Segundo Brasil (2019a, p. 1-2) são possibilidades do BI Mec: 
 

1.2.3.2 O BI Mec emprega seu poder de fogo, mobilidade e relativo poder de 
choque para: 
a)conduzir operações ofensivas e defensivas continuadas; 
b) participar do aproveitamento do êxito e da perseguição do inimigo; 
c)conduzir operações de segurança; 
d)atacar e contra-atacar sob fogo inimigo; 
e) conduzir ou participar dos movimentos retrógrados e das ações dinâmicas 
da defesa; 
f) participar de envolvimentos e desbordamentos; 
g) participar de operações de junção; 
h) realizar transposição imediata de cursos de água com as viaturas anfíbias; 
i) ser empregado na segurança da área de retaguarda – SEGAR; 
j) executar ações contra forças irregulares; e 
k) participar de operações de cooperação e coordenação com agências, 
particularmente, operações de garantia da lei e da ordem. 
 

Brasil (2019a, p.1-3) afirma ainda que são limitações: 
 

1.2.4.1 O BI Mec incorpora as limitações próprias das tropas blindadas 
médias, sendo as principais especificadas a seguir: 
a) limitada proteção contra os efeitos de armas químicas, biológicas e 
nucleares;  
b) mobilidade veicular limitada pelas florestas, montanhas, áreas fortificadas, 
áreas construídas e terrenos acidentados; 
c) vulnerabilidade a ataques aéreos; 
d) sensibilidade às condições meteorológicas adversas, com redução de sua 
mobilidade;  
e) sensibilidade ao largo emprego de minas anticarro e a obstáculos artificiais; 
f) dificuldade de manutenção do sigilo de suas operações em virtude do ruído 
e da poeira decorrentes do deslocamento de suas viaturas; 
g) elevado consumo de combustíveis, óleos lubrificantes, munição e grande 
necessidade de outros apoios, particularmente de manutenção; 
h) redução de potência de fogo quando desembarcado, em razão de parte de 
seu armamento ser fixo às viaturas; 
i) limitada proteção blindada; e 
j) limitada trafegabilidade através campo.  
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Assim, destaca-se que o objetivo “g” (Apresentar as possibilidades e 

limitações do BI Mec), proposto na pesquisa, foi atingido, por meio das evidências 

das ideias supracitadas contidas no manual  EB70-MC-10.306 - O Batalhão de 

Infantaria Mecanizado (BRASIL, 2019a) (ver Figura 17 – Planejamento Baseado em 

Capacidades). 

 

 
FIGURA 17 – Planejamento Baseado em Capacidades 
Fonte: Brasil, Ministério da Defesa  

 

2.2.6.3 O adestramento da Infantaria Mecanizada no EB 
 

A partir da transformação da 15ª Bda Inf Mec em 2013, os batalhões de 

infantaria (30º BI Mec, 33º BI Mec e 34º BI Mec) iniciaram o processo de 

experimentação doutrinária nos diversos níveis.  

Primeiramente os EEID nortearam as ações que deveriam ser 

desencadeadas, mas houve dificuldade na aplicabilidade, uma vez que o 

conhecimento acerca das características, das possibilidades e das limitações da 

VBTP MSR 6X6 Guarani era bastante escasso. 

Por não existir um Programa Padrão (PP) de instrução, observou-se que os 

batalhões supracitados mantiveram seus quadros sendo instruídos por meio de 

Programas já existentes, além de tentarem adaptar o Programa Padrão de 

Qualificaçāo (PPQ) das OM blindadas à nova natureza Mecanizada. 

Em consequência, apesar da capacitação de militares no CI Bld, a pendência 

de uma Nota de Coordenaçāo Doutrinária (NCD), de um PPQ e de um Programa 



 

77 

Padrão de Adestramento (PPA), combinados com a ausência de um Quadro 

Organizacional (QO) das referidas OM, não permitiram  a potencialização do 

emprego dos meios mecanizados no período de 2013 a 2018, sobretudo devido às 

dificuldades de integração de tudo que cercava a transformação 

Cabe elucidar que existiu verdadeira deficiência operacional no período de 

2013 a 2018 gerada por parcial desconhecimento das documentações elaboradas 

que citavam as lições aprendidas (Lç Aprd), melhores práticas (Mlh Prat) e 

conhecimento de interesse doutrinário relevante (CID-R). 

Neste contexto de aprendizados, observou-se que uma solução seria 

necessária para manter uma espécie de “arquivo vivo” nestas novas OM do EB, o 

qual retrataria todas as Lç Aprd, as Mlh Prat e o CID-R para que não houvesse 

perda de conhecimento. Concomitantemente, sabe-se que devido à característica 

da rotatividade da profissão militar no Brasil, dificilmente algum especialista 

permanece muito tempo em determinada função na OM. 

Assim, chegou-se à conclusão que por meio dos softwares já elencados pelo 

EB, a simulação virtual poderia manter as informações acessíveis nas OM, pois 

além de comprovadamente ser a ferramenta que melhora o rendimento tático, 

poderia ser o instrumento de manutenção deste conhecimento, de modo a cumprir 

as Instruções Reguladoras da Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e 

Lições Aprendidas (SADLA) – EB70-IR-10.007, as quais prevêem o seguinte: 

 
[...] Art. 4º A SADLA possui os seguintes objetivos: 
V- preservar vidas, economizar tempo e recursos de toda ordem, evitando 
desperdícios e a reincidência de erros e enganos; e 
VI – promover a solução de problemas militares identificados no preparo e 
emprego da Força, por meio da adoção de Lç Aprd e Mlh Prat (BRASIL, 
2017e, p. 8/16)  

 

Contudo, atualmente a SIB nestas OM não tem sido instrumento que 

possibilita o armazenamento destes dados de conhecimento doutrinários relevantes 

elaborados por meio da SADLA em tudo aquilo que é atinente à Inf Mec. 

Por fim, em 2019 iniciou-se efetivamente o adestramento com base no PPQ- 

Experimental – Infantaria Mecanizada. Entretanto, cabe frisar que daqui para frente 

é imprescindível  o estabelecimento de regras para a efetivação da SIB como local 

de armazenamento dos dados e dos conhecimentos na OM.  
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Por conseguinte, cabe o acompanhamento deste processo, pois a Seçāo 

seria a alimentadora do SADLA por meio do oficial de doutrina e lições aprendidas 

(ODLA), sendo este geralmente o Oficial de Operações da OM.  

Como sugestão deste processo, recomenda-se a observação do 

mapeamento do processo de alimentação do SADLA pelo BI Mec, constante na 

Figura 18 abaixo, que pode ser testado em trabalhos posteriores. 

 

 
FIGURA 18 – Processo de alimentação do SADLA pelo BI Mec  
Fonte: O autor 

 

 Portanto, visualiza-se que a sistemática proposta em conjunto com o método 

de adestramento em Simulaçāo Virtual do tipo serious game permitem criar bases 

para corrigir os equívocos passados, frutos da inexperiência. 

 

2.2.7 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas 6x6 
Guarani  

 

As experiências vivenciadas recentemente por alguns exércitos no campo de 

batalha geraram a compreensão de que o combate moderno possui rápida 

evolução. Em consequência, ao perceber a dinâmica da conjuntura mundial o 

Exército Brasileiro  estabeleceu novas Condicionantes Doutrinárias e Operacionais 

(CONDOP), as quais versam sobre blindados. 

Desta forma, com a necessidade de complementar, substituir, incrementar e 

otimizar a capacidade da frota de Blindados Médio sobre Rodas no EB por meio da 
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utilização de novas tecnologias, iniciou-se o Projeto Guarani, hoje Programa 

Guarani, o qual estabeleceu novas possibilidades para a F Ter. 

Com esta motivação de projeto houve então o estabelecimento de orientação 

estratégica que abordou alguns aspectos para condução do poder dissuasório, 

dentre os quais destacam-se o ressurgimento de uma integradora indústria de 

viaturas blindadas, a formação de ampla cadeia de empresas fornecedoras, 

tecnologias duais que sejam aplicáveis em diversas áreas e inovações tecnológicas 

(novos materiais, sistemas automatizados, eletroeletrônica embarcada, etc.). Com 

isso, pode se afirmar que ressurgiu a base industrial de defesa no país. 

Com estas diretrizes estabelecidas, as seguintes premissas foram elencadas 

no então Projeto Guarani:  

a) menor custo para aquisição, operação e logística;  

b) foco na possibilidade de exportação;  

c) posse de pacote de dados técnicos;  

d) propriedade intelectual gerada pelo EB; 

e) múltiplas aplicações nas Op de amplo espectro;  

f) índice de nacionalização de 60%, ou seja, peças do mercado nacional. 

Assim, após todos os procedimentos estratégicos e conceituais, bem como 

os processos legais que envolveram o Programa Guarani, em 21 de dezembro de 

2007 houve a assinatura do contrato com a Empresa IVECO, a qual iniciou a 

fabricação da VBTP MSR 6X6 Guarani, elemento propulsor da Inf Mec. 

 

2.2.7.1 Características operativas da VBTP MSR 6X6 Guarani 
 

Com o escopo de materializar as potencialidades da VBTP MSR 6X6 

Guarani, explica-se que a alta tecnologia embarcada é estabelecida por um 

conjunto de itens que promovem uma verdadeira sinergia e agregam Poder Relativo 

de Combate (PRC).  

Neste sentido, explica-se que a VBTP Guarani possui múltiplas 

possibilidades e, mais uma vez, evidencia-se a necessidade de convergir as 

características operativas da parte técnica à parte tática, ambas a seguir 

especificadas: 
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a) O Sistema de Comando e Controle da VBTP MSR 6X6 Guarani: Rádio 

Harris Falcon III, Computador Tático Militar (CTM), Gerenciador do Campo de 

Batalha (GCB) e o Sistema SOTAS Intercom:  

 

O Sistema de comando e controle da VBTP MR 6X6 Guarani permite ao 
operador e ao seu comandante sofisticada tecnologia, segurança e eficiência, 
nas diversas operações a serem empregadas, virtudes essas indispensáveis 
no campo de batalha moderno (SIQUEIRA; DOS SANTOS, 2018). 

 

Inicia-se esta abordagem com a explanação parcial de cada componente do 

Sistema de Comando e Controle (C2) da VBTP MSR 6x6 Guarani. 

O sistema C2 permitiu ganho exponencial de consciência situacional, 

sobretudo utilizando-se a interface do Sistema “C2 em Combate”, o qual combina 

comunicação externa sem fio; dados e imagens; estrutura para tráfego e voz; e 

integração com as estruturas do sistema de armas e eletrônica da VBTP Guarani. 

Todas estas características o tornam o verdadeiro diferenciador no PRC da 

Infantaria Mecanizada (ver Figura 19). 

 

 
FIGURA 19 – Esquema do Sistema C2 da VBTP MSR 6X6 Guarani 
Fonte: Nota de aula da EsCom 2015/Intercomunicador SOTAS apud Siqueira e Dos 

Santos (2018) 
 

Nesse viés, é importante conscientizar acerca da quantidade de detalhes do 

Subsistema de Rádio a serem estudados e estimulados em adestramento em 

Simulação Virtual Tática. 
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O manual de Operações do Rádio Harris Falcon III (2012, p.14) descreve o 

equipamento RF-7800V-HH como passível de ofertar cobertura contínua na faixa 

de frequência de 30 até 108 MHz com potência de transmissão de até 10 Watts. 

Além disso, permite a interoperabilidade com os rádios multibanda RF-5800V VHF, 

RF-5800H HF/VHF, RF-5800M e RF-7800M.  

Ou seja, tais capacidades são fundamentais de serem do conhecimento de 

toda guarnição da VBTP Guarani, o que remete às facilidades obtidas quanto ao 

adestramento no SVT do tipo serious game. 

De acordo com o Manual de Operações (2012, p.15), o RF-7800V-HH possui 

também os seguintes recursos: 

 
- Alcance Estendido de Comunicações – Utilizando a tecnologia MELP 
(Mixed-Excitation Linear Predictive) para codificação e decodificação de voz 
juntamente com uma taxa de transferência de 2400 bps, permitindo a 
recepção dos sinais fracos não recebidos nas comunicações analógicas. 
PTT para duas redes -Permite manter a comunicação com duas redes 
diferentes, tais como redes de combate e pelotão. 
- Voz e Dados Simultâneos – Comunicações de voz durante uma 
comunicação de dados presente no mesmo canal. 
- Conexão direta a uma rede IP (Internet Protocol) – O RF-7800V-HH pode 
ser conectado sem configuração a uma rede com servidor DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol), permitindo acesso através de qualquer recurso 
de rede, como um computador. 
- Interface de conexão direta com USB (Universal Serial Bus) – Qualquer 
dispositivo USB, como uma câmera, pode ser conectado da mesma maneira 
que se conecta a uma porta USB de um computador, dispensando 
configurações. 
- Alta Taxa de Transferência de Dados – O RF-7800V-HH atinge uma alta 
taxa de transferência de dados IP de 64kbps em canais com largura de banda 
de 25kHz, ou atinge uma taxa de transferência de dados IP de 192 kbps em 
canais com largura de banda de 75kHz. 
- Chave rotativa tática com 13 redes selecionáveis. O rádio pode ser 
programado com até 25 redes. 
Opção de Unidade de Teclado e Display Remoto (KDU) estende o alcance 
dos rádios (requer equipamento opcional). As versões do KDU projetada para 
conexão direta com o rádio (12113-1000-01/02/03) possui um conector USB 
Fêmea Tipo-A no topo do KDU Remoto, permitindo a utilização de câmera ou 
de outro dispositivo USB 
- Retransmissões avançadas baseadas em IP permitem vários saltos de 
retransmissão e vários rádios de retransmissão conectados via 
Ethernet/LAN.LAN) 
- Repetidor de voz em rede (TNW) de TDMA (Time Division Multiple Access) 
que permite uma faixa estendida através de um único rádio repetidor para 
receber e transmitir voz nos modos seguro (protegido) e não seguro 
(desprotegido) 
Interface Web de Usuário permite que um PC controle o Tac chat (Tactical 
Chat), a navegação GPS (Global Positionin System), a navegação em 
sistemas de arquivo e a configuração de rádio. 
- Criptografia Citadel 128 e 256 inclusa permite uma chave criptográfica tipo 
militar e uma chave criptográfica AES (Advanced Encryption Standard) de 
256 bits para transmissões de voz e dados. O CAM (Customer Algorithm 
Modification) é uma opção disponível. 
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- Opcões de Quicklook incluem as formas de onda ECCM (Eletronic Counter-
Counter Measures – Contra- Contra Medidas Eletrônicas) - Quicklooh1A, 
Quicklook 2, Quicklook 3 e Quicklook Wide; que protegem as transmissões 
de voz e dados contra interceptação e jamming. 
- Interface de dados não balanceados acomoda interfaces USB/Ethernet ou 
RS-232. Para o envio de mensagens, a tela do Tac Chat oferece um centro 
integrado de mensagens (HARRIS CORPORATION, 2012, p. 15). 

 

Infere-se que com a vasta gama de capacidades, somente um adestramento 

dinâmico permitiria otimizar o tempo de modo a realmente provocar a sensação de 

ganho de rendimento e traduzí-lo em conhecimento operacional. 

Nesse contexto, observa-se que o CI Bld já aplica a tecnologia por meio de 

softwares que simulam o comando e o controle proporcionados pelas 

comunicações, mas o fato é que poucos militares tiveram acesso a este 

treinamento.  

De Castro, Neto e Dos Santos (2018) corroboram a afirmação da existência 

dos softwares conforme o artigo “A simulação da rede rádio no Simulador Virtual 

Tático”: 

 
No CIBld, são desenvolvidos exercícios no Simulador Virtual Tático (SVT) 
para a atualização das Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) junto às 
tropas blindadas e mecanizadas. Para auxiliar nesse processo, o emprego 
das comunicações é exigido na forma de uma rede rádio simulada. Para 
simular a rede rádio de uma FT, deve-se dispor de meios que permitam a 
configuração das intercoms e implementação de redes independentes. A 
Intercom é necessária para a comunicação dos membros de uma guarnição, 
simulando, assim, a rede interna de uma viatura, e as redes independentes 
são necessárias para as ligações entre os diversos níveis da FT. Dentre os 
softwares existentes, há algumas opções que integram as ferramentas 
necessárias para isso, como é o caso do TeamSpeak3 e do Mumble. No 
Centro de Instrução de Blindados, o software escolhido para ser empregado 
é o TeamSpeak3, que além das ferramentas supracitadas, possui um kit para 
desenvolvimento de plugins. Com este programa, pode-se criar diversos 
servidores em um mesmo computador, possibilitando, assim, a operação de 
diferentes redes rádios concomitantemente, ou seja, pode-se operar e dar 
suporte a diversas simulações simultaneamente. Além disso, o conjunto de 
ferramentas nativas desse software permite que se configure uma sala para 
o SVT de forma simples. Dessa forma, para simular a intercom das viaturas, 
criam-se canais onde os participantes podem falar livremente uns com os 
outros. Já para a criação das redes da FT, utiliza-se a função WhisperList 
do programa, que associada a uma tecla, permite que o participante simule o 
PTT de um rádio. A WhisperList sobrepõe o canal em que o usuário se 
encontra, permitindo a comunicação somente com os membros cadastrados 
nela, isto é, só quem está na WhisperList. capaz de escutar o que o usuário 
fala enquanto pressiona o “PTT”. O programa TeamSpeak3 também permite 
a gravação da conversação rádio de um determinado membro ou de um canal 
específico, gerando um arquivo de áudio. Esse arquivo é usado como 
elemento da Análise Pós-Ação (APA) para analisar as interações es entre as 
funções de combate, melhorando a fraseologia e atuando na redução de 
informações desnecessárias ao combate. Os softwares que oferecem kit 
para o desenvolvimento de plugins, como o Mumble e o TeamSpeak3, levam 
vantagem sobre os outros, uma vez que tais kits permitem a customização e 
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a extensão de suas funcionalidades. No CI Bld, por exemplo, desenvolveu-se 
um plugin que automatiza a distribuição e a configuração dos clientes, tarefa 
que, quando realizada manualmente, pode demorar uma jornada de trabalho, 
dependendo do número de computadores envolvidos na simulação. Portanto, 
a escolha de um software adequado mostra-se fundamental para a 
simulação de uma rede rádio em um SVT, poupando tempo e agregando 
valores quando feita de maneira acertada (DE CASTRO; NETO; DOS 
SANTOS 2018, não paginado, grifo do autor).  

 

No que tange ao Hardware Computador Tático Militar (CTM) (ver Figura 20), 

pode se afirmar que é o terminal do C2 e, que, com sua robustez, possibilita, por 

meio do software GCB, a materialização da consciência situacional.  

Por sua vez, o software Gerenciador do Campo de Batalha representa o 

verdadeiro significado do combate moderno, pois sem o amplo conhecimento das 

dimensões do campo de batalha, não será possível obter sucesso nas operações 

de amplo espectro. 

Explica-se que, com suas ferramentas interativas, funcionalidades principais 

e barra de ferramentas de mapas, o software é um facilitador para a corr navegação 

do blindado e para o controle da fração nos exercícios e operações (ver Figura 21). 

 

 
FIGURA 20 – Computador Tático Militar (CTM) 
Fonte: Siqueira e Dos Santos (2018) 

 

Contudo, aponta-se como oportunidade de melhoria a necessidade de 

aumentar o tamanho da tela, bem como a possibilidade de que haja, no futuro, a 

inserção de outro GCB embarcado no compartimento da tropa, obviamente para 

conscientizá-la quanto à atual posição no terreno. 
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Constata-se ainda que existe uma verdadeira sobrecarga nas tarefas e nas 

atividades ao Cmt VBTP, as quais exigem cada vez mais treinamentos, sobretudo 

nos quesitos táticos que não se limitam ao veículo.  

 

 
FIGURA 21 – Software GCB 
Fonte: Manual do GCB do Centro de Desenvolvimento de Sistemas apud Siqueira e Dos 

Santos (2018) 
 

Avalia-se, assim, que é prudente disseminar a importância no adestramento 

amplo da guarnição a todos os fatores que colaborem para o bom funcionamento 

do Sistema C2. Neste sentido, Siqueira e Dos Santos (2018) afirmam que 

 
Hoje, a intercomunicação não se restringe somente ao carro de combate, mas 
também a interconexão entre os mais diversos equipamentos rádio existentes 
no mercado, funcionando também como integrador, bem como 
proporcionando interfaces de rede, como switch e roteador, o que permite 
que quaisquer dispositivos que funcionem com protocolos TCP-IP possam 
ser adicionados ao sistema. É possível, ainda, incorporar telefonia VOIP e 
telefonia oriunda dos mais diversos modelos de PABX, bem como um sistema 
avançado de redutor de ruído, isolando o operador dos barulhos existentes 
no interior da viatura e reduzindo a interferência externa sofrida pelo 
microfone do operador, separando a voz humana das demais interferências 
(SIQUEIRA; DOS SANTOS, 2018, não paginado). 

 

Assim, infere-se que todas as possibilidades do sistema precisam ser 

aproveitadas de modo a interconectar não somente a tropa, mas também as 

diversas interfaces multidimensionais do ambiente operacional. 

O Sistema C2 alavancou a operacionalidade da tropa embarcada. Em 

contrapartida, se não houver o reflexo condicionado de treinamento do Cmt VBTP 

Guarani, avalia-se que a gama de informações fornecidas pelo sistema não será 
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aproveitada em sua plenitude. Reitera-se que a SVT possibilita este 

condicionamento ao Cmt VBTP, pois busca a interatividade a todo tempo durante 

os treinamentos. 

Avalia-se ainda que o Sistema C2 tem sido um verdadeiro indutor de 

consciência situacional. Mas é necessário ampliar o treinamento. Hoje, somente o 

Comandante (Cmt) da VBTP Guarani tem a exata noção do que o cerca no 

ambiente operacional, porém, fica sobrecarregado para transmitir todas as 

informações à guarnição embarcada.  

A SVT serious game altera este panorama se houver método coerente com 

as necessidades já demonstradas. 

b) Os Sistemas de Armas: PLATT, REMAX e Unmanned Tower (UT)-30 

A VBTP MSR 6X6 Guarani possibilita a adaptação modular aos sistemas de 

armas PLATT, REMAX e UT-30. Contudo, não serão abordadas as características 

e as funcionalidades de cada torre neste tópico. Este item tem por objetivo extrair 

deduções de correlações entre o atual treinamento e o adestramento em serious 

game. 

Primeiramente, cabe afirmar que o sistema PLATT diferencia-se do REMAX 

e do UT-30 por ser manual, o que gera um aspecto negativo quanto à segurança 

por oferecer maiores riscos ao atirador ao expô-lo na parte externa.  

Em contrapartida, apesar de as versões REMAX e UT-30 apresentarem 

maiores índices de acurácia nos tiros, elas não possuem cofres de munição com 

grande capacidade, o que impossibilitaria longos apoios de fogo em combate, 

aspecto negativo quanto à segurança, uma vez que exige que o atirador recomplete 

o cofre na parte externa da VBTP, expondo-se ao perigo. 

Em uma segunda abordagem, torna-se necessário citar as circunstâncias 

logísticas que restringem os treinamentos de atiradores, falta de munição e 

combustível, o que causa verdadeira falta de aptidão no adestramento amplo de 

Movimento e Manobra (M2).  

Consequentemente, extrai-se que o ambiente virtual controlado é o mais 

propício à resolução deste grande problema logístico. 

Avalia-se ainda que as relações de combate, com todos os dados atuais das 

capacidades de tiro, podem ser comparadas com aqueles estabelecidos como 

ameaças, perigos e riscos reais, também inseridos no software.  
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Reitera-se que a obtenção de soluções táticas e doutrinárias deve ocorrer 

mediante testes prévios, incluindo os dados já obtidos nos índices de manutenção 

dos Sistemas de Armas Remotamente Controlados (SARC) REMAX e UT-30 e, 

obviamente, os aspectos limitadores do poder de fogo das torres (ver Figura 22).  

 

 
FIGURA 22 – SARC UT- 30BR 
Fonte: REVOLVY  
 

Com a possibilidade de inserção da VBTP Guarani com o sistema PLATT, 

REMAX e UT-30 no software VBS 3, sugere-se que na primeira oportunidade as 

OM possam obter respostas nos diversos tipos de operações quanto aos índices 

que abordem os seguintes aspectos: acurácia dos tiros, logística do apoio de fogo 

e taxa de mortalidade no ambiente de operações controlado.  

Este feito proporcionará as corretas indicações da operação da VBTP MSR 

6X6 Guarani nas diversas formas de manobra nas operações básicas, Ofs e Def, o 

que tornará o treinamento por meio da SVT mais real. 

Portanto, avalia-se que um dos grandes desafios do adestramento é o 

treinamento operacional dos diversos sistemas de armas da VBTP MSR 6X6 

Guarani.  

Percebe-se, ainda, que a logística é o gargalo no aspecto adestramento, pois 

exige grande quantidade de munições - material Classe V - para a formação e a 

atualização profissional de um atirador, além de material classe III, haja vista a 

necessidade de se manter a viatura ligada para o funcionamento da parte 

eletrônica.  
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Neste sentido, cabe afirmar que o treinamento em simulação serious game 

permitirá a reversão de grande parte dos materiais Classe III e V para os 

treinamentos reais, pois a acurácia seria condicionada nos dispositivos virtuais e o 

desperdício de combustíveis e óleos seria evitado. 

Por fim, cabe relembrar que é fundamental que os militares possuam a 

capacidade de raciocinar durante as simulações com aspectos de M2, C2 e logística, 

de modo integrado e, posteriormente, possam empregar o que foi treinado no 

terreno. 

 

2.2.7.2 Possibilidades e limitações da VBTP MSR 6X6 Guarani 
 

Sucintamente, afirma-se que a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal 

Média Sobre Rodas 6x6 Guarani tem como principais possibilidades e limitações: 

a) elevada mobilidade – estratégica e tática:  

Quanto à mobilidade estratégica, o desdobramento da Infantaria Mecanizada 

é obtido de maneira relativamente rápida, utilizando-se todos os tipos de 

transportes intermodais, entre eles:  

- o ferroviário e o naval, ambos testados na Operação Atlântico V, no ano de 

2018;  

- o aéreo, devido ao cumprimento do Requisitos Operacional Básico (ROB), 

a saber: ser aerotransportável nas aeronaves C-130 e KC-390; 

- terrestre, por meio da utilização da ampla malha rodoviária do país.  

Na vertente “mobilidade tática”, as seguintes características de fabricação 

desta VBTP permitem amplas possibilidades no terreno:  

- alcance de 95Km/h em estrada por meio dos seus 383 Cv de potência;  

- capacidade anfíbia;  

- elevados patamares de mobilidade devido à sua transmissão automática, 

também à tração 6x6, ao sistema remoto de enchimento de pneus (CTIS) e ao 

sistema de gerenciamento eletrônico da VBTP, para evitar panes.  

Conclui-se que este viés de mobilidade também pode ser treinado e avaliado 

quanto às condutas de cada militar no ambiente virtual do serious game. Isto pode 

ocorrer em exercícios que demandem a utilização do BI Mec inserido dentro do 

contexto de Força Expedicionária, conforme diretriz do COTER à 15ª Bda Inf Mec, 
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confirmado por Brasil (2019), o qual afirmou que “A 15ª Bda Inf Mec, acrescida dos 

Módulos Especializados adequados à missão, comporá a F Expd, inicialmente com 

uma estrutura organizacional nível Batalhão, devendo estar ECD ser empregada, 

prioritariamente, além-fronteiras” (BRASIL, 2019f, não paginado) 

b) Alto índice de nacionalização, simplicidade e robustez:  

Estes itens permitem, de maneira estratégica, a não dependência total de 

materiais importados principalmente quanto à logística da manutenção da VBTP 

Guarani. 

c) Elevada proteção – balística e antiminas,  bem como Assinatura Térmica 

e Radar:  

O aspecto segurança é amplamente favorecido, pois o sistema de blindagem 

da VBTP Guarani obedece aos níveis de proteção conhecidos como Standard 

Agreement (STANAG, na abreviatura em inglês) estabelecidos pela Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que varia em uma escala de 1 a 5. 

Quanto às assinaturas térmicas, atualmente existem simulações possíveis 

em protótipo virtual. Além disso, existe grande tecnologia agregada que conta com 

materiais isolantes térmicos e absorvedores de radiação eletromagnética, 

obedecendo também aos padrões OTAN acerca de normas restritivas, a saber 

STANAG 4316 (radar) e STANAG 4319 (térmica) (ver Figuras 23 e 24). 

 
 

 
FIGURA 23 – Níveis de proteção de blindagem 
Fonte: Brasil (2016a) 
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FIGURA 24 – Nível de proteção anti-minas 
Fonte: Brasil (2016a) 

 

d) Elevada Potência de fogo:  

Com amplas adaptabilidades, atualmente a VBTP Guarani conta com os 

SARC REMAX e UT-30, além do sistema manual PLATT. 

Quanto ao SARC REMAX, foram elencadas as seguintes possibilidades: 

- observação da região de combate em 360º;  

- busca e identificação de alvos;  

- realização da pontaria e do tiro com campo de -20º a 60º;  

- observação por câmera diurna com capacidade de detecção de 8 

quilômetros, reconhecimento de 4,5 quilômetros e identificação de 2 quilômetros, 

respectivamente, além da câmera termal com capacidade de detecção de 5 

quilômetros, reconhecimento de 2 quilômetros e identificação de 1 quilômetro;  

- telêmetro laser; adaptabilidade aos armamentos Mtr.50 ou MAG 7,62mm;  

- 4 lançadores de granadas fumígenas. 

Quanto ao SARC UT-30BR, infere-se as seguintes possibilidades:  

- capacidade de designação de alvos tipo Hunter Killer;  

- Sistema de alerta laser;  

- realização da pontaria e do tiro com campo de -15º a 60º;  

- Canhão MK44 30mm acoplado;  

- MAG 7,62mm e lançadores de granadas fumígenas;  

- possibilidade de integração com mísseis anticarro;  

- observação por câmera diurna, com capacidade de detecção de 13 



 

90 

quilômetros, reconhecimento de 6 quilômetros e identificação de 3 quilômetros, 

respectivamente, além da câmera termal, com capacidade de detecção de 12 Km, 

reconhecimento de 4,2 quilômetros e identificação de 2,3 quilômetros. 

Por fim, o Sistema manual PLATTMOUT oferece o seguinte: 

- possibilidade de observação da região de combate em 360º;  

- busca e identificação de alvos;  

- proteção antiaérea;  

- adaptabilidade aos armamentos Mtr.50 ou MAG 7,62mm;  

- lançadores de granadas fumígenas. 

 

2.3 A SIMULAÇÃO DE COMBATE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

A simulação de combate é a reprodução, conforme regras predeterminadas, 

de aspectos específicos de uma atividade militar ou de operação de material de 

emprego militar, utilizando um conjunto de equipamentos, softwares e 

infraestruturas inerentes à atividade.  

Sinteticamente, explica-se que a simulação de combate surgiu durante a 

Guerra Fria na década de 50, período em que o mundo vivenciou a expressão do 

medo coletivo de modo permanente.  

Nesta perspectiva, infere-se que os fatos que geraram a Guerra Fria 

contribuíram para o desenvolvimento de ferramentas capazes de prever e estimar 

danos em eventuais ataques.  

Nesse viés,  alguns conceitos que circundam a tecnologia da época podem 

ser interpretados como a forma encontrada de simular o emprego da tecnologia 

desenvolvida pelos Estados Unidos da América (EUA) e pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), uma vez que o conflito armado não se concretizou 

naquele período.  

Foi durante essa contenda que se tornou evidente a contribuição do 

adestramento proporcionada pelos primeiros programas desenvolvidos. Esta 

criação iniciou o processo de prever, ainda que não significativamente, o resultado 

de ataques em massa. 

Consequentemente, as simulações virtuais e os primeiros computadores, 

desenvolvidos no período da Guerra Fria refletiam os temores da sociedade, mas 
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não traziam os alívios na plenitude. Contudo, era natural pensar naquele momento 

sobre o aumento da sensação de segurança que era obtido pela mínima 

previsibilidade gerada pela simulação. 

Fruto destas rápidas inovações e com o advento da “Corrida Espacial”, ainda 

dentro do contexto da Guerra Fria, a simulação se tornou uma verdadeira 

ferramenta para treinamento de combates, o que foi percebido pelo Exército 

Brasileiro no final da década de 80 e implementado no início da década de 90. 

Nesse contexto, após o rápido estabelecimento de atribuições e de 

organização do Exército Brasileiro, ocorreu a gradual inserção dos ramos da 

simulação de combate na Força Terrestre. 

Atualmente, percebe-se inclusive os estímulos de exércitos de diversos 

países à convergência do adestramento virtual no âmbito internacional - conforme 

observado na Figura 25, a seguir: 

 

 
FIGURA 25 – Virtual Maneuver Warfighter Conference 
Fonte: Estados Unidos da América, Maneuver Center Fort Benning 

 

Nesse ínterim, segundo Brasil (2019, p. 3-33) “O COTER por meio do PIM, 

coordena as atividades de simulação militar nas suas três modalidades: Simulação 

Viva, Simulação Virtual e Simulação Construtiva [...]”. 

Brasil (2019d, p. 4-1) afirma ainda que: 

 
As atividades de simulação, coordenadas pelo COTER, destinam-se a prover 
os meios para o treinamento baseado em tecnologias aplicadas em ambien-
tes simulados. Dessa forma, proporciona aos militares o treinamento 
individual e coletivo de suas tarefas, o mais próximo possível da realidade e 
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com a abstração julgada necessária, bem como a tomada de decisão dos 
escalões operacionais considerados. 

 

Para tanto, cabe trazer os conceitos e os pressupostos básicos, os quais 

constam na minuta do Caderno de Simulação Virtual ainda não aprovada, mas que 

traduz atualmente a única referência militar nacional em termos de conceituações 

e sistemática de adestramento.  

Estas definições importantes elucidam o entendimento na totalidade acerca 

da Simulação de Combate no EB. 

 
1.2 CONCEITOS E PRESSUPOSTOS BÁSICOS 
1.2.1 Simulação: pode ser definida como a representação de um 
equipamento ou de um evento, mediante a utilização de modelos que 
reproduzam, com variados graus de fidelidade o comportamento e o 
desempenho daquilo que pretendem simular. Pode-se considerar também 
simulação, como o método técnico que possibilita representar artificialmente 
uma atividade ou um evento real, por meio de modelos, com o auxílio de  
sistemas informatizados, mecânicos, eletrohidráulicos, ou de sistemas 
combinados ou diversos. 
1.2.2 Modelo: é a representação lógica – física e matemática, ou uma 
combinação destes, de um sistema real, fenômeno, processo ou evento, que 
permite conduzir experimentos para compreender o comportamento do 
sistema idealizado. O modelo produzido é mais fácil de controlar e de ser 
manipulado por meio de métodos computacionais, mecânicos, hidráulicos ou 
de outra natureza, em um simulador. 
1.2.3 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. 
1.2.4 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. 
1.2.5 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 com o 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. 
1.2.6 O Sistema de Simulação Virtual (S Sml Virt) é composto por conjunto  
metodologias, programas e equipamentos de TI empregados pelos 
Instrutores de Adestramento na execução de exercícios de adestramento em 
simulação virtual pelas tropas usuárias. 
1.2.7 A Simulação Virtual (Sml Virt) pode ser definida como o ramo de 
simulação que utiliza programas e equipamentos de Tecnologia da 
Informação (TI) para simular um evento real mediante a utilização de modelos 
que reproduzam, com variados graus de complexidade, o comportamento e 
o desempenho de tropas usuárias em uma situação de combate. É a 
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modalidade na qual são envolvidos agentes reais, operando sistemas 
simulados, ou gerados em computador. Substitui, com a utilização de 
simuladores, o treinamento da operação de sistemas de armas, veículos, 
aeronaves e outros equipamentos, cuja operação exija elevado grau de 
adestramento, ou que envolva riscos e/ou custos elevados para tal. Sua 
principal aplicação é no desenvolvimento de habilidades e capacidades 
individuais, assim como no adestramento de pequenas equipes, permitindo 
explorar os limites do operador e do equipamento. Pode ainda permitir a 
integração de equipamentos ou sistema de simulação em um ambiente virtual 
comum, possibilitando o treinamento tático de uma determinada fração. 
1.2.8 Simulador Virtual: são simuladores que integram um cenário virtual a 
periféricos de computadores idênticos, ou mesmo similares, de um 
determinado armamento ou ainda, de uma determinada função, reproduzindo 
com diferentes níveis de fidelidade, o equipamento a ser simulado, seu 
funcionamento e operação. É amplamente utilizado no treinamento técnico 
de indivíduos, guarnições e pequenas frações. Os Simuladores Virtuais 
podem ser divididos e denominados conforme características específicas, ou 
ainda, conforme o equipamento ou função a ser desempenhada. São 
exemplos destes tipos de simuladores: o Simulador Virtual de Tiro do Fuzil 
(SV-Tir Fz) e o Simulador Virtual do Observador Avançado (SV-OA), um dos 
simuladores componentes do SIMAF. 
1.2.9 Simulador Virtual Tático: são programas profissionais de simulação 
virtual que, instalados em computadores comerciais, possibilitam a realização 
de treinamento no nível tático em diversos escalões, sem a necessidade de 
utilização de periféricos especiais ou similares ao equipamento real, 
reduzindo significativamente o custo de obtenção e de manutenção do 
simulador, oferecendo grande flexibilidade de configuração e emprego. 
Devido às suas características, a Simulação Virtual Tática (SVT) é utilizada 
no adestramento tático de frações das mais diversas naturezas, 
especialmente no nível pelotão, subunidade e unidade, proporcionando 
grande facilidade de integração entre as mais diversas Funções de Combate. 
1.2.10 O exercício de adestramento de simulação virtual pode ser realizado 
dentro de diversos contextos em termos do ano de instrução, a saber: 
1.2.10.1 Como parte de um exercício combinado, nos níveis táticos Divisão 
de Exército ou inferiores, em época determinada pelo Grande Comando 
responsável; 
1.2.10.2 No Período de Adestramento Avançado, como adestramento de 
grandes comandos operacionais e seus subordinados; 
1.2.10.3 No Período de Adestramento Básico, como adestramento de 
comandos operacionais em nível Unidade e Subunidade Independente, 
(Infantaria e Cavalaria);  
1.2.10.4 Como parte da Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional, 
conforme programação de instrução. 
1.2.11 Observador, controlador e avaliador (OCA) é o militar designado 
para 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. 
A avaliação, por sua vez, ocorre através da mensuração da eficiência 
operacional da tropa executante com a finalidade de identificar as melhores 
práticas executadas e as deficiências operacionais encontradas para serem 
difundidas e exploradas através de análises pós-ação, sejam parciais ou 
finais e, por fim alimentando o Sistema de Acompanhamento Doutrinário e 
Lições Aprendidas (SADLA). 
1.2.11.1 Observador: monitora e acompanha todas as atividades, obtendo 
os subsídios necessários para controlar exercício e avaliar o desempenho; 
1.2.11.2 Controlador: controla o andamento do exercício – horários, 
atividades, deslocamentos, incidentes, ações simuladas, entre outros 
aspectos inerentes ao exercício 
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1.2.11.3 Avaliador: identifica aspectos referentes às melhores práticas 
executadas e as deficiências operacionais, registra os eventos para APA, 
interfere no processo de adestramento conforme a necessidade e urgência 
1.2.12 Instrutores de Adestramento Virtual (Instr Adest Virt) são os 
profissionais responsáveis pela produção, organização e aplicação dos 
exercícios de adestramento em simuladores virtuais. 
1.2.13 Tropas Usuárias (T Usu) são os indivíduos que estão sendo 
adestrados conforme o Programa de Instrução Militar do Comando de 
Operações Terrestres (PIM/COTER). 
1.2.14 A Preparação Prévia (Prep Prev) ou a aprendizagem de Técnicas, 
Táticas e Procedimentos são pré-requisitos operacionais que viabilizam o 
adestramento virtual. São de três categorias: de educação à distância, de 
planejamento operacional e de práticas iniciais nos meios de TI. Essas 
categorias são faseadas e devem acontecer na ordem apresentada com 
vistas a atingir o resultado de adestramento pretendido. 
1.2.15 O Exercício de Adestramento em Simulação Virtual (EASV) deve 
ser preconizado nos Programas Padrão de Adestramento e pautados com 
base no Programa de Instrução Militar do ano de referência considerado. 
1.2.16 O Comando Executante (Cmdo Exec) é o comando que está sendo 
adestrado no Exercício de Simulação Virtual. 
1.2.17 A Direção do Exercício (DirEx) define os parâmetros e as 
condicionantes de execução do exercício com o objetivo de facilitar o 
atingimento dos objetivos propostos pelo PIM. 
1.2.18 Análise pós-ação é um método analítico, de caráter formativo, que 
visa, com a participação ativa dos próprios executantes, elencar 
procedimentos e técnicas operacionais que, se retificados, permitirão sanar 
ou mitigar as deficiências operacionais da tropa executante, podendo ser 
parcial ou final (BRASIL, s.a., p. 1-1, grifo nosso). 

 

2.3.1 A simulação virtual inserida na evolução da Doutrina Militar Terrestre 
(DMT) 

 

Para a inserção de suas Forças Armadas na evolução, o Ministério da Defesa 

elaborou sua END, a qual determina que “A Força deverá manter-se em 

permanente processo de transformação, buscando, desde logo, evoluir da era 

industrial para a era do conhecimento” (BRASIL, 2012, p. 77 apud DAMASCENO, 

2017). 

Brasil (2013 apud DAMASCENO, 2017, p. 4) afirma ainda que, 

 
[...] em consonância a esta determinação, o EB emitiu,  em 2013, uma nova 
diretriz: “Bases para a Transformação da DMT”, que tem por finalidade 
orientar a adoção de conceitos doutrinários, visando à incorporação, pela 
Força, das capacidades e competências necessárias à sua inserção na Era 
do Conhecimento. 

 

Seguindo esta visão, focaliza-se a ferramenta de SVT, a qual pode ser 

conceituada como ramo da simulação de combate, possuindo ainda como vertentes 

a simulação construtiva e a simulação viva.  
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Portanto, consubstancia-se a END, bem como a seguinte afirmação, “O 

Exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e conflitos 

armados, deve ser constituído por meios modernos e por efetivos muito bem 

adestrados” (BRASIL 2012 apud DA PAIXÃO JUNIOR, 2013, p. 4, grifo nosso). 

Plavetz (2016, não paginado) coaduna-se com esta evolução ao afirmar que 

‘‘No Simulador Virtual pessoas reais operam equipamentos simulados em 

computador’’. Assim, o treinamento a ser proposto funcionará por meio de 

computadores, os quais também podem utilizar a realidade virtual, por permitir a 

qualquer usuário interagir com situações imaginárias como os cenários de ficção 

envolvendo objetos virtuais. Permite também reproduzir qualquer ambiente da vida 

real de forma que o usuário possa interagir com seus recursos de forma natural 

(TORI; KIRNER; SISCOUTTO 2006, p.3). 

Entendendo as origens desta evolução no EB, Plavetz (2016) apresenta que 

a moderna simulação de combate no EB teve início em meados da década de 1990, 

com o trabalho pioneiro da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(ECEME) e do Comando de Operações Terrestres (COTER) no desenvolvimento 

dos primeiros simuladores computadorizados para o adestramento de unidades do 

EB. 

Percebe-se que a partir desse embrião na F Ter houve difusão de 

ferramentas de simulação virtual no EB. Assim, por exemplo, através de jogos que 

simulam o combate moderno, a complementação do conhecimento militar tornou-

se uma realidade que pode ser empregada nas SIB dos BI Mec de modo a permitir 

que haja melhorias nas Técnicas Táticas e Procedimentos (TTP), ou seja, na 

operacionalidade.  

Segundo Vicente (2006) apud  Silva (2018, p.7), “o grau das tecnologias 

empregadas nos combates influencia nas reações e capacidades decisórias dos 

chefes militares, devido à obtenção de informações que podem fornecer melhores 

parâmetros para uma consciência situacional. 

O CI Bld, CA-Leste e CA-Sul sāo as atuais OM onde se opera uma rede de 

computadores dotados do simulador virtual Steel Beasts (SB) ou do VBS 3 

empregado para o treinamento tático até o nível subunidade. No primeiro tipo de 

SVT, os militares utilizam um veículo virtual (LAV III) similar ao Guarani para a 

interpretação de dados operativos.  
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Entretanto, com o surgimento da NFBR, fez-se necessário ampliar as 

ferramentas que representam fidedignamente a VBTP MSR 6X6 Guarani, o 

que já é possível nos softwares VBS3 e VBS4 da empresa Bohemian Interactive, 

o que consubstancia a evolução constante da tecnologia. 

 

2.3.2 Programa de Instruçāo Militar (PIM) – 2020/2021 (EB70-P-11.001) 
 

Brasil (2019d, p. 1-3) afirma que “o Adestramento é a prioridade da Instrução 

Militar, sendo a atividade mais importante no Ano de Instrução”.  

No contexto da nova Concepção Estratégica do Exército 2020-2023, o biênio 

2020/2021 será um período de montagem de um cronograma de instrução 

“atualizado” (BRASIL, 2019d).  

Assim, evidenciou-se na pesquisa um aspecto que se sobressaiu frente aos 

demais itens, a saber, a racionalização das atividades militares com aplicações 

judiciosas e em escala de prioridade dos insumos disponíveis ao preparo (recursos 

financeiros, materiais, suprimentos, etc.). Ou seja, estes fatores convergem para a  

utilização peculiar da simulação virtual do tipo serious game justamente por 

representarem todos os seus benefícios. 

Logo, infere-se que o PIM-2020/2021 passou a abordar aspectos 

relacionados ao SISPREPARO e ao Sistema de Prontidão Operacional da F Ter 

(SISPRON) de modo a inserí-los, em melhores condições, no ambiente do Sistema 

Operacional Militar Terrestre (SISOMT) BRASIL, 2019d). 

Com a SVT do tipo serious game sendo a resposta à pergunta “o que fazer 

para adestrar?”, buscou-se complementar a ideia com a necessidade de explorar 

as bases para aplicação do método capaz de transmitir as “coisas em si”, ou seja, 

perseguiu-se na pesquisa a resposta do “como fazer?” 

Nessa senda, evidenciou-se no trabalho que ensinar a doutrina vigente pela 

finalidade metódica do adestramento seria uma solução do questionamento “como 

fazer?”.  

Explica-se que ações, atividades, experimentações ou objetivos de instrução 

devem ser previamente realizados na simulação para a posterior aplicação de 

resultados no campo. Isto implicaria a correção de atitudes - sem interpretações 

errôneas - geradas pela falsa sensação do cumprimento de atividades criadas sem 
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dados científicos, ou por mera aparência, e alavancaria o adestramento do Batalhão 

de Infantaria Mecanizado 

Para tanto, as deliberações doutrinárias seriam realizadas por meio dos 

softwares virtuais com supervisão do instrutor, o qual disseminaria as ideias obtidas 

em sua experiência e vivência profissional, respectivamente (tempo x espaço) (ver 

Figura 26). 

Em consequência, as percepções do futuro indutor do SIDOMT (militar 

adestrado) baseadas na metodologia dos testes realizados em ambiente virtual 

proporcionaria a racionalidade para aplicar as hipóteses de decisão face ao novo 

fato, problema militar encontrado no adestramento.  

Assim, com estas bases fundamentadas, o BI Mec estaria apto a realizar com 

melhor rendimento suas atividades operacionais, o que responderia a clássica 

pergunta do adestramento “como fazer?” 

 

 
FIGURA 26 – Aspectos metodológicos 
Fonte: O autor 

 

2.3.2.1 Considerações básicas quanto ao emprego da simulaçāo no contexto do PIM 
– 2020/2021 

 

Com o escopo de realizar um nivelamento com as atividades de blindados e, 

por conseguinte, da tropa de infantaria mecanizada do EB, será feita uma exposição 

resumida de definições e conceitos julgados importantes para a compreensão deste 

trabalho.  
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A correta assimilação das terminologias e conceitos permitirá relacioná-los 

ao emprego de softwares de simulação virtual e, desta forma, imergir no ambiente 

do BI MEC. 

 

2.3.3 Os simuladores militares 
 

Os simuladores militares são ferramentas criadas com a finalidade de 

possibilitar a assimilação doutrinária de maneira mais efetiva. Além disso, auxiliam 

as instruções militares especificamente delineados ao tipo de tropa e escalão que 

os utilizarão. Eles geram economia de recursos, munição e combustível, garantem 

uma maior eficácia no adestramento da tropa, reduzem os riscos de acidentes com 

pessoal e incidentes e proporcionam maior fidelidade no treinamento para o 

combate (DE OLIVEIRA, 2018). 

 

2.3.4 A simulação Virtual 
 

Na simulação virtual o simulador pretende reproduzir, com diferentes graus 

de fidelidade, o equipamento a ser empregado pelo operador.  

No Simulador Virtual Tático são simuladas pessoas e viaturas em um 

ambiente virtual, possibilitando a aplicação de técnicas, táticas e procedimentos 

(TTP) de pequenas frações normalmente até o nível Subunidade. 

Flôres e Dos Santos (2018, não paginado, grifo nosso), afirma que 

 
A Simulação Virtual Tática, como o próprio nome diz, é uma atividade 
focada nas ações táticas das frações e, no CI Bld, se mostra bastante 
eficaz nos níveis Pelotão e Subunidade. Neste tipo de simulação são 
empregados os Simuladores Virtuais Táticos, que nada mais são do 
que softwares profissionais instalados em computadores comerciais, que 
possibilitam o treinamento tático em diversos escalões. Dentre 
estes softwares está o Virtual Battlespace 3 (VBS3), desenvolvido pela 
empresa multinacional Bohemia Interactive Simulations e que é utilizado pela 
Seção de Simuladores do CI Bld. 
 

Portanto, percebe-se que a afirmação se coaduna com a orientação de 

aquisição do software VBS3 e seus plugins, a qual foi estabelecida pelo Programa 

de Instrução Militar 2020-2021 por meio da Diretriz Complementar do Comandante 

do COTER.  
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Esse modelo de simulação facilita muito a didática devido ao seu alto grau 

de realismo tático e por não gerar riscos, podendo o militar passar por situações 

complexas que, de outra forma, atentariam contra a sua própria segurança. 

 
Esses sistemas de simulação virtual do tipo serious game fornecem um 
ambiente de treinamento virtual abrangente para treinamento tático, experi-
mentação doutrinária e ensaio de missões, permitindo o incremento da 
capacitação individual e o adestramento de frações em todas as funções de 
combate e, no âmbito do ensino, o incremento dos recursos humanos do 
segmento combatente (BRASIL, 2019d, p.4-6). 

 

2.3.4.1 O Caderno de Instruções de Simulação Virtual 
 

Como já abordado, atualmente existe a minuta de Caderno de Instrução (CI) 

de Simulação Virtual, a qual traz os seguintes capítulos: introdução com finalidades, 

conceitos e pressupostos básicos, bem como as possibilidades e limitações da 

simulação virtual. Além disso, traz os princípios de emprego da Simulação Virtual 

com seus fundamentos e objetivos para a aplicação de simuladores virtuais por 

níveis de treinamento, generalidades, definição de objetivos e escalonamento do 

treinamento. 

Posteriormente, a minuta deste CI também aborda aspectos de 

generalidades e de metodologia da criação de cenários de ambientação e outros 

que englobam diversas técnicas e ações. Por fim, traz a condução do adestramento 

militar em simulação e Análise-Pós-Ação (APA) com gestão do conhecimento e 

outras aplicações da simulação virtual. 

Todavia, mediante estrita apreciação, verificou-se que a referida minuta não 

relata uma sistemática que oriente o ano de instrução e seus programas de modo 

a obter um adestramento que potencialize o rendimento do BI Mec.  

Em contrapartida, extraiu-se da leitura alguns itens que serviram de base 

para o estabelecimento de aplicações generalistas do método de SVT serious game 

para o BI Mec, dentre eles os a seguir especificados, considerados fundamentais 

para o produto desta pesquisa: 

 
4.11 FICHA DE CENÁRIO 
 
4.11.1 Similar a um Plano de Sessão, a Ficha de Cenário é o documento que 
consolida todo o planejamento e descreve todos os aspectos didáticos 
considerados para aquele exercício como objetivos e carga horária, por 
exemplo, além de descrever o passo a passo para a condução do 
treinamento. 
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4.11.2 A Ficha de Cenário é dividida em três partes: capa, quadro de   eventos 
e ficha de avaliação/observação direta. 
4.11.3 A capa deve conter, entre outros que o instrutor julgar necessário:    
escalão em treinamento, tipo de treinamento – TTP ou tipo de Operação, 
tarefa e objetivos, condições, padrão mínimo de desempenho e tarefas do 
instrutor/direção do exercício (BRASIL, s.a., p. 4-8, 4-9). 

 

Nesta Ficha de Cenário percebeu-se a necessidade de fazer constar os 

campos do tipo de operação e forma de manobra previstos no PIM para 

determinado BI Mec, em específico o ano de instrução, bem como o período em 

que o adestramento ocorre. Tudo com a finalidade de manter-se fiel ao objetivo de 

adestramento do COTER e às diretrizes da 15ª Bda Inf Mec (ver Figura 27). 

 

 
FIGURA 27 – Exemplo de Capa de Ficha de Cenário 
Fonte: Brasil (s.a.) 
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Em seguida, observa-se que a minuta do CI Sml Virtual prevê o seguinte 

acerca dos eventos: 

 
4.11.4 O quadro de eventos deve descrever todo o faseamento do 
treinamento, evento por evento, com as ações a serem desencadeadas pela 
DIREx em cada fase, seguido das reações e respostas esperadas por parte 
dos executantes. O quadro de eventos pode seguir um determinado código 
de cores para facilitar a interpretação da natureza dos eventos: ações 
inimigas, ações amigas e eventos oriundos de ações de elementos civis, por 
exemplo (BRASIL, s.a., p. 4-9). 

 

 
FIGURA 28 – Exemplo de Quadro de Eventos 
Fonte: Brasil (s.a.) 

 

Explica-se que o Quadro de Eventos (ver Figura 28) deve funcionar como um 

balizador de objetivos intrínsecos àquela Operação prevista no PIM para o BI Mec. 

Infere-se que atualmente este quadro revela-se como a atual sequência 

utilizada no adestramento, ainda que não observada a obediência dos EEID 

previstos em experimentações doutrinárias tanto por parte da Direção do Exercício 

(DIREx), quanto pelos executantes.  
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Neste aspecto, cabe propor que haja a aplicação nos BI Mec por meio do 

acesso remoto do software VBS3 previsto no PIM 2020/2021 de modo que, dentro 

das bases de aplicação do método proposto, haja o aproveitamento deste quadro.  

Para tanto, reitera-se que este quadro deve estar alinhado aos objetivos de 

adestramento propostos para o BI Mec em determinado ano, além de cumprimentos 

dos EEID estabelecidos pelo COTER antes da prática no terreno. Tudo deve estar 

previsto dentro da sistemática sob orientação do ODLA e Chefe da SIB do BI Mec. 

Analisa-se ainda a minuta do CI Sml Virtual, a qual prevê o seguinte: 

 
4.11.5 A ficha de avaliação/observação acompanha o faseamento do quadro 
de eventos, descrevendo de forma objetiva as tarefas e ações a serem 
executadas pela tropa. Ainda na ficha de avaliação, para cada tarefa ou ação 
a ser executada, deve seguir-se uma avaliação objetiva: sim, para tarefas 
plenamente executadas; parcial, para tarefas executadas com restrições; e 
não, para tarefas que não foram executadas. Na sequência da avaliação 
objetiva, segue-se um espaço para o registro de avaliações subjetivas, 
oriundas da observação e percepção de cada OCA, em cada fase do 
treinamento (BRASIL, s.a., p. 4-10). 
 

 
 FIGURA 29 – Exemplo de Ficha de Observação 
 Fonte: Brasil (s.a.) 
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FIGURA 30 – Carga Horária para execução de cenários em ambiente virtual 
Fonte: Brasil (s.a.) 

 

Observou-se ainda, conforme demonstra a Figura 30, que a referida minuta 

do CI sugere uma carga horária, o que foi considerado fundamental após todas as 

análises. 

Assim, conclui-se parcialmente que esta sistemática ainda não está 

oficializada, mas contempla alguns itens fundamentais que operacionalizam a 

execução.  

Recorda-se que o método proposto aborda a fase de planejamento e todos 

os seus eventos para o posterior treinamento no software VBS3, visando cumprir 

as atividades de operações do BI Mec para determinado ano de instrução.  

Assim, a doutrina da infantaria mecanizada poderá ser revista quanto às 

novas demandas para a melhoria do processo previsto no Sistema Operacional 

Militar Terrestre (SISOMT), bem como para a aplicação do SADLA e a alimentação 

do SIDOMT. 

 

2.3.5 A simulação Construtiva 
 

Segundo Brasil (2019d, p. 4-2) a simulação construtiva “[...] é composta de 

Exercícios de Adestramento de Comandantes e Estados-Maiores de Grandes 

Comandos e Grandes Unidades (Jogos de Guerra)”.  

De Oliveira e Dos Santos (2018, não paginado) afirmam que 
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[...] Na simulação construtiva o foco está no trabalho de comando conduzido 
por um Estado-Maior, sendo o resultado do planejamento lançado nos 
computadores, que através de um Software, tomando por base dados médios 
de planejamento e dados técnicos de equipamentos, realiza a simulação da 
manobra planejada e determina o resultado do combate simulado.  
 

Assim, atualmente o COTER emprega o simulador COMBATER como 

sistema de simulação construtiva para o adestramento de Cmt e EM G Cmdo e GU 

em operações de guerra e de não guerra (BRASIL, 2019, p. 4-2). 

Para o ano de 2020, foram previstas duas atividades de Jogos de Guerra que 

englobam a 15ª Bda Inf Mec, ambas no CA-Sul, nos períodos de 6 a 17 de abril e 

de 15 a 26 de junho (BRASIL, 2019, p. 4-4). 

 

2.3.6 A simulação Viva 
 

É a modalidade na qual são envolvidos agentes reais, operando sistemas 

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

real, com o apoio de sensores e dispositivos apontadores laser, como por exemplo 

o Dispositivo de Simulação para Engajamento Tático (DSET) que simula os efeitos 

dos engajamentos em que eles se envolverem. Atualmente os equipamentos DSET 

estão presentes no CA-Leste e CA-Sul. 

Assim, é neste tipo de simulação que o homem, a viatura e o terreno são 

reais, porém equipados com diversos sensores, o que proporciona maior realismo 

à atividade.  

Segundo Brasil (2019d, p. 4-7, grifo nosso) “Embora os dois centros de 

adestramento possuam material de Simulação Viva para pessoal e viaturas, o CA-

Leste está vocacionado para realizar o adestramento em tropas motorizadas, leves 

e de selva; e o CA-Sul, o adestramento em tropas mecanizadas e blindadas.” 

 

2.3.7 Emprego da simulação no treinamento de frações 
 

No contexto do treinamento de frações para o emprego de tropa por meio da 

simulação virtual, observa-se que é necessário, primeiramente, capacitar militares 

oriundos da 15º Bda Inf Mec quanto ao conhecimento técnico da ferramenta VBS3 

ou Steel Beasts, se for o caso.   
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Nesta vertente, Flôres e Dos Santos (2018, não paginado) dizem que “[...] 

para que um exercício de simulação virtual tática seja realizado com excelência, é 

necessário que os cenários de simulação sejam previamente desenvolvidos por 

militares especializados no software, que possuam conhecimento técnico para tal”.  

Flôres e Dos Santos (2018, não paginado) ainda afirmam que “A elaboração 

de um cenário de simulação no VBS3 não é uma tarefa simples. Atualmente, no 

Exército Brasileiro, não há muitos militares em condições de criar, editar e 

administrar um exercício completo neste software”. 

Contudo, ao identificar este problema, Flôres e Dos Santos (2018, não 

paginado), afirmam que: 

 

[...] a fim de aumentar o efetivo de militares especializados no VBS3 e 
colaborar para que o conhecimento seja difundido no âmbito do Exército, foi 
realizada, no corrente ano, no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld) uma 
capacitação de recursos humanos no software. Realizaram a capacitação 
onze oficiais e sargentos do CI Bld, da Escola de Sargentos das Armas, do 
Centro de Adestramento – Sul e do Centro de Adestramento – Leste. 

 

Além disso, Da Silva (et al, 2017, p. 122) corrobora com a pesquisa de Flôres 

ao afirmar o seguinte no artigo “Emprego dos meios de simulação no adestramento 

das tropas blindadas e mecanizadas”: 

 
[...] é importante não justificar a ausência de uma metodologia – que nada 
mais é do que um processo racional de gestão e aplicação de um processo, 
por conta de uma conjuntura específica e temporária (..) militares sem 
experiência e sem aplicação metodológica acabam tomando decisões 
erradas, comprometendo não só os recursos disponíveis, mas principalmente 
o próprio treinamento militar. 

 

Fruto desta análise, percebeu-se que existe a necessidade do 

estabelecimento de um roteiro inicial para a organização do treinamento em SVT. 

Isso consubstancia Da Silva (et al. 2017, p. 122), os quais afirmaram ainda que, 

“percebe-se que a Simulação Virtual é uma ferramenta poderosa e bastante útil, 

quando empregada corretamente, com a metodologia adequada e com o 

planejamento integrado às respostas desejadas.”  

Desta forma, afirma-se que o estado atual é a existência dos softwares de 

SVT, ainda que grande parte de militares do BI Mec não possua o domínio da 

ferramenta. Observa-se que existe planejamento integrado, mas sem a procura 

quanto aos testes capazes de gerar rápidas respostas nos softwares.  
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Observou-se ainda que o Estado Final Desejado (EFD) - obtenção de 

respostas desejadas – possui oportunidades de melhoria devido à ausência de 

bases atreladas à sistemática citada por Da Silva et al, sobretudo no adestramento 

específico do BI Mec. 

Assim, além de se confirmar a inexistência de bases na metodologia dentro 

da SVT e que esta ausência pode provocar graves erros, é possível notar que se 

passaram três anos desde a publicação do artigo supracitado sem que houvesse a 

apresentação da proposta de uma metodologia que tenha pilares consolidados. 

Portanto, a análise dos resultados da pesquisa evidencia a necessidade da 

solidificação das bases da metodologia proposta a fim de se alcançar o EFD. 

Explica-se que o conhecimento de militares oriundos do BI Mec pode alçar novos 

patamares, bem como afirma-se que o emprego das frações em adestramento em 

SVT serious game, com bases para o método, pode colaborar para aumento do 

rendimento, o qual pode ser mensurado em trabalhos de pesquisa no futuro.  

Por fim, cabe a ressalva de elucidar que atualmente a 15ª Bda Inf Mec possui 

prioridade no chamado Ciclo de Adestramento com simulação Virtual/Viva, 

conforme as diretrizes do SISPRON (BRASIL, 2019d, p. 4-8). Em consequência, no 

contexto de programação, existe a previsão de que uma SU Inf Mec da 15ª Bda Inf 

Mec realize este ciclo de 29 de junho a 10 de julho de 2020, o que poderia ser um 

previsor de futuros testes, oportunidade ímpar de colher dados para novas bases 

metodológicas. 

 

2.3.8 A simulação virtual do tipo serious game no EB 
 

De Oliveira e Dos Santos (2018, não paginado) confirmou o que a empresa 

Bohemia Interactive Simulations propagou, ao afirmar que: 

 
[...] O VBS 3 é utilizado como ferramenta tanto no Treinamento de Técnicas, 
Táticas e Procedimentos em Ambiente Virtual (TTAV) realizado pelas 
Organizações Militares Blindadas e Mecanizadas do Exército Brasileiro e pelo 
Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais da Marinha, como nas instruções 
dos Cursos de Operação e dos Estágios Táticos do CI Bld. Esse simulador 
possibilita o emprego simultâneo, em larga escala, de vários tipos de recursos 
diferentes, tais como: apoio de fogo de artilharia, morteiro e aeronaves, 
campos minados, observação aérea, viaturas lança ponte, dentre outros. O 
simulador também permite que sejam criadas situações táticas de alta 
intensidade para que sejam praticadas as TTP nas mais diversas situações, 
como obtenção de informes, contato com o inimigo e resposta ao fogo. Esse 
tipo de simulador demonstra-se, por fim, uma ferramenta fundamental no 
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preparo da tropa e na capacitação individual dos militares, pela facilidade em 
abordar situações didáticas e por podermos recriar a situação que 
desejarmos, sem risco para a tropa e com economia de recursos. Este 
simulador não substitui a simulação viva, mas agrega muito valor à instrução. 
Apesar de já existir no EB, este tipo de simulação é abrangido pela Simulação 
Virtual. Explicar-se-á que outros países optaram por considerar a SVT serious 
game como um dos ramos da simulação de combate. 

 

Nesta senda, pode ser observado que atualmente o EB disponibiliza esta 

ferramenta principalmente para utilização pelos CA Sul, CA Leste e CI Bld. Mas, 

fruto de pesquisas de campo e de apreciações bibliográficas, afirma-se que já existe 

a possibilidade de cada OM utilizar a licença do VBS3 por meio de acesso remoto, 

conforme o PIM 2020/2021, bastando efetivar formalmente uma solicitação ao 

COTER, como explicado no item 2.2.3 da presente pesquisa e consolidado na 

Figura 31 do mapa mental abaixo: 

 

 

FIGURA 31 – Mapa Mental de possibilidades da utilização das licenças de softwares 
Fonte: O autor 

 

2.3.8.1 O Centro de Adestramento Sul (CA Sul) 
 

No contexto da modernização do Exército Brasileiro na década de 90, a 

simulação de combate foi inserida na F Ter. Assim, ainda no cenário da chamada 

Doutrina Delta, houve a implementação dos primeiros dispositivos cujo foco era o 

adestramento dos Estados-Maiores de Divisões e Brigadas.  
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No início dos anos 2000, devido à modernização da frota de blindados e de 

helicópteros, o emprego de diversos simuladores para o treinamento de operadores 

se difundiu no âmbito do EB, principalmente nos Centros de Instrução. 

Fruto da evolução tecnológica, percebeu-se a exigência de novas 

capacidades para o campo de batalha. Isto potencializou a necessidade de 

adequação do adestramento da tropa. O EB foi então reorganizado.  

Para tanto, a F Ter reorientou-se por meio Processo de Transformação do 

Exército e, seguindo o êxito dos Centros de Instrução, foi concebida a criação de 

modernos Centros de Adestramento (CA), os quais estão vocacionados para o 

adestramento e a certificação de tropas para posterior emprego pela F Ter. 

Assim, o sítio do CA-Sul traz o histórico (ver também Figura 32 a seguir): 

 
A fim de operacionalizar a decisão, o Estado-Maior do Exército (EME) 
considerou as propostas dos Comandos Miliares de Áreas, amplamente 
discutidas na antiga 1ª Subchefia do COTER, atual Chefia do Preparo. A 
implantação dos CA passou a fazer parte do Projeto Estratégico Estruturante 
(PEE) “Novo Sistema Operacional Militar Terrestre – SISOMT”, a cargo do 
Comando de Operações Terrestres (COTER). Focando nas tropas blindadas 
e mecanizadas, têm início os trabalhos iniciais para implantação do Centro 
de Adestramento Sul (CA-Sul), sob responsabilidade do Comando Militar do 
Sul (CMS), considerando a expertise deste Comando no emprego destes 
meios e a quantidade de tropas desta natureza a ele subordinadas. 
Considerando as Unidades blindadas e mecanizadas já posicionadas, a 
proximidade ao Centro de Instrução de Blindados e a existência de um 
Campo de Instrução, além de um polo intelectual e de defesa parceiros e 
atuantes, tudo em uma mesma cidade, o CMS decide que esta nova estrutura 
ficaria a encargo da 3ª Divisão de Exército (3ª DE), a ser criado na cidade de 
Santa Maria/RS. Assim, em 01 de fevereiro de 2013, em caráter experimental, 
o EME instituiu o Núcleo do Centro de Adestramento e Avaliação - Sul (Nu 
CAA-Sul), que passou a funcionar nas instalações do Comando da 3ª DE, 
com a missão de realizar os estudos de viabilidade e exequibilidade do 
projeto e apresentar os objetivos, os resultados esperados e a previsão de 
prazos e custos. Fruto deste trabalho, o Comandante (Cmt) do Exército criou 
o então Centro de Adestramento e Avaliação-Sul (CAA-Sul), a contar de 01 
de abril de 2014, quando foi ativado oficialmente o Núcleo da OM. Com esta 
medida, os integrantes do NU CAA-Sul se mudam para o Campo de Instrução 
de Santa Maria, ocupando parte das instalações e do terreno do atual Plano 
Diretor da OM (PDOM), aprovado pela Diretoria de Obras Militares em 2018. 
No ano seguinte, em 08 de abril de 2015, o EME publica a Diretriz para 
Implantação da Unidade, confirmando sua subordinação ao CMS, mas 
designando o Cmt 3ª DE como gerente do projeto que contemplava todas as 
obras do PDOM. Em 21 de agosto de 2017, a OM é oficialmente ativada, a 
contar de 16 de novembro de 2016, e tem sua denominação alterada para 
Centro de Adestramento-Sul (CA-Sul), já de acordo com o Sistema de 
Prontidão (SISPRON) e o emprego dos CA em apoio aos Grandes Comandos 
para certificação de tropas para emprego pela F Ter. Finalmente, em 2019, o 
Cmt EB aprova as Instruções Gerais (IG) que regulam o funcionamento do 
CA-Sul, sua missão e suas relações de comando: administrativas com o 
CMS; técnico-operacional com o COTER; e técnico-pedagógica com o 
Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) (BRASIL, 2020b, 
não paginado). 
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Atualmente o CA-Sul possui como missão “contribuir no adestramento de 

tropas de qualquer natureza, preferencialmente blindadas e mecanizadas, para as 

Operações no Amplo Espectro, por meio da imitação do combate, com ênfase na 

utilização de meios de simulação” (BRASIL, 2020c, não paginado) 

O referido Centro possui ainda como visão de futuro “ser um Centro de 

Adestramento de referência nacional e internacional, reconhecido pela elevada 

qualidade profissional de seus integrantes e por uma eficiente e eficaz contribuição 

para a preparação, certificação e prontidão de tropas blindadas e mecanizadas 

da Força Terrestre“ (BRASIL, 2020c). 

Portanto, extrai-se do histórico que o processo de transformação do CA-Sul 

foi recentemente finalizado. Além disso, torna-se evidente que as demandas 

relacionadas ao adestramento dos BI Mec estão ligadas a este novo centro de 

adestramento da F Ter, o qual vem colaborando sobremaneira para o 

estabelecimento de novas TTP da Inf Mec por meio da SVT. 

 

 
FIGURA 32 – Linha do Tempo CA-Sul 
Fonte: CA-Sul 

 

2.3.8.2 O Centro de Adestramento Leste (CA-Leste)  
 

O Centro de Avaliação de Adestramento do Exército foi criado em Portaria 

Ministerial nº 525, de 21 de agosto de 1996, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Este 

Centro está vinculado ao Comando de Operações Terrestres (COTER) para efeito 
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de orientações e supervisão de avaliação de adestramento, e administrativamente 

é subordinado à 1ª DE. 

Quando ativado, funcionou inicialmente como Núcleo do Centro de Avaliação 

de Adestramento do Exército (NuCAAEx), ocupando provisoriamente as antigas 

instalações da 9ª Companhia de Comunicações-Escola. 

Em 23 de junho de 1997, o Centro recebeu a denominação histórica de 

“Centro de Avaliação de Adestramento General Álvaro Braga” como homenagem 

ao General Álvaro Alves da Silva Braga, o qual, ainda como capitão, escreveu o 

livro “Problemas de Instrução”. Assim, pela primeira vez, organizava-se um 

programa pormenorizado de instrução para unidades de infantaria, sendo, na 

opinião de companheiros à época, um verdadeiro “guia para capitães”.  

O primeiro Comandante do CAAdEX foi o então Cel Cav Rui Monarca da 

Silveira, que assumiu o comando em 6 de agosto de 1997.  

No ano seguinte, o CAAdEx ocupou as instalações da antiga Prefeitura Militar 

de Deodoro, onde permaneceria até o final de 2006, quando passou a ocupar suas 

atuais instalações no antigo Esqd C Mec Paiva Chaves. 

Em 13 de outubro de 2017, por determinação do Comandante do Exército, o 

CAAdEx  passou a denominar-se Centro de Adestramento - Leste (CA-Leste). Esta 

mudança marcou a inserção de novas capacidades à Unidade, tornando-a plena na 

condução das três modalidades de Simulação de Combate: Simulação Viva, Virtual 

e Construtiva.                    

Ao longo de sua história, a referida Unidade de adestramento contribuiu para 

a elevação dos níveis de excelência da Força Terrestre, seja empregada em 

missões dentro do território nacional, seja em missões internacionais no contexto 

de operações de missões de paz. 

A fim de manter sua capacidade como Centro de Excelência em Simulação 

de Combate, o CA-Leste vem acompanhando a evolução tecnológica por meio do 

uso intensivo de modernos equipamentos de simulação de combate, dentre eles a 

licença do VBS 3.  

Nesta vertente, percebe-se o esforço desta Unidade no autoaperfeiçoamento 

da atualização do conhecimento e na busca por novas tecnologias a fim de 

implementá-las. 

Fruto deste esforço, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, o CA-Leste 

enviou dois militares para cursar o Estágio de Operação do software VBS 3, 
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realizado no CI Bld. Além disso, de 21 a 25 de maio de 2018, o CA-Leste participou 

do 1º Intercâmbio de Conhecimentos sobre Simulação de Combate, junto ao CA-

Sul e CI Bld. Esta atividade contou com a participação de 25 militares do CA-Leste, 

os quais tiveram a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências no âmbito 

das simulações construtiva, viva e virtual. 

Percebe-se ainda que o CA-Leste está inserindo nos ciclos preparatórios de 

unidades de elite do EB, os exercícios de Simulação Virtual, tais como o ocorrido 

de 29 de maio a 5 de junho de 2019 na Operação Arroio II, com o emprego de uma 

SU da Bda de Infantaria Pára-quedista.  

Além disso, segundo o Livro Histórico do CA-Leste (BRASIL, 2019c, p.74), 

de 19 a 23 de agosto de 2019 o CA-LESTE realizou o exercício de adestramento 

com simulação virtual da SU “Culminating” no contexto de intercâmbio do EB com 

o Exército norte-americano, denominado de Operação Arroio III. 

Como marco da atividade do Centro, pela primeira vez, no período entre 26 

a 30 de agosto de 2019, a Divisão de Adestramento executou simultaneamente as 

três modalidades de simulação de combate, conforme descrito no Livro Histórico do 

CA-Leste (BRASIL, 2019c, p.77) (ver Figura 33). 

 

 
FIGURA 33 – Adestramento CA-Leste em Simulação Construtiva, Virtual e Viva 
Fonte: Brasil (2019c) 

 

Assim, no contexto da modernização do adestramento, o CA-Leste participou 

da Operação Arroio IV, de 11 a 14 de novembro de 2019. O referido exercício 

empregou o software VBS 3 como forma de adestrar uma SU a fim de preparar a 
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tropa para o Exercício Combinado Culminating que acontecerá em 2021 no Joint 

Readiness Training Center nos EUA, segundo consta no Livro Histórico do CA-

Leste (BRASIL, 2019c, p.81) 

Fruto de sua missão organizacional, infere-se ainda que o CA-Leste apoia as 

atividades da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), onde de 30 de 

setembro a 4 de outubro de 2019,  realizou a Disciplina eletiva de Simulação de 

Combate para vinte capitães alunos da EsAO, também de acordo com o Livro 

Histórico do CA-Leste (BRASIL, 2019C, p.79) 

Portanto, é notável o grau de atividades que demandam o esforço em 

conjunto do CA-Leste e da unidade apoiada no adestramento em SVT. Neste 

sentido, nota-se que a utilização crescente dos meios de simulação virtual tática do 

tipo serious game, se condicionados às bases propostas para aplicação do método, 

pode contribuir sobremaneira no desenvolvimento de atividades deste Centro de 

Adestramento, o qual, por sua vez, elevará, ainda que eventualmente, a capacidade 

operacional do BI Mec. 

 

2.3.8.3 O Centro de Instrução de Blindados (CI Bld)  
 

Criado em 11 de outubro de 1996, na cidade do Rio de Janeiro- RJ, o Centro 

de Instrução de Blindados General Walter Pires é um Estabelecimento de Ensino 

do Exército Brasileiro que tem por missão especializar militares das Forças 

Armadas e de Nações Amigas na operação de meios blindados e mecanizados e 

no emprego tático de frações de mesma natureza até o nível subunidade. 

As raízes do atual CI Bld reportam à Companhia de Carros de Assalto (1921) 

do então Capitão José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, passando pelo 

Esquadrão de Autometralhadoras (1938) do então Capitão Carlos Flores de Paiva 

Chaves, vindo a embasar-se no Centro de Instrução de Motorização e de 

Mecanização (CIMM/1939), primeiro centro voltado à instrução de blindados, 

originado pelo Aviso Nr 400, de 25 de maio de 1938, com publicação no Boletim do 

Exército Nr 06, de 31 de maio de 1938. 

Assim, o CIMM foi implantado com a finalidade de preparar oficiais e 

sargentos com conhecimentos táticos e técnicos, tornando-os aptos a ministrar 
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instruções de viaturas motorizadas e mecanizadas nas unidades, nos corpos de 

tropa e nas formações de serviço. 

Em 1942, o CIMM foi transformado em Escola de Motomecanização (EsMM) 

e com a adesão do Brasil às forças militares que se antepunham aos países do Eixo 

durante a 2ª GM, ampliou suas responsabilidades, direcionando seu ensino para a 

formação de militares aptos à manutenção e ao emprego dos meios de combate 

recebidos dos Estados Unidos da América, dentre os quais os Carro de Combate 

Sherman, Lee/Grant, Scout Car, Meia-Lagarta e o M-8. 

O sítio eletrônico oficial do CI Bld descreve o seguinte: 

 
[...] nova reformulação ocorreu em 1960, transformando a EsMM em Escola 
de Material Bélico (EsMB) que absorveu o curso de armamento da Escola de 
Instrução Especializada (EsIE). O ensino tático de motomecanização foi 
excluído do currículo, fazendo daquela Escola um estabelecimento de ensino 
eminentemente técnico em manutenção. 
De 1960 a 1996 o ensino tático de blindados foi ministrado pelas escolas de 
formação e de aperfeiçoamento e pelas unidades de tropa, criando uma 
lacuna na existência de uma OM voltada exclusivamente para o estudo dos 
blindados. 
Hoje, o Regulamento do Centro de Instrução de Blindados (R 60), que foi 
outorgado pela Portaria Ministerial 029, de 15 de janeiro de 2002, regula as 
atividades do CIBld (BRASIL, 2016b, não paginado).  
 
 

Atualmente pertencente à estrutura de ensino da F Ter como 

Estabelecimento de Ensino (EE), colabora de modo incessante na formação de 

militares de BI Mec e BIB. 

Assim, infere-se que o CI Bld é um tradicional EE e que permanece 

contribuindo na formação de alto rendimento nos diversos cursos e estágios 

vocacionados às tropas blindadas e mecanizadas.  

Esta unidade ímpar do EB desenvolve atualmente diversas atividades que 

utilizam a tecnologia para a inserção de capacidades no processo de formação 

profissional dos militares, sendo as ferramentas tecnológicas embarcadas nas 

diversas plataformas blindadas da F Ter o principal vetor de disseminação de 

aplicação. 

 

2.3.8.3.1 O Curso de Operador da VBTP MSR 6X6 Guarani realizado no CI Bld 
 

As portarias nº 223-EME (BRASIL, 2017g) e 225-EME (BRASIL, 2017h), de 

5 JUN 17, publicadas no Boletim do Exército nº 24, de 16 JUN 17, criaram, 
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respectivamente, o Curso de Operação de Viaturas Blindadas Guarani para Oficiais 

(EUG 01) e o Curso de Operação de Viaturas Blindadas Guarani para Sargentos 

(EUH 01).  

Nesta senda, as portarias nº 224-EME e 226-EME, de 5 JUN 17- publicadas 

no Boletim do Exército nº 24, de 16 JUN 17 – estabeleceram as condições de 

funcionamento, sendo permitida a matrícula de oito oficiais por ano e 16  Sargentos, 

com uma previsão de até dois cursos para sargentos ao ano. 

No contexto da execução do curso no CI Bld, o Aditamento do Boletim Interno 

S/Nr ao BI 90, de 4 de dezembro de 2018, prevê orientações metodológicas entre 

as quais observam-se as seguintes: 

 
2. Procedimentos Didáticos. 
a. Esta disciplina será trabalhada na plataforma Moodle na fase EAD. 
b. Recomenda-se a utilização das seguintes técnicas de ensino: 
1) Na fase EAD: Estudo preliminar através de informações disponibilizadas 
na forma de apresentações, manuais etc. Exercício individual com 
questionários montados na própria plataforma. Fóruns para retirada de 
dúvidas. 
2) Na fase presencial: Palestra em sala de aula, prática individual e 
coletiva e utilização do Simulador Virtual Tático quando possível 
(BRASIL, 2018b, grifo nosso). 

 

Observa-se ainda o seguinte no Plano de Disciplinas (PLADIS), extraído do 

referido Aditamento ao Boletim Interno do CI Bld (ver Quadro 1): 

 

ASSUNTOS D N  

Adaptação ao 
simulador virtual tático 
(SVT) 

4 0 Autoconfiança, Direção, Meticulosidade, 

Operações militares no 
SVT 

12 0 Autoconfiança, Direção, Meticulosidade, 
Planejamento, Expressão verbal, 
Resolução de problemas, 
Autoconhecimento, Espírito de corpo, 
Aprimoramento técnico – profissional 

QUADRO 1 – PLADIS da Disciplina Comando da guarnição (Carga Horária:15 horas) 
Fonte: Brasil (2018b) 

 
Neste sentido, o PLADIS do CI Bld adota as seguintes orientações 

metodológicas para a supracitada disciplina: 

 

1. Objetivos da Aprendizagem. 
Adaptação ao simulador virtual tático (SVT) 
- Executar as técnicas de progressão em ambiente virtual. 
(PROCEDIMENTAL) 
- Identificar as posições de Pronto 1, 2 e 3 em ambiente virtual. (FACTUAL) 
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- Executar deslocamentos em Seção e Pelotão em ambiente virtual. 
(PROCEDIMENTAL) 
Operações militares no SVT 
- Planejar e executar uma ação ofensiva ou defensiva valor Pelotão. 
(PROCEDIMENTAL) 
2. Procedimentos Didáticos. 
Palestra em sala de aula, prática individual e coletiva, Estudo preliminar, 
Estudo de caso (BRASIL, 2018b). 

 

Extrai-se que existe a previsibilidade do uso da SVT, seguindo metodologia 

e procedimentos para o estímulo a simulação virtual, contudo, nota-se que a carga 

horária destinada para a simulação virtual tática perfaz um total de apenas 15 horas. 

Ou seja, apenas 3,75% da carga horária total do curso de operador para oficiais e 

1,87% da carga horária total para os sargentos, haja vista os cursos possuírem, 

respectivamente, carga horária total de 400 horas para oficiais e 200 horas para 

sargentos. 

Neste viés, por toda a importância já mencionada nas justificativas do 

trabalho, e por ser a SVT uma verdadeira facilitadora para correção de atitudes, 

planejamento, coordenação e controle, sugere-se como oportunidade de melhoria 

o aumento desta carga horária para a melhor avaliação dos procedimentos dos 

alunos. 

 

2.3.8.3.2 O estágio de Infantaria Mecanizada realizado no CI Bld 
 

O estágio de Infantaria Mecanizada realizado no CI Bld desenvolve aspectos 

táticos relacionados à doutrina vigente para militares oriundos de OM mecanizada 

do EB.  

Com viés eminentemente prático, induz nos estagiários capacidades de 

planejamento por meio das seguintes metodologias: Exame de Situação do 

Comandante e Processo de Integração do Terreno, Condições Meteorológicas, 

Inimigo e Considerações Civis (PITCIC).  

Ao longo do emprego dos referidos métodos, a capacidade de coordenação 

e de controle nas diversas tarefas relacionadas ao emprego da VBTP MSR 6X6 

Guarani e seus sistemas de armas, bem como o estudo de Armas Anticarro (AC), 

de tipos de blindagens e de aviação são alvos de constantes verificações. 

De modo auxiliar, o referido estágio permite que o militar possa praticar seus 

planejamentos táticos no ambiente de simulação virtual. Assim, de maneira 
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inovadora, o CI Bld desenvolve a capacidade da combinação da utilização da 

tecnologia com o desenvolvimento da decisão militar por meio dos softwares que 

simulam as funções de combate. 

 

2.3.9 O Centro de Simulação Virtual do Corpo de Fuzileiros Navais 
 

O Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) teve a sua 

origem com a criação do Centro de Jogos Didáticos (CJD) em 1990.  

Na busca por uma ferramenta que permitisse avaliar os planejamentos dos 

alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Fuzileiros Navais, foi considerada 

a utilização do Sistema de Avaliação de Exercícios da Força de Fuzileiros da 

Esquadra em conjunto com um sistema desenvolvido por instrutores do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, o Sistema de 

Cinemática e Detecção. 

No entanto, a utilização conjugada destas duas ferramentas não era algo tão 

simples e o seu aproveitamento dependia mais do esforço dos oficiais que 

compunham os grupos de controle dos exercícios do que das funcionalidades dos 

sistemas. 

Em 1998, após uma reavaliação do emprego destas ferramentas que ocorreu 

a partir de testes iniciados em 1996, foi celebrado um contrato de consultoria 

externa com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que conta em sua 

organização com o grupo de Tecnologia em Computação Gráfica (TecGraf). Desta 

parceria surgiu o Sistema de Jogos Didáticos (SJD). 

O emprego do SJD começou a crescer de importância no CFN, até que em 

2004 foi empregado em uma grande operação combinada, patrocinada pelo 

Ministério da Defesa e realizada no Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra 

Naval. Desta forma, era possível realizar operações simuladas com projeção de 

poder do componente terrestre. 

Até 2012 a parceria com o TecGraf manteve-se e o modelo de parceria 

permitiu, além do desenvolvimento do SJD, a transferência de conhecimento 

relativo ao sistema. Inferiu-se, nas pesquisas de campo, que o fato de oficiais terem 

realizado o mestrado em Ciência da Computação na linha de pesquisa computação 
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gráfica na PUC-Rio, imersos no código do sistema, permitiu que, com o fim do 

contrato, o CFN pudesse manter o SJD em pleno funcionamento nos dias atuais. 

De 2012 até o presente momento, o SJD não só se manteve, como também 

teve pequenas melhorias implementadas pelos próprios militares do CIASC. As 

cartas utilizadas no sistema, que antes eram produzidas por empresas contratadas, 

passaram a ser confeccionadas no CJD, bem como o processo de montagem do 

servidor, que só era realizado pela PUC, em 2017 já pode ser feito nas 

dependências do CIASC. Além disso, o desenvolvimento de pequenos módulos 

úteis para o sistema, correções de bugs, alterações no banco de dados e até 

mesmo no game engine são realizados atualmente no CIASC. 

Em 2018, na busca por acompanhar a evolução dos simuladores 

relacionados às atividades de ensino e de treinamento militar, o CJD passou a ser 

o Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais.  

Por fim, além da manutenção do emprego da simulação construtiva 

(realizada por meio do SJD), o Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais 

(CSimCFN) passou a contar com um departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Simuladores e iniciou a retomada da parceria com o TecGraf 

para o desenvolvimento conjunto de um protótipo de simulador virtual para 

blindados. 

A nova estrutura do CSimCFN permitirá ao CFN fomentar pesquisa, 

desenvolver e manter de forma sustentável os simuladores construtivos, vivos e 

virtuais do CFN, além de sistematizar o emprego da simulação em prol das 

atividades de ensino e treinamento dos nossos militares. 

Do exposto, conclui-se que a Marinha do Brasil realiza a formação de seus 

quadros em simulação virtual por meio de parcerias com instituições privadas, 

fomentando e estimulando a disseminação do conhecimento da referida Força 

Armada.  

Desta forma, sugere-se que os Centros de Adestramento, bem como os BI 

Mec, sob supervisão da respectiva Bda Inf Mec e do COTER, possam proceder de 

igual forma para o ganho na formação de oficiais da linha bélica da F Ter. 
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2.3.10 Os simuladores de uso militar do tipo serious game 
 

Atualmente o Exército Brasileiro dispõe de dois tipos de softwares para 

simulação virtual do tipo serious game: Steel Beasts e VBS 3, respectivamente por 

meio de licenças contratadas junto às empresas eSim Games e Bohemian 

Interactive.  

Cabe ressalvar que estes softwares de simulação virtual oferecem diversas 

possibilidades de treinamento nas funções de combate, as quais foram elencadas 

a seguir especificamente em cada dispositivo que já está em utilização no Exército 

Brasileiro. 

Por fim, recomenda-se que este tipo de uso de softwares siga a vertente de 

separação da simulação virtual adotada para a área de simulação virtual serious 

game adotada no Exército Espanhol. Tal separação permite a criação das 

condicionantes propostas na Diretriz de Blindados do CMS/2020, uma vez que esta 

prevê a SIB do tipo 1 para o adestramento técnico de guarnição e pelotão - por meio 

de utilização de simuladores de procedimentos (SPT, SPM e TSP) disponíveis, 

enquanto prevê a SIB do tipo 2, na Bda Inf Mec, para o treinamento em SVT no 

nível SU. 

 

2.3.10.1 Dispositivos de treinamento 
 

O conjunto de hardwares (monitor, headset, mouse, HD Externo, etc), 

quando integrado aos softwares (sistema de processamento de dados que controla 

o funcionamento de um computador), permite aos usuários realizar procedimentos 

nos programas instalados. 

Por meio de modelos atualizados constantemente pelas empresas 

contratadas, esses dispositivos ambientam cada vez mais os militares aos 

procedimentos de combate. Isto permite que as TTP necessárias ao BI Mec possam 

ser treinadas em quaisquer condicionantes, as quais anteriormente eram 

prejudiciais ao adestramento, como por exemplo, a diminuição de orçamento para 

instrução. 
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2.3.10.2 Virtual Battle Space 3 (VBS3) 
 

Brasil (2019d, p. 4-6) afirma que:  

 
O VBS3 é um sistema de simulação virtual do tipo serious game que fornece 
um ambiente de treinamento virtual abrangente para treinamento tático, 
experimentação doutrinária e ensaios de missões terrestres, aéreas e 
marítimas, permitindo o incremento da capacidade individual e o 
adestramento de frações em todas as funções de combate  e, no âmbito do 
ensino, o incremento na formação dos recursos humanos do segmento 
combatente. 
 

Neste contexto, o Simulador Virtual Tático (SVT) - VBS3 apresenta as 

seguintes características, conforme o CA-Sul (BRASIL, 2020c) (ver Figuras 34, 35, 

36 e 37 que seguem): 

 
- Fabricante: Bohemia Interactive, República Checa. 
Características: 
- Inteligência Artificial; 
- Ferramentas de Edição de Cenários; 
- Ferramentas de Análise Pós-Ação; 
- Extensão e customização; 
- Ferramentas de Comunicações; 
- Compatibilidade HLA. 

 

 
FIGURA 34 – Vista do mapa, no Editor de Missão do VBS3 
Fonte: Flôres e Dos Santos (2018) 

 

Segundo, De Oliveira e Dos Santos (2018, não paginado, grifo nosso)  
 
O VBS 3 se enquadra na simulação virtual e permite que todo o ambiente 
seja modificado conforme a necessidade da instrução militar. São 
criadas situações táticas, em um ambiente controlado, onde o militar pode 
testar os conhecimentos adquiridos nas instruções. 
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Além disso, percebe-se o seguinte quanto aos aspectos facilitadores do 

adestramento do Batalhão de infantaria Mecanizado:  

 
Uma grande manobra pode ser pausada a qualquer momento para que 
se realize uma análise pós-ação e, assim que concluída, seja continuada 
da maneira como estava. Com os erros cometidos tendo sido expostos 
e corrigidos, se necessário, praticamente instantaneamente se reinicia 
toda a manobra (DE OLIVEIRA, 2018, não paginado, grifo nosso). 
 

De acordo com Brasil (2019d, p. 4-6): 
 

Os sistemas combinam vasta biblioteca de conteúdo de MEM de forças 
armadas do mundo todo, ferramentas de desenvolvimento de cenários e 
recursos de análises pós-ação que imerge os participantes em um ambiente 
virtual integrado e de alta fidelidade. Ele inclui um aplicativo amigável que 
permite a interoperabilidade com outros simuladores e com sistemas de 
comunicações por voz. 
 

 
FIGURA 35 – Visão do atirador no software VBS3 
Fonte: Bohemia Interactive Simulations 

 

A empresa Bohemia Interactive Simulations oferece todas estas 

possibilidades e na sua página oficial confirma a supranarrada citação ao propagar 

o seguinte: 

 
With over 16,000 detailed models of military and civilian vehicles, weapons, 
and characters, VBS3 is a virtual sandbox, which reduces development costs 
associated with deploying a desktop training solution.  
VBS3 Combines a massive content library, scenario development tools, and 
after actions review capability that immerses trainees in a high-fidelity, 
multiplayer virtual environment, It includes a user-friendly application that 
allows for interoperability with HLA/DIS networks and host computers that 
use the CIGI protocol, a robust DIS-enabled voice communications system, 
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and a mission planning tool for adding military markings to scenarios 
(BOHEMIAN INTERACTIVE SIMULATIONS, s.a, não paginado)11. 

 

 
FIGURA 36 – Visão do fuzileiro desembarcado 
Fonte: De Oliveira e Dos Santos (2018) 

 

 
 FIGURA 37 – Treinamento da Força Tarefa Blindada 
 Fonte: De Oliveira e Dos Santos (2018) 

 
 

 
11 Com mais de 16.000 modelos detalhados de veículos, armas e personagens militares e civis, o VBS 

3 é uma virtual caixa de areia, que reduz os custos de desenvolvimento associados à implantação de 
uma solução de treinamento em desktop. VBS 3 combina uma enorme biblioteca de conteúdo, 
ferramentas de desenvolvimento de cenários e capacidade de revisar ações que envolvem os alunos 
em um ambiente virtual multijogador de alta fidelidade. Inclui um aplicativo fácil de usar que permite 
interoperabilidade com redes HLA / DIS e computadores host que usam o protocolo CIGI, um sistema 
robusto de comunicação de voz habilitado para DIS e uma ferramenta de planejamento de missão 
para adicionar marcações militares aos cenários. 
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Dentre as [...] possibilidades do sistema, destacam-se: uso de explosivos, 
manobra de exploradores, inteligência artificial programável, identificação 
visual de veículos, GLO, PBCE, inspeção veicular, treinamento de [...], de 
guarnições, de pilotos e motoristas [...] (BRASIL, 2019d, p. 4-6). 
 

No ano de 2019, foram criados diversos modelos de MEM e de combatentes 
do EB para serem inseridos no VBS3, com o objetivo de tornar o treinamento 
mais similar ao ambiente brasileiro. Assim, os seguintes modelos criados 
deverão ser utilizados a partir de 2020: VBTP Guarani (UT30BR), VBTP 
Guarani (REMAX), VBTP Guarani (Mtr 50), VBCCC Leopard 1ª5BR, 
VBCCC M60A3TTS, VBTP M113BR, VBC Eng Leopard 1, VBE L Pnt Leopard 
1, VBE Soc Leopard 1, VBR EE9 Cascavel, VBTP EE11 Urutu, VTNE ¾ Ton 
and VTL Marruá, VTNE 5 Ton Volkswagen Worker 15210 or Mercedes 
1418, cisterna de combustível 15000 litros, Ambulância, Militar 
Infantaria, Militar blindado, Pistola 9mm IMBEL, Fuzil FAL, Fuzil IA2 
762mm, IMBEL, Can SR Carl Gustav, Mtr 50 M2HBAT4, Carabina AGLC 
IMBEL, Mtr 762mm MAG, VBOAP M108, VBOAP M109A3, Howitzer 105 AR 
M101, Howitzer 155 AR M114, Morteiro 120mm AGR, Morteiro 81 mm AGR, 
Morteiro 60mm AGR, Míssel 9k38 Igla, Míssel 9k338 Igla, Showitzer 105 AR 
L118 Light Gun, Fuzil IA2 556mm IMBEL, Helicóptero Esquilo, Cougar, 
Supercougar, Pantera, Blackhawk, Militar Piloto, ASTROS 2, ASTROS 2020 
e AVSS 12/36 (BRASIL, 2019d, p. 4-6, grifo nosso). 
 

2.3.10.3 Steel Beasts 
 

A empresa eSim Game divulga na sua página oficial o software Steel Beasts. 

Na divulgação, reitera o referido software como sendo o adequado para 

especialização em simulações com veículos, principalmente por combinar forças 

táticas de combate no nível Batalhão ou inferior.  

Além disso, afirma que o Steel Beasts (SB) profissional possui duas 

variantes. A primeira é a versão clássica (SB - Professional) que permite o 

adestramento militar coletivo em laboratório sob a direção de um operador, 

enquanto a edição pessoal (SB PRO PE) é adequada para explorar o aprendizado 

e autoaperfeiçoamento, inclusive no sistema de aprendizagem na modalidade a 

distância (ver Figura 38 a seguir). 

Obviamente, a versão SB – Professional possui algumas características 

adicionais, dentre as quais podem ser citadas as seguintes, conforme o site da eSim 

Games: 

a) Unlimited network clients – SB Pro PE is limited to 8;  

b) Customization Available (for a fee);  

c) Instructor (O/C) Mode with free-flight camera;  

d) Advanced AAR Features;  

e) Map Creation/Import (DTED and Shape Files);  
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f) Larger Mission Areas (limited only by RAM) – SB Pro PE is limited to 

approximately 20x20km²; and Manual Ballistics Deviations12 (ESIM GAMES). 

 

 
FIGURA 38 – Treinamento coletivo utilizando o Steel Beasts 
Fonte: Esim Games 

 

De acordo com a empresa já contratada pela F Ter, o referido software ainda 

apresenta os seguintes benefícios. 

 
Cost Effective 
- No collateral damage to environment 
- No accidents or injuries 
- Reduced maintenance and repairs 
- Improved preparation makes better use of live-fire exercises (reducing 
ammunition waste) 
- No need to worry about safety regulations and Zero fuel cost 
 
Improved Leadership Proficiency 
- Audio-visuals purposely designed to create a stressful environment, putting 
the student under pressure to make tactical decisions under real-time 
conditions with information overflow. 
-Entertainment value increases motivation for independent training even at 
home, and in leisure time. 
 
Improved Unit Coherence 
- Company and platoon scale tactical training exercises for minimum cost 
- Familiarization with complex tactical situations 

 
12 a) Clientes de rede ilimitados - SB Pro PE é limitado a 8;  

b) Personalização disponível (mediante taxa);  
c) Modo Instrutor (O / C) com câmera de voo livre;  
d) Recursos avançados de AAR;  
e) Criação / Importação de Mapa (DTED e Shape Files);  
f) Áreas de missão maiores (limitadas apenas pela RAM) - o SB Pro PE é limitado a aproximadamente 
20x20km²; e desvios balísticos manuais (tradução nossa). 
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- Coordination of actions between vehicles, platoons, and combat support 
units 
- Radio traffic enabled through 3rd party voice over IP solutions 
- Improved perception of individual role in the framework of company 
maneuver 
- Deepened understanding of higher echelon mission 
 
Refined Gunner Technical Skills 
- Improved gunnery skills: LRF, dynamic lead, and most fire control modes 
are available. 
- Accurate ballistics: Manual deviations can be induced for additional training 
value* 
- Detailed after action review can be saved for later playback and classroom 
discussion. 
- AAR includes hit rays to indicate exact locations of hits on target vehicles. 
*This feature is only available in the classroom version of SB Pro (ESIM 
GAMES, grifo nosso)13.  
 

2.3.11 Principais vantagens e desvantagens da simulação virtual no emprego 
de blindados 

 

O EB70-CI11.405 (2015a), Caderno de Instrução de Emprego da Simulação, 

menciona o seguinte: 

 
O uso de simulação é uma orientação antiga para o preparo do Exército, 
sendo destaque a publicação do Boletim do Exército (BE) nº 450, de abril 
de 1916, referente ao jogo de guerra, a seguir descrita: “O Sr. General 

 
13 Custo-benefício 

- Nenhum dano colateral ao meio ambiente 
- Sem acidentes ou ferimentos 
- Manutenção e reparos reduzidos 
- A preparação aprimorada faz melhor uso dos exercícios de tiro ao vivo (reduzindo o desperdício de 
munição) 
- Não precisa se preocupar com os regulamentos de segurança e custo zero de combustível 
Melhor Proficiência em Liderança 
- Áudio-visuais projetados propositadamente para criar um ambiente estressante, colocando o aluno 
sob pressão para tomar decisões táticas em condições em tempo real com excesso de informações. 
- O valor do entretenimento aumenta a motivação para o treinamento independente, mesmo em casa 
e no lazer. 
Melhor coerência da unidade 
- Exercícios de treinamento tático em escala de empresa e pelotão por um custo mínimo 
- Familiarização com situações táticas complexas 
- Coordenação de ações entre veículos, pelotões e unidades de apoio ao combate 
- Tráfego de rádio ativado por soluções de voz sobre IP de terceiros 
- Melhor percepção do papel individual no âmbito das manobras da empresa 
- Aprofundamento da compreensão da missão de alto escalão 
Habilidades técnicas refinadas do artilheiro 
- Habilidades de artilharia aprimoradas: LRF, chumbo dinâmico e a maioria dos modos de controle de 
tiro estão disponíveis. 
- Balística precisa: desvios manuais podem ser induzidos para obter um valor adicional de 
treinamento.  
- A análise detalhada após a ação pode ser salva para reprodução posterior e discussão em sala de 
aula. 
- O AAR inclui raios de acerto para indicar a localização exata dos acertos nos veículos-alvo. 
* Esse recurso está disponível apenas na versão de sala de aula do SB Pro (tradução nossa) 
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de Divisão Ministro da Guerra, por aviso n. 529, de 6 do corrente, dirigido 
a esta Chefia, mandou recommendar a necessidade de desenvolver não 
só nos quarteis generaes como nos corpos de tropa, o jogo de guerra e 
declarou que sendo elle uma manobra de dupla ação sobre a carta, 
constitue um dos exercicios mais uteis, acostumando os officiaes a 
reflexão, recordando conhecimentos theoricos, desenvolvendo o 
espirito de decisão, acostumando a contar com vontade contrária a sua, 
e interessando-se pelos effeitos das disposições tomadas e das ordens 
dadas (BRASIL, 2015a, p.1-1, grifo nosso). 

 

Nesse contexto de orientação e prática foram observadas vantagens e 

desvantagens na aplicabilidade da SVT serious game. Desta maneira, elencam-se 

como as principais vantagens: 

a) economia de recursos (minimiza o desperdício por ocasião do emprego 

real, pois os erros básicos já foram cometidos no simulador). Somente após o a 

referida correção haverá o treinamento real; 

b) preservação do equipamento real (minimiza os erros de operação); 

c) aumenta a segurança da atividade; 

d) diminuição do impacto ambiental e de danos a estruturas civis; 

e) diminuição da necessidade de preparação, gestão de meios, 

deslocamentos, etc; 

f) diminuição da necessidade de equipes especializadas (Manutenção de 

viatura, Saúde, etc); 

g) diminuição da influência das condições climáticas no planejamento; 

h) maior realidade de engajamento/confronto, transposição de campos 

minados etc; 

i) possibilidade de integração das Funções de Combate; 

j) possibilidade da geração de vídeos e de áudios para APA e/ou instruções; 

k) facilidade de interação entre instrutor e instruendo. 

Em contrapartida, foram observados os seguintes aspectos que circundam 

as limitações dos softwares para o adestramento: 

a) limitações da inteligência artificial; 

b) defeitos de modelagem (bug gráfico); 

c) falha na imitação de certas características do terreno (vegetação e 

hidrografia); 

d) não influência dos fatores aleatórios do engajamento; 

e) menor pressão psicológica (que pode gerar menor grau de 

comprometimento e seriedade); 
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f) não simulação de certos aspectos que são únicos do treinamento real 

(clima, movimento, poeira, sons, etc); 

g) prejuízo na noção de profundidade e de percepção do ambiente (muito 

notável na dificuldade de orientação);  

h) aumento do tempo de reação às situações que levam ao emprego de 

Técnicas de Ação Imediata (TAI), principalmente em função das diferenças entre o 

simulador e o meio/situação real. 

 

 
 FIGURA 39 – Sala SVT (Simulador Virtual Tático) 
 Fonte: Comunicação Social do CI Bld apud De Oliveira e Dos Santos (2018) 

 

2.3.12 A simulação virtual adotada em países empregados em conflitos 
recentes 

 

Com o escopo de evidenciar o funcionamento em exércitos que possuem 

participação constante em conflitos recentes, buscou-se o funcionamento da SVT 

do tipo serious game em alguns países, dentre eles Estados Unidos da América, 

Espanha e França. 

 

2.3.12.1 A simulação virtual nos Estados Unidos da América 
 

Com o escopo de aproveitar os conhecimentos de outros exércitos, 

percebeu-se a necessidade de realizar estudo aprofundado das experiências dos 

Estados Unidos da América. 
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As melhores práticas adquiridas por estes países foram fundamentais para 

a percepção das bases para aplicação do método de adestramento do BI Mec 

utilizando a SVT serious game. Tais práticas permitiram, por meio dos itens a seguir, 

atingir a resposta parcial da questão de estudo “q” no que tange aos EUA: q) como 

ocorre o adestramento com SVT serious game nos Estados Unidos, no Reino da 

Espanha e na República da França? 

Desde a guerra fria, os EUA exploram as ferramentas virtuais, cuja 

aplicabilidade condiciona as tropas quanto ao adestramento. Cientes das 

capacidades proporcionadas pela Simulação Virtual Tática serious game, o Exército 

Norte-Americano tem explorado o fenômeno da simulação virtual no campo militar.  

Historicamente, explica-se que este processo de inserção dos softwares 

serious game iniciou com o conhecido jogo “Battle Zone” (Zona de Batalha), o que 

inaugurou o treinamento de tiro “em primeira pessoa”.  

Devido à tecnologia disponibilizada, os militares americanos ficaram tão 

interessados que buscaram o desenvolvimento de um protótipo para ser aplicado na 

Infantaria Blindada, por meio dos Veículos de Combate de Infantaria (VCI) Bradley14.  

Fruto da evolução dos conflitos, principalmente, após o 11 de setembro de 

2001, os norte-americanos visualizaram a simulação virtual serious game como uma 

mola propulsora da divulgação do trabalho do Exército Americano.  

Para tanto, elencaram o software America’s Army para despertar no jovem 

norte-americano o sentimento de patriotismo. O aludido jogo interagiu com esse 

público por meio de inúmeras ferramentas. O que antes era visto como 

entretenimento atingiu o objetivo proposto, o de recrutar o público específico para o 

Exército. 

Além disso, em 1999, por meio de financiamento aproximado de US$45 

milhões de dólares junto ao Instituto para Tecnologias Criativas (ICT, na sigla em 

inglês), o Exército norte-americano, ,percebendo o sucesso do America’s Army, 

resolveu desenvolver uma parceria com a empresa privada Pandemic Studios.  

Desta forma, surgiu o game Full Spectrum Warrior que iniciou o processo de 

desenvolvimento de estratégias militares em tempo real. Portanto, criou-se um 

simulador, em 3ª pessoa, cuja meta foi projetar as Forças Armadas à indústria de 

jogos e os jogos às Forças Armadas. 

 
14 Veículo de Combate de Infantaria Bradley. 
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Atualmente, o Fort Benning, localizado na Georgia, EUA, possui um Centro 

de Treinamento em Táticas de Combate (CCTT, na sigla em inglês), subdividido 

nos seguintes setores: Soldier Simulation Lab, Battle Command Lab e The Soldier 

Battle Lab. Este é o principal difusor do U.S Army, que estimula em cada setor 

supracitado o raciocínio do militar no combate moderno, compreendendo a 

necessidade de desenvolver a integração dos sistemas às funções de combate. 

O Exército Americano passa por um verdadeiro processo de mudanças. 

Segundo o Boletim Informativo de Oficiais de Ligação e Intercâmbio nos EUA Nr 01 

(EUA, 2020, p. 1) a modernização das Brigadas de Combate (BCT) do Exército 

Americano para as Operações em Multidomínios 2028 (Multi-Domain Operations - 

MDO), bem como o Ambiente Operacional Contemporâneo,  são fatores 

preponderantes para a reestruturação segundo o Comando de Treinamento e 

Doutrina do EUA. 

Neste cenário, as atividades de instrução e adestramento tornam-se 

fundamentais ao referido processo modificador. Para tanto, o U.S. Army desenvolve  

treinamento no Fort Benning, precisamente no Maneuver Center of Excellence 

(Centro de Excelência em Manobras - MCoE, na sigla em inglês).  

O ambiente de adestramento e sua nomenclatura são bastante intuitivos, 

chamam-no de Maneuver Battle Lab (Laboratório de Batalha em Manobra - MBL, 

na sigla em inglês). Tal laboratório por sua vez é subdividido na seguinte tríade 

setorial: análise, simulação e experimentação viva. 

A divisão supramencionada revela a preocupação em estender o 

entendimento dos treinamentos ao patamar do rigor científico. A doutrina, portanto, 

passa a ser empregada com a consciência da tática necessária para desenvolver a 

tomada de decisão oportuna.  

Nesse sentido, o campo virtual tornou-se a ferramenta a ser explorada. 

Busca-se no MBL, a compreensão dos dados gerados nos softwares de simulação 

para alicerçar a doutrina em vigor.  

Na prática, analisam-se os dados dos treinamentos em simulação virtual das 

diversas especialidades, incluindo a Infantaria Mecanizada representada pela 

SBCT, testando-os posteriormente em simulação viva.  

Esta espécie de experimentação virtual cria um ambiente imersivo em larga 

escala e absolutamente realístico, na medida em que insere o homem no ciclo 
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central de regras doutrinárias. Assim, desenvolve habilidades de coordenação 

motora,  de tomada de decisão e de comunicação (ver Figura 41).  

Com os dados obtidos das simulações, o U.S.Army utiliza o software 

Operations Research & Systems Analysis (ORSA, na sigla em inglês). A equipe que 

o compõe fornece o suporte analítico para a simulação viva, virtual e construtiva.  

Neste viés, o objetivo principal da equipe ORSA é transformar os dados em 

resultados significativos que possam ser gerenciáveis. Desta forma, fornece aos 

líderes as bases para a tomada de decisão coerente com os problemas complexos 

do campo de batalha. 

Tal equipe, portanto, configura, desenvolve e prepara a coleção de produtos 

em suporte à prática em simulação virtual e construtiva. Após os testes reais, 

verifica e valida o processo criando modelos. Os produtos originados e 

analiticamente testados neste ciclo são confirmados. 

Neste contexto de obtenção e análise de dados, percebe-se que os cursos 

desenvolvidos no Fort Benning possuem o viés de inserção das práticas com a 

simulação de modo a retroalimentar o setor analítico, conforme verifica-se no 

calendário do dia 9 ao dia 15 do cronograma do Curso “Leader Stryker”, cujo 

objetivo está abaixo especificado (ver Figura 40): 

 
Purpose - This is a career progression and Leader development course 
designed to provide Stryker Brigade Combat Team (SBCT) designated 
Leaders the aptitude to achieve the technical competencies of a Leader 
assigned to a Stryker formation. This is a three-week resident course taught 
and uses hands-on performance oriented training and simulations as the 
primary teaching methods.  
During this three week course, the future Stryker Leader is trained in 3 areas. 
The Maintenance module includes: History of the Stryker, Vehicle Capability, 
Vehicle Formations and employment, Maintenance Supervision, Acquisition 
Process, Order Process, Exception Reports, Service Schedule, and 
employment considerations. The Training management module includes: 
SBCT Doctrine, Sustainment Readiness Model, UTP, Leader Development, 
employment doctrine and considerations, EA Development, and Fire 
(echelon). The Employment execution module includes: Employment 
vignettes, OPORD, and SVCT scenarios of offense and defense. The exams 
module includes: SBCT Familiarization exam, SBCT Maintenance exam, 
training management exam, Remote Weapons Station exam, and a 
Cumulative exam15. 

 
15 Objetivo - Este é um curso de progressão na carreira e desenvolvimento de Líder destinado a 

fornecer aos Líderes designados pela Equipe de Combate à Brigada Stryker (SBCT) a aptidão para 
alcançar as competências técnicas de um Líder designado para uma formação Stryker. Este é um 
curso ministrado para residentes de três semanas e usa treinamento prático orientado para o 
desempenho e simulações como métodos primários de ensino.  

  Durante este curso de três semanas, o futuro Stryker Leader é treinado em 3 áreas. O módulo de 
Manutenção inclui: Histórico da Stryker, Capacidade do Veículo, Formações e Emprego do Veículo, 
Supervisão de Manutenção, Processo de Aquisição, Processo de Pedido, Relatórios de Exceção, 
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FIGURA 40 – Calendário do Stryker Leader Course 
Fonte: Benning Army 

 

 
FIGURA 41 – Simulação Virtual Tática do Stryker Leader Course 
Fonte: Benning Army 
 

 

 
Cronograma de Serviço e considerações de emprego. O módulo de gerenciamento de treinamento 
inclui: Doutrina SBCT, Modelo de prontidão para manutenção, UTP, Desenvolvimento de líderes, 
doutrina e considerações sobre emprego, Desenvolvimento da EA e Fogo (escalão). O módulo de 
execução de emprego inclui: vinhetas de emprego, cenários de ofensa e defesa de OPORD e SVCT. 
O módulo de exames inclui: exame de familiarização da SBCT, exame de manutenção da SBCT, 
exame de gerenciamento de treinamento, exame da estação remota de armas e um exame 
cumulativo (tradução nossa). 
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2.3.12.2 A simulação virtual na Espanha 
 

Percebeu-se que a Espanha adotou nomenclatura e organização diferente 

com relação a sua estrutura de simulação virtual (ver Figura 42). 

 
En general, y a nível OTAN, los médios de simulación se pueden clasificar en 
3 grandes grupos: VIRTUAL SIMULATION: VIRTUAL LIVE SIMULATION: EN 
VIVO CONSTRUCTIVE SIMULATION, CONSTRUCTIVA SERIOUS GAME: 
JUEGOS COMERCIALES DE APLICACIÓN MILITAR (JUEGOS SERIOS). 
Esta 4ª clasificación, responde a la necesidad de encuadrar a este tipo de 
simuladores que están basados em aplicaciones de “juegos de guerra” civiles 
adaptados al médio militar professional (ESPANHA, 2014, p. 2)16. 

 

 
FIGURA 42 – Tipos de simulação no Exército Espanhol 
Fonte: ESPANHA (2014) 

 

Nesse sentido, cabe certa reflexão sobre a possibilidade de desvincular esta 

vertente (serious game) da simulação virtual para fins organizacionais, uma vez que 

o EB utiliza os mesmos softwares de simulação virtual tática serious game, a saber: 

Steal Beats e VBS 2 e 3. 

Em análise ampla, verificou-se que o Exército Espanhol definiu no seu 

catálogo de meios de simulação no Ejército de Tierra (2014, p.112) os jogos 

comerciais de aplicação militar como sendo aqueles adaptados às necessidades 

 
16 Em geral, e no nível da OTAN, os meios de simulação podem ser classificados em 3 grupos 

principais: SIMULAÇÃO VIRTUAL: SIMULAÇÃO VIRTUAL AO VIVO: SIMULAÇÃO CONSTRUTIVA 
AO VIVO, JOGO SÉRIO CONSTRUTIVO: JOGOS COMERCIAIS PARA APLICAÇÃO MILITAR 
(JOGOS SÉRIOS). Essa 4ª classificação responde à necessidade de estruturar esse tipo de 
simulador baseado em aplicativos de jogos de guerra civil adaptados ao meio militar profissional 
(tradução nossa). 
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dos diferentes exércitos, bem como aqueles que podem combinar os três tipos de 

simulação (virtual, viva e construtiva).  

 
Esta 4ª clasificación, de nueva creación, responde a la necesidad de 
encuadrar a este tipo de simuladores que están basados en aplicaciones 
de “juegos de guerra” civiles adaptados al medio militar professional 
(ESPANHA, 2014, p. 2, grifo nosso)17.  
 

No contexto da compreensão da importância desta ferramenta para o 

adestramento tático, verifica-se que a Espanha distribuiu os softwares pelo seu 

território da seguinte maneira (ver Figura 43): 

 

 
FIGURA 43 – Distribuição VBS 2 no território espanhol 
Fonte: ESPANHA (2014)  

 

Observa-se, portanto, que a Espanha distribuiu amplamente os softwares 

VBS 2 pelo seu território. Em rápida análise, das 50 províncias, 30 delas possuem 

o VBS 2, o que perfaz um total de 60% de províncias e demonstra o grau de 

importância da simulação do tipo serious game para a nação em questão. 

Evidencia-se ainda que a Espanha também distribuiu o Steal Beasts pelo seu 

território. Em rápida análise, percebeu-se que das 50 províncias, 12 delas possuem 

o referido software, o que perfaz um total de 24% de províncias e  demonstra o grau 

de importância da simulação para a referida nação (ver Figura 44). 

 
17 Esta 4ª classificação, de nova criação, responde a necessidade de enquadrar aos tipos de 

simuladores que estão baseados em aplicações de “juegos de guerra” civis adaptados ao meio 
militar profissional. 
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FIGURA 44 – Distribuição Steal Beasts no território espanhol 
Fonte: ESPANHA (2014) 
 

Nesse sentido, reitera-se que a realização destes treinamentos não pode  

ater-se somente às sedes do CA-Leste (Rio de Janeiro) e CA-Sul e CI Bld (Santa 

Maria), obviamente devido ao tamanho continental do Brasil. 

Por fim, as figuras 45 e 46 trazem a descrição do software em uso, empresa 

fabricante, missão, unidades usuárias, quantidade, situação. 

 

 
FIGURA 45 – Descrição do software Steal Beasts 
Fonte: ESPANHA (2014) 
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FIGURA 46 – Aplicabilidade do software Steals Beasts 
Fonte: ESPANHA (2014) 
 

 
FIGURA 47 – Descrição do software VBS 2 
Fonte: ESPANHA (2014) 

 

Portanto, conclui-se que a Espanha está permanentemente adestrando as 

suas tropas de Infantaria com a utilização de recursos do tipo serious game por ter 

percebido seus benefícios, projetando-o em todo seu território como forma de 

ampliar o adestramento (ver Figura 48). 

O projeto “Fuerza 35” é taxativo ao afirmar que a modernização dos meios 

de simulação permitirá o atingimento de patamares elevados no adestramento para 

o combate rápido. 
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FIGURA 48 – Aplicabilidade do software VBS2 
Fonte: ESPANHA (2014) 

 

2.3.12.3 A simulação virtual na França 
 

Atualmente o Exército Francês coordena as atividades de simulação por 

meio do Centro de Doutrina conhecido como Le Centre de Doctrine et 

dénseignement du commandement (CDEC).  

Este órgão é o responsável por realizar experimentações doutrinárias, 

utilizando, por sua vez, o Laboratório de Combate Scorpion, Le Laboratoire du 

combat Scorpion (LCS), o qual integra a simulação virtual e a simulação construtiva 

(ver Figura 49). 

Neste contexto, infere-se, como primeira impressão comparativa que o 

Exército Brasileiro não possui um laboratório de simulação virtual tática que seja 

especializado em análises de evolução doutrinária, bem como sua avaliação para 

o emprego no futuro.  

Explica-se que a F Ter do Brasil realiza as atividades de simulação por meio 

dos Centros de Adestramento (CA Leste e CA Sul) além do CI Bld. Todavia, não o 

faz com viés de testes, mas sim com abordagens de operações militares específicas 

de determinados exercícios de simulação sob demanda.  

Assim, uma vez constituído o laboratório, sobretudo para o adestramento 

contínuo no cenário da Guerra Híbrida e de Guerra de Movimento, obter-se-á um 

ganho relativo de profissionalização, pois haverá a inserção de dados doutrinários 
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de maneira cíclica no intuito de testar os casos concretos com suas variantes, 

atendendo princípios e fundamentos de Movimento e Manobra essenciais para o BI 

Mec. 

 

 
FIGURA 49 – Símbolo do Laboratoire du combat Scorpion 
Fonte: Laboratoire du combat Scorpion 

 

Para tanto, o suporte de avaliação será como no caso do Exército Francês. 

Ou seja, a base será pautada em um sistema coerente de retroalimentação de 

dados ainda em Laboratório.  

Por conseguinte, permitir-se-á a criação de um modelo sólido, o qual passará 

por avaliações constantes quanto à doutrina empregada em cada variante da 

ameaça, ligadas às suas respectivas possibilidades.  

Ressalta-se que, embora seja realizado no contexto fictício de exercícios, os 

dados utilizados serão do DOAMEPI real da ameaça. 

Recorda-se que atualmente no Brasil existe o SIDOMT, sistema que avalia 

as ameaças para a definição das capacidades requeridas para a F Ter. Existe ainda 

o SADLA, sistema que permite avaliar a doutrina e lições aprendidas. Contudo, 

reitera-se que ambos não possuem enfoque no estudo das variantes originadas nas 

ameaças e nos riscos reais para serem utilizados no ambiente controlado de 

laboratório. 

Desta maneira, observa-se que o Exército Francês utiliza um método 

rigoroso que limita os riscos ao combate, inserindo-os no ciclo de eventos anual e 
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consolidando aspectos doutrinários nas dimensões do combate moderno por meio 

da tecnologia disponível nos algoritmos dos softwares. 

Todo este cenário de desenvolvimento do método de adestramento baseia-

se em um plano diretor. Este, por sua vez, encontra-se apoiado em modelos e 

simulação, principalmente naquilo que ela reflete e aponta como verdadeiras 

possibilidades e limitações em cada ambiente, conforme afirma Facon (2018): 

 
Le besoin d’un tel document vient de l’élaboration, en 2015, du schéma 
directeur pour l’appuide la préparation à l’engagement de l’armée de Terre 
par la modélisation et la simulation. La mise en forme de cette réflexion 
enrichit la compréhension des très nombreux cas d’usage des différents outils 
de simulation, notamment leur utilisation comme support pour la réflexion sur 
l’emploi de capacités futures (FRANÇA, 2018, p. 3)18. 

 

Observa-se que o plano diretor “de l’armée de Terre” corrobora com a ideia 

do SIDOMT do EB, a qual relaciona-se à maneira de descrever soluções aos 

problemas militares com base nas ameaças. Consequentemente, o SIDOMT afirma 

que as ameaças exigem a formatação de novas capacidades requeridas.  

Esta semelhança torna viável a reflexão acerca de preparativos para o 

engajamento da F Ter por meio de simulação e de seus diversos testes em um 

laboratório. Isto gera certa reflexão do “como fazer” para atingir o EFD. 

Nos dias atuais, o Exército Francês trabalha com um ciclo, o qual inicia com 

uma espécie de visão embrionária de determinada doutrina. Após isso, implementa-

se esta visão com a primeira experimentação doutrinária em laboratório.  

A partir de então, são inseridas fontes externas, dados gerais de DOAMEPI, 

os quais são explorados e registrados. Pós-registro, avalia-se a doutrina esperada 

e seu comportamento frente às ameaças por meio de algoritmos dos softwares.  Na 

próxima fase existe nova experimentação, a qual novamente é registrada e, por fim, 

avaliada no terreno. 

A Figura 50 – Ciclo de experimentações doutrinárias a seguir evidencia a 

importância desta sistemática no ambiente multidimensional do século XXI, 

 
18 A necessidade de tal documento vem do desenvolvimento, em 2015, do plano diretor para apoiar a 

preparação para o engajamento do Exército por meio de modelagem e simulação. A formatação 
dessa reflexão enriquece o entendimento dos muitos casos de uso das várias ferramentas de 
simulação, em particular o seu uso como suporte para a reflexão sobre o uso de futuras capacidades 
(tradução nossa). 
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consubstanciado como guia e uma referência comum, conforme afirmação de 

Facon (2018, p. 3), o qual afirma que: 

 
Le présent document de doctrine a pour ambition d’offrir une première 
référence commune à tous les utilisateurs de la simulation, afin de les guider 
dans l’adaptation des outils existants à des besoins croissants et à des 
usages diversifiés” (FRANÇA, 2018, p. 3)19. 

 

 
FIGURA 50 – Ciclo de experimentações doutrinárias 
Fonte: (FRANÇA, 2018, p. 28) 

 

Por fim, aprecia-se a seguir os seguintes modelos da simulação francesa que 

são referências técnicas que podem ser observadas pelo Exército Brasileiro. 

 

Pour remplir sa mission, la simulation met en œuvre des modèles. 
Deux grandes familles de modèles peuvent être distinguées:  
1. Les modèles physiques, qui représentent les capacités technico-
opérationnelles des équipements ; 
2. Les modèles comportementaux, qui exploitent les technologies 
d’intelligence artificielle pour restituer les réactions collectives des unités au 
regard de leur perception de la situation tactique, des ordres reçus et de 
l’environnement opérationnel, géographique et humain au sein duquel elles 
interagissent. 
Si les modèles physiques font appel à des caractéristiques techniques 
objectives, l’importante part de subjectivité qui caractérise la réalisation des 
modèles comportementaux impose un processos long dont le résultat ne peut 
être considéré que comme « approchant » : crédible plutôt que réaliste. 
Le processus de modélisation, de validation et d’intégration des modèles 
différera donc nécessairement pour ces deux familles. 
1. Pour ce qui concerne les modèles physiques, l’intégration des attendus 
technico-opérationnels exprimés dans les fiches de caractéristiques militaires 

 
19 Este documento de doutrina visa oferecer uma primeira referência comum a todos os usuários da 

simulação, a fim de orientá-los na adaptação das ferramentas existentes necessidades crescentes e 
usos diversificados (tradução nossa). 
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n’est pas un obstacle insurmontable. La seule limite aujourd’hui rencontrée 
pour l’expérimentation doctrinale reste les ressources financières et humaines 
affectées à ces développements informatiques et les délais incompressibles 
pour réaliser cette modélisation.  
Une fois réalisé, un modèle physique est testé dans les conditions décrites 
dans les fiches  de caractéristiques militaires (FCM) et modifié jusqu’à ce qu’il 
réponde au besoin exprimé. Il peut alors être validé par l’employeur futur, soit 
la direction des études et de la prospective (DEP) de la fonction opérationnelle 
concernée, puis livré aux forces. 
2. Pour ce qui concerne les modèles comportementaux, leur implémentation 
est d’autant plus complexe qu’au stade auquel se situent le plus souvent les 
travaux d’exploration doctrinale, la doctrine n’est ni mature, ni figée.  
En effet, lors des expérimentations, les potentielles normes d’emploi et 
modalités d’engagement doivent pouvoir être rapidement adaptées. Elles ne 
sont doncpas modélisables.  
L’emploi de pions tactiques de simulation désagrégés, c’est-à-dire, non 
regroupés au sein d’automates tactiques de niveaux SGTIA ou GTIA est alors 
le plus solvente privilégié pour tirer des enseignements exploitables. Cette 
désagrégation qui a un coût humain d’animation important permet en 
revanche de relancer plusieurs fois une même phase tactique en modifiant 
les normes et modalités d’emploi des moyens. Ce sont d’ailleurs ces « jeux » 
multiples qui permettent d’affiner la doctrine exploratoire puis de la modéliser. 
Ainsi, une fois définies, les normes et les modalités d’engagement peuvent 
être implémentées dans les automates modélisant les comportements des 
différents échelons tactiques déjà cités.  
Ces automates peuvent ensuite être testés dans des situations types, puis le 
résultat de cette modélisation peut être confronté à des résultats obtenus avec 
des moyens réels dans des situations identiques. Rendu robuste, le modèle 
comportemental est à nouveau testé dans d’autres situations et modifié 
jusqu’à ce qu’il restitue les effets du pion tactique réel qu’il représente quelle 
que soit la situation. Il peut alors être validé par l’employeur futur via la DEP 
de la fonction opérationnelle concernée, puis livré aux forces. 
Dans le cadre de SCORPION, c’est donc la comparaison des résultats 
obtenus en simulation constructive et en situation avec les moyens réels de 
la force d’expertise du combat SCORPION (FECS) qui permettra 
progressivement d’améliorer la crédibilité des unités SCORPION modélisées 
dans les outils du LCS. 
Au terme de ce processus, la chaîne doctrine validera ces modèles avant leur 
implémentation dans les outils de préparation à l’engagement de l’armée de 
Terre car ils sont identiques à ceux du LCS (FRANÇA, 2018)20.  

 
20  Para cumprir sua missão, a simulação implementa modelos. Duas famílias principais de modelos 
podem ser distinguidas: 
1. Os modelos físicos, que representam as capacidades técnicas e operacionais dos equipamentos; 
2. Modelos comportamentais, que exploram tecnologias de inteligência artificial para reproduzir as 
reações coletivas das unidades quanto à sua percepção da situação tática, das ordens recebidas e do 
ambiente operacional, geográfico e humano em que interagem. 
Se os modelos físicos apelam para características técnicas objetivas, o grau significativo de 
subjetividade que caracteriza a realização dos modelos comportamentais impõe um longo processo 
cujo resultado só pode ser considerado "próximo": mais crível do que realista. O processo de 
modelagem, validação e integração de modelos será, portanto, necessariamente diferente para essas 
duas famílias. 
1. No que diz respeito aos modelos físicos, a integração das expectativas técnicas e operacionais 
expressas nas fichas de características militares não é um obstáculo intransponível. O único limite 
encontrado hoje para a experimentação doutrinária continua sendo os recursos financeiros e humanos 
alocados para esses desenvolvimentos de TI e os prazos incompressíveis para a realização dessa 
modelagem. 
Uma vez produzido, um modelo físico é testado nas condições descritas nas folhas de especificações 
militares (FCM) e modificado até atender à necessidade expressa. Ele pode então  ser validado pelo 
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2.3.12.3.1 Exercícios de simulação virtual na França 
 

A França está desenvolvendo de forma pioneira exercícios que utilizam 

ferramentas e métodos táticos necessários aos soldados de modo a manter a 

superioridade operacional no futuro próximo. 

Como exemplo, no período de 11 a 22 de março de 2019, foi realizado o 

adestramento SCORPION IX, que abordou como tema principal a "coordenação 

das partes interessadas na 3ª dimensão (CI3D)” (FRANÇA, 2019,  p. 1-2).  

Este exercício foi estabelecido por meio do CDEC, conforme observado no 

sítio (FRANÇA, 2019,  p. 1-2) no centro de simulação operacional (CSO) em 

Saumur - França, com o apoio da Força Especialista em Combate Scorpion (FECS).  

Para tanto, utilizou-se de forma inovadora o Programa Scorpion, um 

importante meio de modernização do Exército Francês que tem por objetivo manter, 

diante do adversário, a superioridade operacional em relação ao cenário do ano de 

2025 para aquela nação. Segundo Facon (2018, não paginado), SCORPION é um 

acrônimo que significa Sinergia do Contato Reforçado pela Polivalência e 

Infovalorização (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et 

l’InfovalorizatiON. O Programa visa ainda melhorar a proteção do soldado por meio 

da tecnologia militarizada mais avançada.  

 
futuro empregador, o Departamento de Estudos e Prospectiva (DEP) da função operacional em 
questão, e então entregue às forças. 
2. No que diz respeito aos modelos comportamentais, sua implementação é tanto mais complexa 
quanto, no estágio em que o trabalho de exploração doutrinária ocorre com mais frequência, a doutrina 
não está madura nem rígida. Na verdade, durante os experimentos, os padrões de emprego em 
potencial e os termos de compromisso devem ser adaptados rapidamente. Eles não podem, portanto, 
ser modelados. 
O uso de peões táticos de simulação desagregados, ou seja, não agrupados em autômatos táticos de 
nível SGTIA ou GTIA, é então o solvente de escolha para tirar lições acionáveis. Esta desagregação, 
que tem um custo humano significativo de animação, por outro lado, permite relançar várias 
vezes a mesma fase tática, modificando os padrões e métodos de utilização dos meios. São 
esses múltiplos "jogos" que permitem refinar a doutrina exploratória e depois modelá-la. Assim, 
uma vez definidos, os padrões e métodos de engajamento podem ser implementados nos autômatos 
que modelam o comportamento dos diversos níveis táticos já mencionados. Esses PLCs podem então 
ser testados em situações típicas, então o resultado desta modelagem pode ser comparado com 
resultados obtidos com médias reais em situações idênticas. Tornado robusto, o modelo 
comportamental é testado novamente em outras situações e modificado até renderizar os efeitos do 
peão tático real que representa em qualquer situação. Ele pode então ser validado pelo futuro 
empregador por meio do DEP da função operacional em questão e, em seguida, entregue às forças. 
No contexto do SCORPION, é, portanto, a comparação dos resultados obtidos na simulação construtiva 
e numa situação com os meios reais da força de perícia de combate do SCORPION (FECS) que irá 
gradualmente melhorar a credibilidade das unidades do SCORPION modeladas em Ferramentas LCS. 
Ao final desse processo, a cadeia de doutrina validará esses modelos antes de sua implementação nas 
ferramentas de preparação de engajamento do Exército, porque são idênticas às do LCS (tradução 
nossa, grifo nosso). 
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O Programa Scorpion permite a infovalorização, terminologia adequada para 

demonstrar superioridade na dimensão informacional, tão importante quanto a 

dimensão física e a dimensão humana do Teatro de Operações. Faz ainda amplo 

uso do networking, ou seja, uso da internet para itens aplicados ao campo de 

batalha.  

Desta forma, o Programa induz evolução para tornar-se totalmente 

colaborativo e interconectado, ampliando assim o compartilhamento de 

informações entre comando, veículos de combate, combatentes desembarcados, 

aeronaves, apoio de fogo e inteligência. Tudo isso pode ser aproveitado em 

benefício do adestramento do BI Mec. 

Desde 2014, a rede do LCS, é liderada pelo CDEC dentro de sua divisão 

doutrinária. Esta rede está realizando trabalho exploratório, cujo escopo é imenso, 

para medir as consequências de inovações em futuros confrontos armados. 

Paralelamente, ela analisa os benefícios para o Exército de modo a tirar proveito 

da tecnologia da pesquisa civil ou da indústria de defesa (inteligência, realidade 

aumentada artificial, robótica, munição inteligente, armas a laser, etc.). 

Observa-se, por meio do Laboratory Combat Scorpion, que o CDEC inovou 

e se preparou para a chegada do equipamento Scorpion, o qual, como antes 

mencionado, visa melhorar a proteção do soldado por meio da tecnologia 

militarizada mais avançada, enquanto o trabalho da LCS é o de avaliar e levar em 

conta as adaptações necessárias para redesenhar a luta terra-ar.  

A série dos experimentos do exercício SCORPION, realizada por vários anos 

pelo CDEC, visa testar hipóteses doutrinárias no nível de agrupamento tático de 

armas combinadas (GTIA), com a participação das forças. 

Neste contexto, em 2019, o exercício Scorpion IX utilizou o 92º Regimento 

de Infantaria (92º RI) de modo que esta Unidade foi a responsável pela manobra. 

Houve, portanto, o adestramento de 169 participantes como parte do engajamento 

de uma brigada de armas combinadas (BIA). 

 Percebeu-se que o exercício de 2019 estudou o elo entre um GTIA Scorpion 

e sua BIA, seus respectivos apoios, bem como a integração e a coordenação das 

partes interessadas nas três dimensões (CI3D), e na sua capacidade de implantar 

um PC tático Scorpion. Desta forma, infere-se que neste exercício houve a 

interoperabilidade que o EB visa buscar no cenário nacional com a Marinha e 

Aeronáutica.  
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A França desenvolve esforço pioneiro para que existam questões de estudos 

referentes às providências tomadas para gerenciar todos os ambientes de conflitos, 

o que engloba a utilização de aeronaves, drones, etc. Objetivou-se elencar os meios 

para que o 92º RI alcançasse seus objetivos e recebesse o apoio o mais rápido 

possível, enquanto havia a garantia da segurança de aeronaves às tropas 

terrestres. Assim, com uso inovador de simulaçāo baseada no software SOULT, a 

França estabeleceu o treinamento nível GTIA.  

O tema do exercício SCORPION IX foi uma intervenção, por meio da 

mobilização da Brigada com um GTIA Scorpion, apoiado em recursos cibernéticos 

no nível tático, bem como em recursos de apoio nas três dimensões em um país 

fictício para restaurar o estado de direito. Foi uma operação simulada com combate 

de alta intensidade diante de um inimigo poderosamente armado em um ambiente 

no futuro próximo (ver Figura 51).  

Os experimentos no LCS reúnem os principais atores para a melhor definição 

e uso dos materiais do futuro, usando ferramentas de simulação. Há ainda uma 

verdadeira preocupação para que as atividades se atenham às preocupações do 

estudo do terreno como principal fator de decisão. 

A abordagem do LCS é baseada em uma grande comunidade de partes 

interessadas em rede. Uma campanha de experimentos táticos é realizada com o 

objetivo de desenvolver soluções credíveis para utilizações nas futuras unidades 

Scorpion e projetá-las em princípios organizacionais.  

Destas sequências particularmente imersivas, cada colaborador pode dar 

retorno concreto na medida em que contribui com sua experiência, principalmente 

no viés operacional. 

Sem precedentes, esta abordagem visou inserir o aspecto humano da 

inovação do Programa Scorpion, determinando todos os fatores cognitivos ou 

organizacionais que constituirão a chave para o sucesso militar futuro. 

Assim, o Scorpion deve possibilitar a elaboração de manuais provisórios de 

emprego antes da chegada equipamentos, contribuindo para a apropriação 

progressiva do referido programa no Exército Francês. 

Fruto de pesquisas, observou-se que no final das atividades, os dados 

quantificados da simulação foram extraídos e analisados quanto ao tempo levado 

em consideração das ordens, a taxa de consideração do inimigo, a taxa de 

destruição, de detecção, etc. 
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FIGURA 51 – Slogan do Execício SCORPION IX 
Fonte: Laboratoire du combat Scorpion 

 

Após o exercício, o CDEC organizou um seminário operacional para 

aprender com este estudo e com todos os participantes a fim de desenvolver a 

doutrina do GTIA Scorpion, o que ensejou a ideia de melhores práticas na utilização 

da APA no contexto do SADLA, sistema que atualmente permite o 

acompanhamento da doutrina da F Ter do Brasil. 

Por fim, diante das ameaças atuais e futuras, observou-se que as forças 

armadas daquele país corroboram a ideia da responsabilidade e do dever de 

controlar totalmente as contribuições da alta tecnologia para tomar e manter a 

ascensão, qualquer que seja o tipo de inimigo. Por conseguinte, os franceses 

elencam os exercícios de simulação, incluindo o exercício Scorpion IX, como 

verdadeiro marco necessário à preparação e à projeção de um GTIA Scorpion em 

2021.  
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3 METODOLOGIA  
 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia adotada 

nesta dissertação de mestrado. Para tanto, esta seção teve como escopo descrever 

o caminho a ser percorrido para solucionar o problema de pesquisa levantado.  

Assim, foram explicitados os procedimentos adotados nos levantamentos 

documentais e bibliográficos, bem como o princípio para a seleção das amostras 

submetidas às entrevistas, instrumento de coleta de dados utilizado.  

Além disso, foram apresentados os instrumentos e os procedimentos 

utilizados na coleta e análise dos dados visando esclarecer os resultados obtidos 

no presente estudo.  

Fruto do estudo da sistemática adotada para aplicação da Simulação Virtual 

Tática, buscou-se compreender o emprego dos simuladores virtuais do tipo serious 

game no adestramento do BI Mec e extrair contribuições essenciais que foram 

interpretadas como bases para aplicação do método de adestramento. 

Nesse contexto, a revisão foi realizada em três fases:  

a) planejamento, no qual foram estabelecidas as questões de estudo 

relacionadas aos objetivos específicos. Resumidamente, seguiu-se uma espécie de 

protocolo integrador dos assuntos, Infantaria Mecanizada e Simulação Virtual 

Tática, o qual direcionou a busca pela resposta às principais dúvidas representadas 

nas referidas questões. 

b) condução, que consistiu na execução de buscas e de seleção de artigos 

científicos, dissertações de mestrado e obras de interesse, de acordo com critérios 

pré-estabelecidos que se alinharam aos principais assuntos 

c) extração de dados, de modo a compreender o estado da arte na área de 

Simulação Virtual Tática e Infantaria Mecanizada 

Para tanto, a pesquisa utilizou a abordagem qualitativa uma vez que os 

dados obtidos nas entrevistas foram interpretados pelo autor. Consequentemente, 

o modo de análise foi o dedutivo devido à busca incessante por inferências que, 

sistematicamente, respondiam as questões de estudo, contribuindo sobremaneira 

para a solução do problema. 
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Neste viés de atingir o objetivo geral da pesquisa, percebeu-se a necessidade 

de selecionar militares que possuíssem conhecimento nas áreas de Infantaria 

Mecanizada e SVT, ambas muito recentes na F Ter. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  
 

Com aderência estrita ao Plano Estratégico do Exército 2020-2023 (BRASIL, 

2019b), o presente trabalho tem como tema geral “As bases para o método de 

emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: um estudo de suas 

contribuições para o adestramento do Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

A fim de delimitar a temática proposta, o objeto formal de estudo desta 

dissertação de mestrado é a otimização da contribuição dos simuladores virtuais 

do tipo serious game para o adestramento do Batalhão de Infantaria Mecanizado, 

quando estabelecidas bases para o método de emprego destes softwares.  

A pesquisa compreende os anos de 2015 a 2020 e tem, como delimitação 

populacional, militares especialistas em práticas de simulação virtual tática do tipo 

serious game e/ou militares especialistas em Infantaria Mecanizada. 

De posse desta delimitação, foram elencadas questões de estudo que se 

tornaram fundamentais para o estabelecimento da compreensão das bases para o 

método proposto.  

Neste contexto, uma vez analisadas as documentações, bibliografias e 

entrevistas, surgiram pressupostos básicos que são viáveis quanto ao uso do 

método proposto na minuta do Caderno de Instrução de Simulação Virtual. Tais 

pressupostos apresentam-se como condicionantes da utilização dos softwares 

serious game pelo BI Mec, materializando-se por meio da aplicabilidade e da 

disponibilidade  

Por meio da observação e mensuração dos pressupostos, pretendeu-se 

compreender quais as bases fundamentais para aplicação do método de 

adestramento do BI Mec.  

Além disso, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica associada ao 

levantamento da avaliação de uma amostra de especialistas no emprego dos 

softwares do tipo serious game e no emprego da Infantaria Mecanizada, foram 

obtidos dados que servirão de subsídios para futuros trabalhos. 
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 A investigação foi limitada devido à impossibilidade de comparar o 

rendimento efetivo de uma amostra especialista na prática da SVT e Inf Mec com 

outra que não possui especialidade em adestramento nas áreas citadas. Contudo, 

salienta-se que com o passar dos anos poderá ser alvo de estudo comparativo. 

Apesar do exposto, a pesquisa alcança seu objetivo geral, uma vez que 

coletou dados técnicos capazes de gerar conhecimento, os quais foram capazes de 

lapidar as bases de aplicação do método. 

Por fim, evidencia-se que o presente estudo não se dedica à obtenção de 

generalização para quaisquer atividades de adestramento nas diversas naturezas 

de Infantaria, mas sim especificamente ao treinamento da Infantaria Mecanizada. 

Contudo, pesquisas futuras poderão comprovar com rigor científico a eventualidade 

de generalizações das bases propostas nesta pesquisa. 

Do exposto, os resultados obtidos não devem ter sua interpretação estendida 

para tropas de outra natureza, ainda que sejam similares na execução da função 

de combate movimento e manobra. 

 

3.2 AMOSTRA  
 

Para o presente trabalho foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

militares especialistas em simulação virtual tática do tipo serious game, bem como 

em Infantaria Mecanizada, os quais possuem vínculo com as seguintes 

Organizações Militares: Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), Centro de 

adestramento Sul (CA-Sul), Centro de Adestramento Leste (CA-Leste) e os 

Batalhões de Infantaria Mecanizados (BI Mec) orgânicos da 15ª Brigada de 

Infantaria Mecanizada. 

Nesta senda, foram entrevistados oito militares dentro das seguintes 

especificidades: Posto/Graduação, função e/ou especialidade do militar, OM em 

que o entrevistado desenvolve atividades relacionadas à SVT e sua respectiva 

Força Armada (ver Quadro 2 – Especificidades dos entrevistados). 

                                                                                                                                                 
(continua) 

Posto/Graduação Função e/ou 

especialidade 

OM Força Armada 
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Tenente-Coronel Chefe da 3ª Seção do 

Estado-Maior da 15ª 

Bda Inf Mec 

15ª Bda Inf 

Mec 

Exército Brasileiro 

Major Chefe da Subseção de 

Simulação Virtual 

CA-Leste Exército Brasileiro 

Major Chefe da Subseção de 

Simulação Viva 

CA-Sul Exército Brasileiro 

Major Engenheiro Militar - 

Adjunto da Seção de 

Simulação Virtual 

CI Bld Exército Brasileiro 

Major Engenheiro Militar -

Adjunto da Seção de 

Simulação Virtual 

CI Bld Exército Brasileiro 

Capitão de Corveta Fuzileiro Naval- 

Especialista em 

Computação Gráfica 

CIASC Marinha do Brasil 

1º Sargento Monitor CI Bld Marinha do Brasil 

QUADRO 2 – Especificidades dos entrevistados 
Fonte: O autor 

 

A seguir demonstra-se o nível de conhecimento dos entrevistados21 acerca 

dos assuntos que circundam o tema da pesquisa, fator preponderante para o 

desenvolvimento dos pilares propostos (ver Quadro 3 – Perfil profissional).  

 

(continua) 

Entrevistado Principal função Cursos e Estágios na área da 

pesquisa 

Ten Cel 

Frederico 

Toscano Barreto 

Chefe da 3ª Seção do 

Estado-Maior da 15ª Bda Inf 

Mec 

- Não possui. 

 
21 Para fins de clareza e compreensão da leitura, quando apresentados a partir de seus postos, os 

entrevistados serão chamados por seus nomes de guerra. Já quando apresentados dados de suas 
entrevistas, serão utilizados seus últimos sobrenomes para haver consonância entre texto, 
referências bibliográficas e o MATAD. 
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Maj Tibério 

Ferreira 

Figueiredo 

Chefe da Divisão de 

Adestramento do CA-Leste 

- Introdução à Simulação de 

Defesa, do departamento de 

Defesa e segurança da 

Universidade de Cranfield do 

Reino Unido da Grã- Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

- Estágios de capacitação 

interna do CA-Leste. 

Maj Andrey 

Eduardo 

Rodrigues 

Chefe da Subseção de 

Simulação Viva do CA-Sul 

- Curso de administrador e 

Scripting do VBS3, pela 

empresa Bohemia Interactive 

- Estágio Tático de Infantaria 

Mecanizada do CI Bld. 

Maj Pedro 

Procopio de 

Castro 

Adjunto da Seção de 

Simulação Virtual do CI Bld 

- Curso de graduação em 

Engenharia da Computação 

pelo Instituto Militar de 

Engenharia 

- Introdução à modelagem para 

a Simulação Virtual pelo CA-Sul. 

CC Raphael de 

Souza Almeida 

Instrutor do CIASC - Mestrado em Ciência da 

Computação, com ênfase em 

computação Gráfica pelo 

Instituto TecGraf (PUC- RIO). 

Cap Rodrigo 

Dias Neto 

Adjunto da Seção de 

Simulação Virtual do CI Bld 

- Curso de graduação em 

Engenharia da Computação 

pelo Instituto Militar de 

Engenharia. 

1º Sgt Rangel 

Panichi Flôres 

Monitor do CI Bld - Estágio Tático de Infantaria 

Mecanizada do CI Bld 

Curso de administrador e 

Scripting do VBS3, pela 

empresa Bohemia Interactive. 

QUADRO 3 – Perfil profissional  
Fonte: O autor 
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Contudo, foi estabelecido previamente o contato com oficiais de ligação do 

Brasil junto aos Estados Unidos da América, República da França e Reino da 

Espanha, no intuito de compreender como estes países otimizam seus 

adestramentos, tendo por base seus respectivos métodos de emprego dos 

softwares durante o ciclo preparatório (ver Quadro 4).  

 

Posto Nome Função 

Coronel Alessandro Visacro Oficial de Ligação do Brasil junto 

aos Estados Unidos da América 

Coronel Alexandre de Oliveira Moço Oficial de Ligação do Brasil junto 

ao Reino da Espanha 

Coronel Francisco Welligton Franco de 

Souza 

Oficial de Ligação do Brasil junto 

à República da França 

QUADRO 4 – Oficiais de Ligação  
Fonte: O autor 

 

A importância das ideias transmitidas pelos supracitados oficiais de ligação 

permitiu notório avanço na pesquisa e contribuiu sobremaneira para fundamentar 

as questões da entrevista com os especialistas. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 

O delineamento da pesquisa foi caracterizado pela seleção da bibliografia e 

pelo levantamento das fontes; coleta e crítica dos dados pela leitura analítica e 

fichamento das fontes; realização de entrevistas com especialistas em simulação 

virtual tática e Infantaria Mecanizada, oficiais da Marinha do Brasil e da 15ª Bda Inf 

Mec, a fim de compilar os dados, apresentar e discutir os resultados.  

 

3.3.1 Classificação quanto ao método da pesquisa 
 

Quanto ao método da presente pesquisa, elencou-se o dedutivo. Este é o 

método em que o pesquisador parte de verdades preestabelecidas a partir de 

princípios, leis ou teorias, para chegar a alguma conclusão sobre um determinado 
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caso particular. Neste as conclusões são alcançadas a partir de deduções, de 

acordo com o raciocínio do pesquisador (NETO, 2005). 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 35), “o processo dedutivo, por um lado, 

leva o pesquisador do conhecido ao desconhecido com pouca margem de erro; por 

um lado, é de alcance limitado, pois a conclusão não pode possuir conteúdos que 

excedam o das premissas”. 

Destarte, quanto ao tratamento de dados, a pesquisa caracteriza-se pelo 

método dedutivo, pois utiliza a opinião de especialistas e o fichamento de fontes 

externas - Oficiais de ligação do Brasil junto a Espanha, aos Estados Unidos da 

América e a França para inferência de dados. 

 

3.3.2 Classificação quanto à abordagem do problema 
 

 No contexto da forma de abordagem do problema, a presente pesquisa  

classifica se como qualitativa devido ao processo apresentado para obtenção dos 

dados. O conteúdo foi apresentado aos entrevistados a fim de que eles pudessem 

discorrer sobre as possibilidades de fontes externas apresentadas e, assim, 

opinassem sobre o desenvolvimento de uma base sistemática para o adestramento 

de um BI Mec utilizando os softwares de simulação licenciados pelo EB.  

Esta maneira de obter os dados permitiu uma interação entre pesquisador e 

entrevistado. Por conseguinte, esta abordagem qualitativa foi utilizada sobretudo no 

interesse de buscar a mensuração de dados técnicos-profissionais na percepção 

dos especialistas em Simulação Virtual Tática e em Infantaria Mecanizada.  

Portanto, o presente problema conduz a pesquisa quanto a sua abordagem 

e à utilização da pesquisa qualitativa, pois permitiu uma análise respaldada na 

opinião de especialistas com notório saber em SVT e Inf Mec, dos quais se extraiu 

a percepção de conhecimento em assuntos que envolvem o adestramento de um 

BI Mec. 

 

3.3.3 Classificação quanto aos objetivos da pesquisa  
 

Atinente aos objetivos, infere-se que a pesquisa é exploratória, uma vez que 

permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto 
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que este ainda é pouco conhecido e pouco explorado. É utilizada para iniciar um 

processo de sondagem com vistas a aprimorar ideais e descobrir intuições.  

Neste tipo de pesquisa é necessário que o pesquisador busque a 

consonância com outras fontes que darão base ao assunto abordado, como é o 

caso da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com profissionais que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado.  

Desta forma, pretendeu-se compreender quais experiências da Marinha do 

Brasil e de outras nações que puderam ser materializadas desde já no 

adestramento do BI Mec. Deste modo, estabelecer-se-ão bases para a aplicação 

do método de adestramento empregado em SVT no BI Mec por meio da obtenção 

de dados de especialistas no Brasil, ou seja, plenamente enquadrado nos objetivos 

específicos como proposto no trabalho.  

Neste diapasão, Prodanov & Freitas (2013) corroboram a importância da 

pesquisa descritiva ao afirmar que é o momento no qual o pesquisador registra e 

descreve os fatos sem interferir nos mesmos, com o objetivo de descrever as 

características de determinada amostra ou estabelecer relações entre variáveis. 

Isto também foi apresentado em Freire (2018, p. 34). 

Em consequência, a presente pesquisa é classificada como descritiva por ser 

adaptável às características da análise da percepção da opinião dos entrevistados, 

bem como da análise dos fatores DOAMEPI, principalmente o adestramento para 

capacitação dos militares. 

As questões de estudo permitiram obter inferências. Consequentemente, 

geraram-se conclusões parciais e obteve-se então, uma visão ampla daquilo que 

influenciou ou não para a solução do problema decomposto em partes.  

Para tanto, no intuito de subsidiar a solução ao problema, o delineamento 

desta pesquisa observou a leitura analítica e o fichamento das fontes, bem como 

entrevistas com especialistas em simulação virtual tática do tipo serious game e 

especialistas em Infantaria Mecanizada. Além disso, a pesquisa utilizou questões 

de estudo, argumentação e discussão de resultados. 

Relativamente ao objetivo geral, foi conduzida uma pesquisa do tipo 

descritiva. Desta forma, pretendeu-se identificar as relações nas mais diversas 

análises.  

Fruto de inferências, sobretudo daquelas obtidas nas questões de estudo, 

observou-se, ainda, que as demandas materializadas nas perguntas do 
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questionário da entrevista, cujas características básicas são de conhecimento do 

pesquisador, elevaram o nível de detalhamento do conhecimento.  

Assim, a conclusão acerca das percepções do pesquisador conduziu a visão 

descritiva na pesquisa. 

 

3.3.4 Classificação quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados 
 

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, a presente pesquisa 

classifica-se como estudo de caso e levantamento. 

O estudo de caso caracteriza-se pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento 

(RODRIGUES, 2006, p. 40). 

Por somente utilizar uma amostra de entrevistados da Marinha do Brasil e do 

Exército Brasileiro, a pesquisa enquadra-se como um estudo de caso. Da análise 

dos grupos pertencentes à amostra inferiu-se possibilidades de explicações, após 

observações detalhadas das respostas da amostra, o que também caracterizou a 

pesquisa como estudo de caso, haja vista o grau de detalhes obtidos. 

De acordo com Gil (2010), também mencionado em Freire (2018), parte-se 

do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado 

representativo de muitos outros, ou mesmo de todos os casos semelhantes. Esses 

casos podem ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades, etc. 

Rodrigues (2006, p. 40), bem como mencionado em Freire (2018), afirma 

ainda que os levantamentos são populares entre pesquisadores, pois proporcionam 

conhecimento direto da realidade, economia e rapidez na obtenção de grande 

quantidade de dados em um curto espaço de tempo, além de permitir o 

agrupamento de dados em tabelas para posterior análise quantitativa. 

Deste modo, observa-se que esta pesquisa se enquadra, com pertinência, 

nas situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido, tal como 

é a percepção dos entrevistados, a ponto de ser enquadrado como um tipo ideal, 

possibilitando avançar na pesquisa e delimitando-a ao tema proposto. 

Além disso, assim como em Freire (2018, p. 35), a pesquisa aplica-se ao 

levantamento por observações prévias que podem confirmar a percepção anterior 

do autor quanto à vivência direta no meio militar e por caracterizar-se pela 
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interrogação direta das pessoas que possam estar envolvidas com o objeto cuja 

experiência profissional deseja-se conhecer.  

Nesta pesquisa, a classificação como levantamento ocorre por ter sido 

efetuada com uma amostra dos militares pertencentes ao CI Bld, CA-Sul, CA-Leste 

e 15ª Bda Inf Mec no âmbito EB, além do CIASC no âmbito da Marinha do Brasil. 

 

3.3.5 Procedimentos para a revisão da literatura  
 

A Revisão de Literatura baseou-se nas seguintes fontes:  

a) manuais de campanha nacionais e cadernos de instrução (CI), inclusive 

minutas de CI, tendo sido utilizados especificamente quanto à doutrina, operações 

e seus tipos, bem como a Infantaria Mecanizada, enquanto estes foram usados 

para pesquisas dos vetores da simulação virtual tática do tipo serious game;  

b) portarias e Boletins do Exército;  

c) trabalhos acadêmicos;  

d) artigos científicos nacionais e internacionais (americanos, franceses e 

espanhóis) que abordavam algum assunto envolvido na temática;  

e) artigos de sites oficiais estrangeiros dos exércitos (americanos, franceses 

e espanhóis) que tenham realizado aplicação prática do assunto em pauta;  

f) artigos de revista nacional que versavam sobre as questões de estudo;  

g) normas técnicas que versavam sobre as possibilidades, as limitações e as 

características da VBTP MSR 6X6 Guarani;  

h) relatórios de missões nacionais e estrangeiras que envolviam simulação 

virtual;  

i) portfólios de apresentação de produtos de empresas de simulação (eSim 

Games e Bohemian Interactive;  

j) periódicos eletrônicos de Defesa e Tecnologia já consagrados.  

Do exposto, foram utilizadas as seguintes estratégias de busca:  

a) para manuais de campanha nacionais, cadernos de instrução, instruções 

provisórias, trabalhos acadêmicos anteriores, artigos científicos nacionais, portarias 

e boletins do Exército: busca direta pelos portais da Biblioteca do Exército (Rede 

BIE), do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), da Doutrina Militar Terrestre e 

pelos mecanismos de busca Scielo e Google Acadêmico. Foram utilizadas as 

seguintes palavras-chave: “infantaria mecanizada”, “simuladores”, “simulação”, 
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“adestramento”, “doutrina”, “blindados no exército”, “operações”, “treinamento 

tático”, “custos da simulação”, “operacionalidade” e “instrução militar”;  

b) para artigos estrangeiros (americanos, franceses e espanhóis): foram 

utilizados os termos descritores anteriores correlatos em inglês no portal de 

Publicações do Exército Americano (armypub);  

c) para artigos nacionais, normas técnicas, portfólios de simuladores e 

periódicos eletrônicos: pesquisa eletrônica por meio do mecanismo de busca dos 

websites do COTER, C Dout Ex, CI Bld, CA-Leste e CA-Sul, além do Google, com 

busca pelos termos já́ mencionados para as demais fontes;  

d) o sistema de busca foi complementado, ainda, pela coleta de relatórios de 

missões estrangeiras obtidos por meio da cooperação dos oficiais de ligação do 

Brasil junto aos Estados Unidos da América, França e Espanha. 

 

3.3.6 Procedimentos metodológicos  
 

Em análise estrita, as ações realizadas até a coleta de dados foram as 

relacionadas aos objetivos específicos da presente pesquisa. A partir disso, tendo 

como base as questões de estudo, buscou-se informações sobre o tema em pauta 

sempre com a meta de elucidar o problema por meio do objetivo geral. A obtenção 

destas informações ocorreu por meio das estratégias e das fontes anteriormente 

mencionadas, sendo que a inclusão dos dados ocorreu de acordo com o 

cumprimento dos seguintes critérios: 

a) critérios de inclusão: informações relevantes, sintéticas e analíticas, 

obtidas de fontes fidedignas composta de estudos, investigações jornalísticas e 

portfólios de empresas que obtiveram licenças de softwares do EB, as quais tratam 

de políticas de simulação para o adestramento  e o treinamento tático de blindados;  

b) critério de exclusão: informação sem fonte fidedigna ou que abordassem 

a temática de simulação virtual alheia ao ambiente militar. 

Neste contexto de critérios pré-estabelecidos e cumprimento dos requisitos 

ligados às questões de estudo, a metodologia teve como base três direções 

norteadoras: manuais, CI e bibliográfias observadas na revisão da literatura; 

militares especialistas nos assuntos relacionados ao tema; e exemplos práticos 

existentes em outros exércitos.  
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Os estudos da revisão da literatura permitiram o aprofundamento no assunto 

e a obtenção do estado da arte. Após o entendimento da atual posição em que a F 

Ter se encontra, pretendeu-se atingir novos patamares.  

Para tanto, o caminho  percorrido necessitou de conhecimento, que foi obtido 

junto aos especialistas selecionados para responder às entrevistas (chefes de 

seção, instrutores e engenheiros do CI Bld, CA-Leste e CA-Sul). Nesta senda, por 

meio das entrevistas, puderam ser levantados os aspectos comprobatórios das 

bases para o método de emprego dos softwares de SVT serious game. 

Para esta fase da pesquisa foram realizados pré-testes dos questionários 

com o efetivo de capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) 

e do 34º BI Mec, possuidores do Curso de VBTP MSR 6X6 Guarani e do Estágio 

de Infantaria Mecanizada - haja vista atenderem parcialmente aos pré-requisitos 

para integrar a amostra proposta no estudo. A finalidade foi a identificação de 

possíveis falhas no instrumento de coleta de dados, inclusive de interpretação 

daquilo que se pretendia dizer.   

Por fim, para consolidar os conhecimentos obtidos, foi realizado o 

levantamento de exemplos práticos dos Exércitos dos EUA, da França e da 

Espanha, os quais adotam o emprego da simulação virtual tática, com o intuito de 

respaldar o estudo e as sugestões e recomendações realizadas, retificando ou 

ratificando as ponderações conclusivas.  

 

3.3.7 Instrumentos  
 

Com o tema de aplicação da simulação virtual tática ainda pouco abordado 

no contexto da Infantaria Mecanizada, buscou-se a utilização de entrevistas como 

instrumento de coleta de dados.  

Sucintamente, as entrevistas foram realizadas com militares da linha bélica 

com notório saber em aplicabilidade da SVT serious game, bem como Infantaria 

Mecanizada. Estes militares compõem atualmente os cargos e encargos no CI Bld, 

CA-Sul e CA-Leste. Além disso, foram realizadas entrevistas com engenheiros 

militares cuja formação é estritamente relacionada ao emprego dos softwares 

licenciados. Estes militares também chefiam setores de simulação no CI Bld. 
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Com a necessidade de obter informações relevantes acerca do 

conhecimento na aplicabilidade sistêmica em SVT por parte dos entrevistados, 

buscou-se realizar a entrevista face a face, por este pesquisador junto ao 

entrevistado. Contudo, devido à recomendação de isolamento social originada com 

a pandemia do COVID-19, as entrevistas foram realizadas por meio eletrônico. 

Neste sentido, a entrevista permitiu esclarecer pressupostos relacionados à 

percepção da amostra. Consequentemente, os dados obtidos foram de grande valia 

para o entendimento da lógica que pode ser adotada no adestramento do BI Mec 

por meio da SVT, se relacionado ao método que potencialize os resultados. 

Este pesquisador utilizou a entrevista semiestruturada quanto ao tipo de 

pesquisa. Ou seja, as questões foram definidas previamente, sendo todas 

relacionadas aos objetivos específicos do presente trabalho. Não obstante, durante 

a entrevista propriamente dita, foram feitas perguntas adicionais para extrair 

elucidações pertinentes aos assuntos que se mostraram mais difíceis de se inferir 

conclusões a respeito, sempre coerentes com o tema pautado.  

Buscou-se ainda revestir o questionário com subfaseamentos relacionados 

aos aspectos profissionais, experiências no emprego de SVT e outros itens do perfil 

do entrevistado. Neste sentido, houve ainda a preocupação de incrementar a 

entrevista com texto introdutório explicando a intenção da pesquisa. 

Assim, a  aplicação das entrevistas objetivou o acesso ao conhecimento dos 

militares especialistas nos assuntos em pauta, viabilizando o entendimento 

detalhado e ponderado das questões de estudo e permitindo a mensuração dos 

seguintes itens: indicadores do fator adestramento, aplicabilidade do acesso remoto 

aos softwares na infraestrutura do BI Mec, capacidades dos softwares quanto aos 

fatores doutrina, material e pessoal. 

Por fim, a utilização da entrevista semiestruturada permitiu posteriormente 

correlacionar os dados com as ferramentas estatísticas pertinentes ao estudo de 

caso e ao levantamento desta pesquisa. 

 

3.3.8 Análise dos dados  
 

Os dados obtidos pela revisão bibliográfica e pelas entrevistas semi-

estruturadas foram analisados subjetivamente, de forma qualitativa, isoladas por 

questões de estudo. 
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Por meio da leitura analítica das fontes bibliográficas, pretendeu-se 

sedimentar a revisão de literatura sobre cada aspecto que influencia o emprego dos 

simuladores virtuais do tipo serious game, além de tudo aquilo que cerca as suas 

contribuições para o adestramento do BI Mec.  

Assim, compreendeu-se a dinâmica tecnológica que envolve o tema, 

construindo uma visão crítica dos assuntos correlatos, compreendendo os detalhes 

e suas múltiplas influências implicativas para o BI Mec. 

Para a apresentação dos resultados foram utilizados recursos de tabelas, 

quadros e gráficos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste momento da pesquisa pretendeu-se apresentar e discutir os 

resultados obtidos por meio da revisão de literatura, além da interpretação das 

entrevistas com especialistas em Simulação Virtual Tática e Infantaria Mecanizada. 

Para tanto, buscou-se analisar e lapidar os dados obtidos nas entrevistas. 

Por conseguinte, almejou-se o confronto com a revisão de literatura e documentos 

diversos utilizados. Dessa discussão surgiram as conclusões, sugestões e 

recomendações que foram categoricamente faseadas por meio da apreciação de 

dimensões elencadas, bem como seus aspectos de análise. 

Nesse ínterim, evidenciou-se a necessidade de conscientizar o leitor acerca 

da evolução que o tema propõe para o ganho de rendimento do BI Mec quanto ao 

seu adestramento. Elencou-se, portanto, como fundamental a assimilação da 

dinâmica de mudanças dos assuntos relacionados à Doutrina Militar Terrestre, à 

Infantaria Mecanizada e à Simulação de Combate.  

Além disso, registra-se a necessária conscientização sobre a integração dos 

assuntos tratados nos fatores DOAMEPI correlatos, principalmente quanto à 

doutrina, ao adestramento e à infraestrutura, que remetem ao desenvolvimento da 

capacitação dos militares do BI Mec.  

Deste modo, fomentou-se deliberações e opiniões que retratam a 

possibilidade de melhoria no adestramento do BI Mec. Estas discussões geraram, 

inclusive, sugestões que incluem a possibilidade de obtenção de dados médios de 

planejamento (DAMEPLAN), fidedignos e específicos para este tipo de OM, desde 

que os dados sejam analisados com o rigor científico nas simulações. 

Por fim, adotou-se uma sistemática na discussão, na qual se evidenciou a 

experiência de militares nas áreas da pesquisa. A metodologia adotada originou-

se da realização de sete entrevistas, respondidas no período compreendido entre 

maio a agosto de 2020.  

Para tanto, do total de entrevistados, recorda-se que foram selecionados dois 

engenheiros militares, especialistas na aplicabilidade na Seção de Simulação Virtual 

do CI Bld. As perguntas foram eminentemente técnicas com vistas à compreensão 

do atual estado da arte das ferramentas que compõem as principais funções de 

combate inseridas na SVT do tipo serious game.  
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Ainda no viés da exploração da ferramenta metodológica da entrevista, 

relembra-se que foram obtidas respostas às questões de estudo de quatro 

especialistas em simulação do tipo serious game, sendo 3 (três) do EB, possuidores 

de cursos e estágios de especialização em SVT, Infantaria Mecanizada e vivência na 

Simulação de Combate, bem como um oficial da Marinha do Brasil, mestre em 

Ciências da Computação. Além disso, entrevistou-se o Chefe da 3ª Seção do Estado-

Maior Geral da 15ª Bda Inf Mec, de modo a acompanhar o atual estágio desta Brigada. 

Todas as entrevistas objetivaram apreciar aspectos de correlação que 

indicaram as bases para aplicação do método. O processo de apreciação iniciou por 

meio das questões de estudo, as quais orientaram a condução das entrevistas.  

Consequentemente, extraíram-se parâmetros que foram interpretados, 

categorizados e dimensionados permitindo-se a criação de fluxogramas. Estes itens 

são os produtos desta pesquisa, os quais seguem como proposta de anexo ao futuro 

Caderno de Instrução de Simulação Virtual Tática. 

Embora o número de entrevistas tenha sido reduzido, o resultado obtido foi 

de grande valia devido ao notório saber dos entrevistados comprovado por seus 

currículos e experiências em SVT, Inf Mec ou em ambos. Neste sentido, recorda-se 

que Rodrigues (2006) afirma que a amostra, ainda que reduzida, é significativa e 

representa a totalidade da população considerada. 

Inicialmente, em cada entrevista, foram elencados “aspectos pessoais” que 

permitiram, nos seus respectivos campos, obter o nome, telefone e e-mail dos 

entrevistados para manter o contato mesmo após as entrevistas. Todos os 

entrevistados se identificaram.  

Em seguida, foram selecionados “aspectos de perfil profissional”, os quais 

foram comprobatórios quanto à apreciação do notório saber dos entrevistados.  

Por fim, as entrevistas contemplaram “aspectos de experiência em 

adestramento virtual” e “aspectos de práticas profissionais” a fim de analisar-se os 

dados de modo científico, o que permitiu a consolidação do entendimento do tema. 

 

4.1 A SIMULAÇÃO VIRTUAL TÁTICA 
 

Com o advento da tecnologia, a simulação virtual ganhou notabilidade no 

adestramento dos exércitos pelo mundo. O Exército Brasileiro - alinhado a esta 
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evolução – vem buscando extrair melhores rendimentos de suas tropas através da 

utilização de softwares nos centros de adestramento, sendo o CA-Sul o responsável 

pelo treinamento da Infantaria Mecanizada. 

Neste contexto, atualmente desenvolve-se um método de adestramento que 

seja capaz de otimizar o rendimento dos militares, o qual está sendo esculpido no 

Caderno de Instrução (CI) de Simulação Virtual Tática (SVT). Paralelamente, 

observa-se que esta sistemática é aplicada no CA-Sul, CA-Leste e CI Bld. Contudo, 

sem bases que permitam a generalização para aplicação no BI Mec.  

Para esclarecer o significado do termo “bases” tais como princípios, 

premissas, alicerces, suportes, apoios ou sustentações, buscou-se a sua respectiva 

definição no dicionário de língua portuguesa Michaelis, o qual afirma que bases são 

os princípios fundamentais nos quais se apoiam um raciocínio, uma proposição ou 

um sistema. 

Neste sentido, utiliza-se o termo como conjunto de procedimentos e preceitos 

no qual se fundamentará a SVT para que se obtenha êxito no adestramento do BI 

Mec, fator preponderante para a pesquisa. 

Por meio das dimensões “aplicabilidade”, “disponibilidade” e “temporalidade” , 

pretende-se neste momento inferir bases para que a SVT do tipo serious game seja 

realizada nos BI Mec.  

Cada dimensão foi viabilizada estritamente dentro da definição de objetivos 

e  escalonamento do treinamento, seleção dos simuladores, organização do 

pessoal e estabelecimento de ligações e relações funcionais, ou seja, o método 

proposto na minuta do CI, que caracteriza uma sequência de atividades. 

Neste ponto, nota-se que as questões de estudo “d” e “m” abaixo 

especificadas foram respondidas:  

d) há uma sequência de atividades prevista para a realização do 

adestramento virtual do BI Mec que possa ser considerado um método? 

m) existe um método de adestramento serious game sendo desenvolvido em 

algum Centro de Adestramento ou no CI Bld?  

Chegou-se a esta conclusão uma vez que a minuta do CI de SVT induz 

objetivos a serem alcançados por meio do escalonamento de treinamento em 

simuladores e com pessoal organizado, desde que estabelecidas as relações 

funcionais necessárias. 
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4.1.1 Dimensão aplicabilidade  
 

A apreciação desta dimensão objetivou identificar a atual maneira de  

adestramento do BI Mec de acordo com as normas vigentes no seu Programa 

Padrão de Adestramento e nas diretrizes do CMS e da 15ª Bda Inf Mec.  

De modo simples, verificou-se, amparado em quatro anos no exercício da 

função de chefia da Seção de Instrução de Blindados do 34º BI Mec, a necessidade 

de otimização das instruções de adestramento. Ou seja, causou verdadeira 

inquietação a percepção de que os oficiais, sargentos, cabos e soldados do efetivo 

profissional não estejam condicionados (adestrados) quanto às TTP de Operações 

Ofensivas e Defensivas, sobretudo devido às deficiências observadas nos 

treinamentos.  

Sucintamente, explica-se que os militares não apresentam comportamento 

uniformizado nos diversos objetivos previstos no Programa Padrão de 

Adestramento (PPA) por não repetirem as atividades, conforme sugerido na Base 

Nr 1. Desta forma, apresentam falhas em TTP nas operações básicas. 

Assim, infere-se que a não realização contínua e reiterada das tarefas 

provocam erros, os quais foram observados nos exercícios operacionais. Por sua 

vez, conclui-se que, para mudar essa visão, torna-se necessário observar tanto os 

objetivos estabelecidos no PPA quanto aqueles contidos nas Diretrizes do 

CMS/2020. 

Os pilares sugeridos no trabalho fundamentam o adestramento, o qual 

iniciaria pela SVT serious game e, posteriormente, seria  complementado com 

exercício no terreno. Após isso,  seria repetido o mesmo processo na sequência. 

Deste modo, o ciclo de adestramento estaria caracterizado para obtenção de 

reflexos condicionados. 

Quanto às oportunidades de melhoria observadas, nota-se que elas foram 

geradas pela sobreposição ou pelo acúmulo de funções no aquartelamento, má 

organização do pessoal, dificuldades de coordenação de exercícios devido aos 

cortes orçamentários e até mesmo pelo desconhecimento de itens doutrinários 

originados pela vacância de publicação de manuais. 

Conclui-se parcialmente que a excelência na realização do adestramento só 

será atingida adotando-se a exclusividade nas funções da SIB, bem como o seu 

total preenchimento, como previsto nas Diretrizes do CMS/2020 (ver Quadro 6), a 
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fim de aplicar-se à SVT. Na impossibilidade de atendimento pleno a estas 

demandas ao longo de todo o ano de instrução, recomenda-se que seja dada 

atenção às mesmas, ao menos durante o período de adestramento. 

Neste viés de contribuição e de melhores práticas, percebeu-se que a 

tecnologia permite a correção de atitudes e a tomada de decisão dos militares, na 

medida exata para melhorar o rendimento da instrução, particularmente a do BI 

Mec.  

Assim, a SVT serious game é uma possível solução encontrada, 

principalmente porque converge esforços para atingir os objetivos impostos de 

adestramento. Neste cenário, buscou-se evidenciar o Estado Final Desejado (EFD) 

no adestramento do BI Mec e como fazer para atingí-lo. 

Para tanto, fundamentou-se questões nas entrevistas que subsidiaram a 

análise do atual estado da arte e na capacidade de itens aplicáveis nos softwares 

que permitam imitar os treinamentos militares de modo real e, assim, alcançar o 

EFD, bem como melhores rendimentos no adestramento por meio de prática na 

simulação na própria sede dos BI Mec (30º BI Mec, 33º BI Mec e 34º BI Mec). 

Assim, comparou-se as perguntas das entrevistas aos documentos citados, 

bem como à revisão de literatura, com vistas a inferir conclusões refletidas nas 

bases para aplicação do método de adestramento no BI Mec. 

Para facilitar a compreensão, abordou-se o processo do adestramento no BI 

Mec (atual estado), elencando-se indicadores da “dimensão aplicabilidade” que 

versam sobre aspectos de “Certificações do adestramento”, “Possibilidades dos 

softwares”, ”Limitações dos softwares” e “Referências externas ao Exército 

Brasileiro”, sendo esta última com viés de parâmetro do caminho a ser percorrido 

para atingir o Estado final Desejado (EFD) 

Cada aspecto supracitado foi apreciado separadamente, a fim de detalhar o 

atual treinamento do BI Mec, abordando análises sobre como otimizar o processo 

para atingir o EFD e, assim, contribuir com o adestramento por meio da SVT do tipo 

serious game. 

 

4.1.1.1 Certificações do adestramento  
 

O Anexo I da Diretriz de Blindados do CMS/ 2020 afirma o seguinte: 
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A certificação operacional é o processo de verificação periódica que visa 
atestar as capacidades individuais e coletivas para operar os meios 
blindados. Tem por objetivos evitar a degradação prematura do poder de 
combate dos meios blindados e permitir a continuidade e progressividade da 
instrução, por meio do levantamento de pontos fortes, oportunidades de 
melhoria e melhores práticas. [...] As Grandes Unidades mecanizadas 
devem criar normas de certificação, em caráter experimental, regulando 
as atividades de certificação individual, de guarnição e de pelotão, a 
serem executadas no âmbito das OM pelas SI Bld (BRASIL, 2016a, p. 8, 
grifo nosso). 
 

Neste contexto, a certificação nos BI Mec da 15ª Bda Inf Mec está em 

processo experimental de adoção, de modo a conferir grau de adestramento no 

nível guarnição da VBTP e de pelotão por meio de objetivos e do escalonamento 

de treinamentos específicos nas SIB do 30º BI Mec, 33º BI Mec, 34º BI Mec.  

Com fulcro na proposta de inserção da SVT serious game no BI Mec e com 

o respaldo nas Diretrizes do CMS/2020, conclui-se ser prudente incluir  o 

adestramento nesta ferramenta de homologação da certificação. Tudo com a 

finalidade de atestar a competência do Batalhão.  

Assim, estes BI Mec, além de realizarem todas as instruções previstas nos 

períodos indicados pelo Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), 

também realizam treinamento técnico de motoristas da VBTP Guarani, 

comandantes de VBTP Guarani e atiradores dos sistemas REMAX, PLATT e UT-

30. 

Explica-se ainda que os militares que participam destes treinamentos 

específicos na condição de instruendos são respectivamente: a) cabos e soldados 

do efetivo profissional para treinamento específico de motorista de VBTP MSR 6X6 

GUARANI; b) oficiais e sargentos para treinamento específico de Comandante da 

VBTP GUARANI; e c) cabos e soldados do efetivo profissional para treinamento 

específico de atiradores dos sistemas de arma, PLATT, REMAX e UT-30 

componentes da VBTP MSR 6X6 GUARANI. 

Do exposto, observa-se que neste ponto da pesquisa foi respondida a 

seguinte questão de estudo: 

r) o que é previsto atualmente no adestramento do BI Mec? 

Neste momento, reitera-se que os treinamentos específicos abordam 

somente a parte técnica, ou seja, existe a oportunidade de otimizar os 

adestramentos táticos do BI Mec nas suas respectivas SIB. Assim, se implantada a 

ideia de treinamento tático, haveria a necessidade  de otimizar a instrução por meio 
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da aplicabilidade do adestramento em SVT serious game, o que permitiria obter 

patamares cada vez melhores nos níveis de certificação. 

Sabendo-se, que atualmente é viável a aplicação imediata da SVT nos BI 

Mec, por acesso remoto, o foco passou a ser a discussão de como aplicar o 

adestramento, o que será evidenciado nas bases do método a serem ainda 

apresentadas.  

Além disso, objetivando criar a eficiência necessária dos meios e pessoal 

empregados, buscou-se compreender através das entrevistas quem deve participar 

do adestramento em SVT.  

Observa-se a seguir a pergunta 28 - constante na entrevista do 1º Sgt Panichi 

do CI Bld – cuja resposta aborda a otimização por meio da seleção de militares, que 

apesar de disponível para todas as frações do BI Mec, deve ser otimizada. 

28- Todos os elementos de uma fração do BI Mec (ou da unidade em 

adestramento) participam realmente de tarefas impostas no simulador?  

 

Em parte. É interessante que o efetivo das frações de combate (Pel Fuz, 
Pel Ap e Pel Ap F) participem dos exercícios virtuais. Contudo, não há 
necessidade de outras frações se adestrarem, como por exemplo as Seç 
Cmdo das SU e os demais Pel da Cia C Ap. Além disso, sugiro que o 
responsável pelo planejamento das atividades no SVT seja criterioso na 
escolha dos elementos participantes. Por exemplo, se for adestrar uma 
Cia Fuz Mec em uma Ação Retardadora, os Sd integrantes dos GC 
ficarão dentro da VBTP praticamente todo o exercício, desta forma 
subempregando uma licença do software (FLÔRES, 2020, grifo nosso). 

 

Por dedução, de modo a aproveitar todo o trabalho desenvolvido na parte 

técnica, infere-se que os militares a realizar o treinamento em SVT sejam os 

mesmos que realizam os treinamentos específicos, conforme itens “a”, “b” e “c” 

listados anteriormente.  

A partir da resposta, percebe-se que o responsável pelo adestramento em 

SVT deve ser também criterioso de acordo com a especificidade de cada tipo de 

operação ao selecionar os militares do Pel Fuz, Pel AC e Pel Ap F. Nota-se, ainda, 

que militares da Cia C Ap (exceção feita ao Pel AC, Pel Ap F e Pel de Exploradores, 

esta última fração por observação deste pesquisador), não devem participar no 

atual momento de instruções em SVT. 

Do exposto, conclui-se que a seguinte questão de estudo foi respondida: v) 

quem realmente deve participar das SVT serious game no BI Mec? 
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No viés de aperfeiçoar o atual processo de certificação, avaliou-se que existe 

certo subjetivismo no adestramento, pois apesar de haver o Programa Padrão de 

Qualificação – Experimental, não existe um Programa Padrão de Adestramento 

específico do BI Mec que contemple um ciclo de adestramento em SVT, este 

compreendido como fundamental para o diagnóstico do BI Mec.  

Consequentemente, evidenciou-se que a maneira de adestramento  do BI 

Mec não possui critérios objetivos quanto à mensuração do rendimento, o que 

ocasiona dificuldades aos militares quando ocorrem atividades com apoios do CA-

Sul e do CA-Leste, os quais contribuem com aumento do desempenho do BI Mec 

por meio da pirâmide de adestramento (ver Figuras 52 e 53): 

 

 
FIGURA 52 – Pirâmide de adestramento 
Fonte: Brasil (s.a.) 

 

Desta forma, infere-se que o método aplicado no CA-Sul, CA-Leste e CI Bld 

deve ser inserido no PPQ e no PPA da Infantaria Mecanizada, de modo a descrever 

a SVT como elemento fundamental para a otimização do adestramento do BI Mec, 

tornando a certificação mensurável em critérios objetivos. 

Assim, conclui-se que atualmente o processo de aplicação metódico das 

instruções para o BI Mec só ocorre totalmente no CA-Sul, no CA-Leste e no CI Bld, 

o que responde a seguinte questão de estudo: g) como se desenvolve atualmente 

a simulação virtual tática no contexto do adestramento das tropas de Infantaria 

Mecanizada no EB? 
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FIGURA 53 – Simulador Virtual Tático aplicado à fase final de treinamento e instrução 
Fonte: Brasil (s.a.) 

 

No ensejo de otimizar a certificação do BI Mec, a fim de se garantir a eficácia 

do treinamento, tornou-se necessário observar o realismo oferecido pelo sistema 

de simulação do tipo serious game, para “imitar” as atividades e tarefas impostas 

de maneira cíclica e prévia ao adestramento no terreno.  

Explica-se que esta sistemática é executada pelos Exércitos Francês, 

Espanhol e Norte-Americano, que aplicam o treinamento em cenários na SVT e, 

posteriormente, o conduzem no mesmo terreno, retornando-o para correções na 

simulação virtual e, por fim, repetindo-o de maneira objetiva no terreno.  

A título de ênfase desta aplicação metodológica, observa-se o seguinte 

exemplo utilizado no Centre de Doctrine et D’enseignment Ducommandement: 

 

La validation d’une doctrine ne peut se faire qu’avec des outils appropriés, par 
étapes. Une première étape d’expérimentation peut apporter des 
observations, une étape suivante permet des confirmations. La validation est 
réalisée sur le terrain, dans un premier temps par la simulation instrumentée, 
puis en projection (FRANÇA, 2018, p.17)22. 

 

Assim, existe verdadeiro estímulo à criação de reflexos condicionados e de 

ganho de consciência situacional, com critérios objetivos de mensuração que 

induzem tanto à correção de atitudes nos momentos decisivos das operações 

 
22 A validação de uma doutrina só pode ser feita com ferramentas apropriadas, em etapas. Uma primeira 

etapa experimental pode fornecer observações, uma próxima etapa permite confirmações. A validação 
é realizada em campo, inicialmente por simulação instrumentada, depois por projeção (tradução 
nossa). 
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quanto à aplicação da doutrina. Logo, a certificação é otimizada contribuindo 

sobremaneira para manutenção da aplicabilidade da SVT no BI Mec. 

Verifica-se, portanto, que existem oportunidades de melhoria na aplicação do 

adestramento, principalmente ligadas às bases sugeridas no presente trabalho.  

Entretanto,  cabe apreciar que ainda existem argumentos de militares sobre 

o treinamento em SVT que apresentam viés crítico, mas vazios de fundamentos 

científicos. Em sua maioria, os opositores à SVT serious game apontam que a 

simulação não contempla fatores mensuráveis na certificação, como a ausência da 

sensação de terreno irregular, falta sensação da velocidade dos blindados, 

trepidações, ausência de esforço físico do militar, ausência de aspectos do clima e 

de sons do ambiente. Segundo os críticos, os itens apontados  criam óbices, 

verdadeiras barreiras ao ciclo de adestramento. 

Todavia, à título iluminista, fruto dos estudos das experiências dos Exércitos 

Francês (L’armée de Terre), Exército Norte-Americano (U.S Army) e Exército 

Espanhol (Ejército de Tierra), estes ditos óbices são minimizados pelo 

estabelecimento do ciclo de atividades. 

Por conseguinte, conclui-se acerca do estabelecimento da primeira base 

para aplicação do método de adestramento em SVT serious game no BI Mec, assim 

definida:  

 

Base Nr 1: O Ciclo de Atividades da Simulação Virtual Tática do tipo 

serious game 

 

“A Simulação Virtual Tática do tipo serious game deverá seguir o 

seguinte ciclo de atividades: Simulação Virtual Tática - Exercício no Terreno - 

Simulação Virtual Tática - Exercício no Terreno”. 

 

Explica-se que a primeira passagem na simulação fornece observações; Na 

sequência, a primeira etapa no terreno permite confirmações; No retorno à 

simulação, estimulam-se os reflexos condicionados que serão validados na última 

etapa, ou seja, no retorno ao terreno. 

Em continuidade ao desenvolvimento de argumentos ligados às bases 

propostas, fruto de leituras e observações de outros exércitos, lapidou-se o 
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segundo pilar: a divisibilidade do treinamento por meio da certificação em cada 

sede, intimamente ligado ao tema desta pesquisa. 

Fruto da experiência no 34º BI Mec, evidencia-se que atualmente esta OM 

não possui ciclo de adestramento que inclua a simulação virtual serious game, o 

que seria um fator primordial para alavancagem dos níveis de treinamento. 

Os benefícios do treinamento já debatidos são inúmeros. Contudo, cabe 

trazer à tona duas novas abordagens para análise, a possibilidade de dispersão do  

adestramento em cada sede de BI Mec e a geração de dados advindos de mais 

unidades aplicadoras. 

Exemplifica-se a base proposta por meio da análise da dispersão da 

simulação por todo território espanhol, ou seja, na maioria das sedes militares do 

Exército Espanhol existe SVT serious game.  

A adoção de distribuição nas diversas províncias espanholas gerou um 

exponencial aumento de dados para análise, os quais estabelecem subsídios de 

planejamento (DAMEPLAN) que, por sua vez, permitem a uniformização do 

adestramento e do planejamento de toda Infantaria Mecanizada.  

Conclui-se que, se o adestramento em SVT serious game for adotado no 30º, 

33º e 34º BI Mec, também haverá uniformidade do adestramento e se obterá um  

novo DAMEPLAN específico de tropa mecanizada, o que consubstancia cada vez 

mais a certificação. 

Infere-se, assim, que a Espanha envida esforços para a completa otimização 

do adestramento com ampla utilização de softwares, o que prova que o ciclo no 

terreno complementa a atividade na SVT, proposta na Base Nr 1, além de otimizar 

o adestramento do BI Mec quando realizado diretamente pelo CA-Sul. 

A conclusão dos benefícios para os Centros de Adestramento foi retirada da 

síntese da seguinte pergunta da entrevista realizada com o Maj Andrey do CA-Sul 

e com o Maj Tibério do CI Bld: 

9C- Poderia o CA-Sul/CA-Leste, beneficiar-se deste adestramento no BI Mec 

em exercícios futuros?  

Da análise das entrevistas, verificou-se que Rodrigues (2020), afirmou que 

existe a otimização do adestramento no CA-Sul. Figueiredo (2020, grifo nosso) 

corrobora com este pensamento ao afirmar que existe benefício ao CA-Leste “[...] 

pois alguns procedimentos que ministramos e/ou corrigimos já poderiam ser 

evitados, se a F Adst já os realizassem previamente em suas sedes”.  
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Fruto das entrevistas descritas anteriormente, buscou-se verificar a atual 

condição dos BI Mec da 15ª Bda Inf Mec por meio de contato com os chefes da SIB 

do 30º BI Mec, 33º BI Mec, e 34º BI Mec. Neste viés, nota-se que estas unidades 

têm condições de acessar remotamente, com seus meios, as licenças do CA-Sul e 

do CI Bld, otimizando os treinamentos. 

Com relação à questão y) os BI Mec da 15ª Bda Inf Mec possuem meios para 

a realização SVT serious game?, infere-se que, com o advento do acesso remoto 

às licenças dos softwares VBS3 e SB, é plenamente possível a execução do ciclo 

de adestramento constante na Base Nr 1 em cada sede de BI Mec. 

Desta forma, conclui-se que a dispersão do treinamento, realizado em cada 

BI Mec é um procedimento básico que fundamenta o seguinte pilar: 

 

Base Nr 2: Dispersão de adestramento em SVT nas sedes 

 

“A Simulação Virtual Tática do tipo serious game deverá ser aplicada 

em cada BI Mec”. 

 

De outro modo, cabe trazer à tona o verdadeiro ganho profissional 

proporcionado pela criação de laboratórios de análise de dados no Maneuver Battle 

Lab (Exército Norte-Americano) e Laboratoire du Combat Scorpion (Exército 

Francês).  

Interpreta-se que estas nações já compreendem que os programas traduzem 

as melhores condições para ganhos efetivos de adestramento de seus exércitos a 

tal ponto de criarem um setor específico, vocacionado para análise de dados 

gerados nestes treinamentos de modo objetivo. 

Este processo de aplicabilidade permitirá a otimização da certificação em 

qualquer nível, pois os requisitos objetivos - estabelecidos nas Fichas de Cenário – 

conforme Figura 27, serão verificados e sequencialmente exercitados no terreno. 

Após isto serão ratificados ou retificados no retorno à simulação e consolidados 

novamente em exercício no terreno.  

Fruto desta análise, por dedução, surge a necessidade de fundamentar a 

terceira base para a aplicabilidade do método de adestramento: 
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Base Nr 3: Requisito de Adestramento do BI Mec 

 

“A Simulação Virtual Tática é um requisito obrigatório para validação 

do adestramento, mediante certificação, de uma fração do BI Mec” . 

 

Desenvolvendo-se o estudo da dimensão aplicabilidade, apreciou-se outros 

fatos relacionados à exequibilidade do método de adestramento em SVT do tipo 

serious game. Desta forma, surgiu a necessidade do estabelecimento de nova base 

que tratasse sobre a difusão de conceitos importantes para o BI Mec.  Para tanto, 

elaborou-se as seguintes questões de estudo: a) Como difundir o SIDOMT para os 

militares? e b) Quais os principais conceitos doutrinários das operações no contexto 

da Inf Mec? 

Com a correta apreciação quanto à descrição do SIDOMT (objetivo 

específico “a”), análises do Ciclo de Produção Doutrinária, conforme “Figura 2 – 

O Ciclo de Produção Doutrinária” (objetivo específico “b”), descrição das 

principais ações estratégicas e atividades para o BI Mec (objetivo específico “c”) 

e descrição dos principais conceitos doutrinários das Op básicas (objetivo 

específico “d”), bem como das características operativas do BI Mec (objetivo 

específico “e”), foram abordados aspectos que permitiram a conclusão acerca de 

atribuições básicas do Oficial de Doutrina e Lições Aprendidas (ODLA) e do Chefe 

da Seção de Blindados do BI Mec que contribuem para a execução do método.  

Quanto ao SIDOMT, verificou-se, por meio da revisão de literatura, que os 

aspectos que permeiam a análise das ameaças, tornaram-se fundamentais para o 

estabelecimento de uma base que simbolize o conhecimento atualizado da doutrina 

para o BI Mec.  

Explica-se, por meio da Figura 1 – “A Produção Doutrinaria orientada pelas 

capacidades”, que a capacitação dos militares passa pela pauta “análise de riscos 

quanto à ameaça”. A partir desta verdadeira seleção de ameaças pela F Ter, uma 

vez tomada a decisão de alocação de recursos, com base nos fatores DOAMEPI, 

torna-se necessário propor melhores práticas. Desta maneira, o EFD é alcançado 

em cada um dos fatores elencados, sobretudo naquele que é tido como o foco do 

trabalho (adestramento), com o dinamismo que a conjuntura na “Era do 

Conhecimento” exige.  
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Em conjunto com a evolução tecnológica dos PRODE, recursos 

orçamentários disponibilizados e melhoria da gestão de processos, esta apreciação 

permite a F Ter estar permanentemente preparada para o enfrentamento dos 

desafios do século XXI. Do exposto, conclui-se que o BI Mec, como atual vetor 

decisório de conflitos no cenário híbrido, deve otimizar processos que facilitem a 

assimilação dos militares durante o adestramento.  

Para tanto, definir as melhores práticas com base nas ferramentas 

tecnológicas já em uso pela F Ter apresenta-se como uma solução que não gera 

dispêndios financeiros se utilizado o acesso remoto, e eleva o rendimento 

profissional. Nessa vertente, materializa-se, portanto, o quarto pilar a seguir 

descrito: 

 

Base Nr 4: Sistemática de atribuições do ODLA e Ch SIB do BI Mec 

 

“O ODLA e o Ch SIB do BI Mec devem, respectivamente, consultar o 

banco de dados e conhecimentos doutrinários e o banco de dados de 

Simulação Virtual Tática,  estabelecendo contato técnico com o CA-Sul. 

Posteriormente, devem integrar os dados ao Programa de Instrução Militar em 

vigor e divulgá-los durante o Programa Programa-Padrão de Instrução da 

Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP)”. 

 

Com as bases Nr 3 e Nr 4 enraizadas, passou-se a buscar as respostas das 

demais questões de estudo para o atingimento dos objetivos específicos desta 

pesquisa. Com este escopo definido, as perguntas das entrevistas foram a solução 

encontrada para a elucidação do problema da pesquisa. 

Assim, demonstra-se na sequência o novo pilar deduzido para a 

operacionalização do método de adestramento em SVT do tipo serious game. 

 

Base Nr 5: Objetivos versus ferramenta 

 

“O adestramento, a instrução e o treinamento militar são os objetivos, 

enquanto a Simulação Virtual Tática do tipo serious game é a ferramenta”. 
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Fruto de constantes questionamentos durante a pesquisa, relembrou-se o 

aspecto Certificação, o qual permitiu aferir objetivamente o adestramento do BI 

Mec.  

Contudo, tanto na rotina do BI Mec, quanto no desenvolvimento da pesquisa, 

percebeu-se necessidades de obtenção do grau de certificação ideal deste tipo de 

unidade. Em decorrência deste EFD almejado no adestramento,  foram apreciadas 

as entrevistas dos militares oriundos da linha bélica.  

Neste sentido, foi observada a necessidade de direcionamento específico 

nos treinamentos, principalmente devido à ausência de testes prévios e de objetivos 

dos Elementos Essenciais de Informação Doutrinária (EEID) na SVT serious game. 

Recorda-se que foram estes EEID que permitiram a consolidação dos manuais da 

Infantaria Mecanizada, ou seja, a origem de itens balizadores careceram de 

melhores práticas. 

As perguntas a seguir permitiram inferir oportunidades de melhoria quanto à 

orientação para o correto adestramento, bem como a possibilidade de padronização 

da sistemática de adestramento em SVT no BI Mec, conforme ocorre no CI Bld e 

no CA-Sul para uniformização de certificações: 

4- O senhor participou de um adestramento de um BI Mec, utilizando a 

simulação virtual? Se positivo, o senhor utilizou algum Manual ou Caderno de 

Instrução específico da atividade de adestramento em simulação virtual tática para 

o BI Mec? Qual o manual ou caderno de instrução? Há uma sequência de atividades 

previstas para a realização de adestramento virtual de militares de BI Mec que 

possa ser considerada um método? Essa sequência seria a mesma para todas as 

frações do BI Mec: Cia, Pel e GC? 

Percebeu-se, na resposta do item 4 extraída da entrevista com o Maj Andrey 

do CA-Sul, que em alguns exercícios de adestramento do BI Mec foram utilizados 

manuais de Infantaria Blindada (unidade pesada) durante a atividade, o que não se 

coaduna com a doutrina proposta para a Infantaria Mecanizada (unidade média). 

Além disso, observou-se que nos adestramentos houve a associação de  

Relatórios de Experimentação Doutrinária da Inf Mec como complemento. Todavia, 

o desenvolvimento da pesquisa demonstra que a experimentação doutrinária, 

geradora destes relatórios, não utilizou a ferramenta SVT serious game, condição 

sine qua non para análise de dados de EEID com rigor. Ou seja, os próprios EEID, 
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que contribuem na formulação da doutrina da Infantaria Mecanizada podem ser 

testados previamente no ciclo da SVT, conforme modelo da experiência francesa. 

Ainda da supracitada questão 4 do Apêndice “B”, extraiu-se a resposta do 1º 

Sgt Panichi do CI Bld de que não existe manual ou caderno de instrução de 

simulação virtual tática específico do BI Mec. 

Reitera-se que existe um CI em SVT em processo de aprovação, contudo, o 

referido caderno, ainda que esteja orientando às atividades metodologicamente, o 

faz de maneira genérica, sem atinência às especificidades do BI Mec. 

Quanto a sistemática, percebeu-se, fruto da apreciação das respostas, que 

existe uma metodologia proposta seguindo a gradatividade da instrução. 

Esta, por sua vez, está sendo compilada no Caderno de Simulação Virtual em fase 

de aprovação pelo COTER. Segundo Rodrigues (2020), a sequência é semelhante, 

entretanto, vai se tornando maior com relação ao escalão.  

 

 
FIGURA 54 – Exemplo de escalonamento do treinamento 
Fonte: Brasil (s.a.) 

 

Por sua vez, o 1º Sgt Panichi afirma o seguinte em sua resposta ao item 25:  

 
Não há uma sequência padronizada dos exercícios. Sugere-se que as 
atividades sejam focadas inicialmente nas pequenas frações, começando por 
Esquadras até chegar no nível SU. No entanto, a sequência dos Assuntos 
dos exercícios deve seguir os Programas de Instrução definidos pelo EB e 
planejada pelo S/3 e/ou Cmt SU, de forma que se extraia o máximo dos 
recursos do simulador (FLÔRES, 2020, grifo nosso). 
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Assim, o pensamento dedutivo que envolveu a dimensão “aplicabilidade” 

quanto ao aspecto “certificações”, aliado ao espírito crítico do capitão , permitiu 

sugerir o sexto pilar para aplicabilidade da SVT do tipo serious game, descrito a 

seguir: 

 

Base Nr 6: Adestramento específico 

 

“O adestramento em Simulação Virtual Tática do tipo serious game 

deve ser específico para o Batalhão de Infantaria Mecanizado” . 

 

Explica-se que fatalmente haverá itens que podem ser generalizados para 

Batalhões, Regimentos e até mesmo para Grupos da F Ter. Mas buscou-se 

evidenciar a necessidade das particularidades do BI Mec devido às suas principais 

características, já discutidas na revisão de literatura, item 2.2.4.2 - “Atividades, 

tarefas, possibilidades e limitações do BI Mec”. 

Nas entrevistas apreciou-se ainda, dentro do aspecto “certificações” na 

dimensão “aplicabilidade”, o entendimento sobre a existência de eventuais 

orientações para ministrar instruções por meio de softwares, bem como a 

compreensão de qual medida já é praticada e se existe possibilidade de 

manutenção do ciclo de instruções utilizado. 

 Verificou-se que no item 23 o Maj Andrey do CA-Sul  afirmou que no 

simulador se faz necessária uma ambientação. Segundo este oficial,  

“independente do simulador utilizado é necessária uma fase de adaptação e 

transição ao simulador por parte dos executantes, do meio real para o simulador, 

chamada de ambientação” (RODRIGUES, 2020). 

Nesta senda, o item 14 da entrevista do Maj Andrey também permitiu inferir 

aspectos relevantes com viés de melhoria na certificação. O referido item abordou  

a possibilidade de existência de déficit de aprendizagem devido à perda de foco ou 

a desvio de finalidade, causados, por vezes,  pela ideia do treinamento em jogos 

de “vídeo-game”. Buscou-se entender se a certificação pode ficar comprometida.  

Assim, o Rodrigues (2020) afirmou que “sim, existe esta possibilidade de 

treinamento negativo ao querer transformar a simulação em um “jogo” se o 

responsável pelo exercício não se atentar para os fundamentos de emprego da 

simulação de combate”. 



 

175 

Ainda no item 14, buscou-se obter recomendações sobre treinamentos, fruto 

da experiência do oficial, para aplicar na SVT no BI Mec. Rodrigues (2020) afirmou 

que “a direção do exercício, incluindo os OCA e as equipes de instrução, tem um 

papel de suma importância. Afinal, de nada adianta ter um simulador de alta 

fidelidade se o responsável pela condução da simulação não tiver capacidade de 

gerenciá-lo e de obter dele o máximo de proveito.  

O 1º Sgt Panichi corrobora com o Maj Andrey do CI Bld ao afirmar que a ação 

de comando e a seriedade do instrutor nas primeiras atividades de simulação são 

muito importantes. Tal atitude deve ser explorada para que os instruendos não 

confundam o adestramento no SVT militar profissional com um jogo de vídeo-game. 

Assim, o militar afirma que os reflexos serão bastante positivos e perfeitamente 

aplicáveis no BI Mec. 

Do exposto, chega-se à conclusão de apresentar nova base, estritamente 

ligada à dimensão aplicabilidade, que sintetiza uma boa prática a ser realizada no 

BI Mec.  

 

Base Nr 7: Ambientação na Simulação Virtual Tática 

 

“A ambientação ao simulador reduz a interferência no desempenho do 

adestramento empregando a Simulação Virtual Tática do tipo serious game". 

 

4.1.1.2 Possibilidades dos softwares 
 

No que tange à SVT do tipo serious game, buscou-se apreciar, neste 

momento de discussões, as possibilidades dos softwares advindas do rápido 

avanço tecnológico. Em consequência, avaliou-se que a apreciação do aspecto 

“possibilidades” exigiu que se fundamentasse questionamentos na pesquisa, os 

quais foram o suporte das lacunas existentes.  

Assim, as entrevistas e a análise do Plano Baseado em Capacidades (PBC) 

(BRASIL, 2014) permitiram concluir sobre o que é possível de ser realizado no 

software. Observou-se, então, que todas as respostas atreladas às possibilidades 

convergiram para itens atrelados às Funções de Combate e suas implicações na 

capacitação do BI Mec. 



 

176 

Com isto em mente, tornou-se necessário então discutir sobre os seguintes 

questionamentos na sequência:  

a) o que é capacidade?;  

b) como fazer para obter capacidades?; e 

c) quais as atuais dificuldades para adquirir as capacidades? 

Primeiramente, evidencia-se a seguir a resposta ao item a) ao demonstrar-

se a definição do que é considerado capacidade no contexto das Forças Armadas 

(FA): 

”É a aptidão para atingir um efeito desejado, sob condições específicas, por 

meio de um conjunto de tarefas”. (BRASIL, 2014a, p. 8) 

Aproveitando-se o conceito acima para se atingir a resposta à alínea “b” 

supracitada. Ou seja, explica-se que para se atingir o Estado Final Desejado (EFD) 

do adestramento do BI Mec é necessário a mudar a forma de realizar os 

treinamentos.  

Para tanto, as condições específicas para a utilização dos atuais meios 

existentes na F Ter (licenças de softwares) devem ser otimizadas por meio do  

conjunto de tarefas balizadas por pilares (bases propostas para aplicação do 

método). Estas tarefas devem ser viáveis de serem realizadas, ou seja, os 

softwares devem fornecer “possibilidades”. 

Por fim, nas entrevistas verificou-se que estas dificuldades, resposta ao item 

“c” mencionado anteriormente, passam pela integração das Funções de Combate 

e sua aplicabilidade no terreno a fim de aumentar o realismo do adestramento, ou 

seja, são fundamentais a inserção e o treinamento da integração nos softwares. 

Em continuidade, faz-se necessário observar ainda a definição do PBC, na 

qual o Ministério da Defesa, por meio do Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA), consolida a aplicabilidade das atuais necessidades requeridas. 

 

Conjunto de procedimentos voltados ao preparo das Forças Armadas, 
mediante a aquisição de capacidades adequadas ao atendimento dos 
interesses e necessidades militares de defesa do Estado, em um 
horizonte temporal definido, observados cenários prospectivos e 
limites orçamentários e tecnológicos (BRASIL, 2014a, p. 9, grifo nosso). 
 

Neste contexto, aproveita-se o momento para inferir que o objetivo específico 

“f”, a seguir descrito, foi materializado: f. Descrever o atual Planejamento Baseado 

em Capacidades (PBC). 
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Do exposto, compreendendo-se o que é capacidade, como fazer para obtê-

la, bem como quais são as atuais dificuldades para adquirí-la, buscou-se a 

decomposição do todo (apreciação do aspecto possibilidades) em partes (Funções 

de Combate e DOAMEPI) e comparou-se às opiniões dos entrevistados e à análise 

da definição do PBC. 

Para tanto, inicialmente, se trouxe à tona os itens 12 e 13 constantes nas 

entrevistas de militares do EB (Apêndices “A” e “B”) com o escopo de verificar as 

possibilidades dos softwares.  

Neste sentido, as respostas obtidas e abaixo especificadas, versaram, 

respectivamente, sobre as possibilidades de adestramento em Comando e Controle 

e da Logística e induziram a utilização deste tipo de adestramento em SVT serious 

game. 

 
Com relação ao emprego desta função (C2), a simulação virtual tática 
atende muito bem até o nível SU, podendo atender bem no nível Unidade, 
entretanto atualmente o EB não possui meios suficientes para o nível U. [...] 
Com relação à logística, o VBS3 gera relatórios com os dados referentes 
a distâncias percorridas, feridos e baixas amigas e inimigas, além do 
fogo amigo. Permitindo a utilização parcial das funções logística 
Suprimento, Manutenção, Transporte e RH. O parcialmente deve-se 
porque a Dir EX deve considerar os tempos do DAMEPLAN para os 
ressuprimentos e recompletamentos (RODRIGUES, 2020, grifo nosso). 
 

“No entanto, o Steel Beasts permite realizar exercícios táticos com a 

movimentação de calungas na carta virtual, inclusive o PCP, PCT e PCR, além de 

possibilitar a visualização do terreno 3D” (FLÔRES, 2020). 

Além disso, o 1º Sgt Panichi confirmou na resposta ao item 10 de sua 

entrevista (Apêndice  “B”)  que a função de combate Fogos pode ser inserida no 

software VBS3  serious game.  

Quanto à função de combate Inteligência, verificou-se as respostas do item 

7, constantes nos Apêndices “A”, “B” e “C”. As afirmações dos militares discorreram 

sobre a possibilidade de explorar o adestramento da SVT quanto aos aspectos de 

atividades do inimigo, o que foi transcrito com destaque a seguir: 

 
Isso traria um incremento na forma de adestramento, podendo trabalhar com 
diversos tipos de oponentes e com organização e meios diferentes, podendo 
simular um oponente fraco, semelhante ou forte, aumentando assim a 
transferência de treinamento ao se deparar com estes tipos de tropas 
oponentes. Destaca-se que a inserção dos modelos nacionais, além de 
facilitar a imersão, traz o realismo necessário à simulação (RODRIGUES, 
2020, grifo nosso). 
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O VBS3 possui uma biblioteca muito grande de armamentos e 
equipamentos que podem ser incorporados às viaturas e aos soldados 
nos exercícios. Além disso, recentemente o EB adquiriu de uma empresa 
estrangeira a modelagem de muitas viaturas, armamentos e até do 
próprio militar do EB, para utilização no VBS3. Já no Steel Beasts 
algumas viaturas do EB não estão modeladas, como a VBR Cascavel, 
VBTP Urutu e Guarani, neste caso são utilizadas viaturas similares, com 
características aproximadas. Visto que o CI Bld é focado no Ensino de 
Of e Sgt, o emprego de viaturas similares nos exercícios táticos não 
causa óbices no resultado final. [...] Então, se houver a possibilidade de 
empregar as viaturas que o EB e a tropa inimiga possuem, os ganhos 
no adestramento seriam significativos para as guarnições de nossos 
blindados (FLÔRES, 2020, grifo nosso). 

 

[...] No meio do ano de 2019, a empresa contratada pelo COTER finalizou 
a modelagem dos armamentos, viaturas e uniformes brasileiros para o 
VBS3, já estando os mesmos no sistema, inclusive a Viatura Guarani 
com os seus sistemas de armas. No que tange a FOROP, o sistema já 
possui no seu banco de dados uma gama enorme de variedades de 
uniformes, armamentos e equipamentos de diversos exércitos do 
mundo (FIGUEIREDO, 2020, grifo nosso). 

 

Neste momento, infere-se que os softwares alavancam o adestramento do 

BI Mec, uma vez que fica evidente o realismo gerado nas possibilidades de 

desenvolvimento dos treinamentos em Movimento e Manobra, Fogos, Comando e 

Controle, Logística e Inteligência. 

Sabendo-se que o adestramento é parte integrante dos fatores DOAMEPI, 

os quais conduzem à capacitação, conclui-se parcialmente que se aumentam as 

possibilidades de integração das funções de combate ainda no treinamento virtual. 

Consequentemente, deduz-se que este tipo de treinamento, se realizado no BI Mec, 

proporcionará o atingimento do interesse e da necessidade militar de Defesa, o que 

está previsto no PBC. 

Após a leitura das respostas supracitadas, bem como as apreciações do PBC 

e da minuta do CI de simulação virtual, conclui-se, ainda, que o realismo 

proporcionado pela integração das funções de combate, possíveis de serem 

realizadas nos softwares, reflete o realismo do adestramento do BI Mec.  

Por fim, uma vez analisado o adestramento e o seu respectivo ganho de 

realismo e efetividade, buscou-se apreciar a seguinte afirmação do Maj Tibério: 

 
Com relação à Doutrina, Organização e Adestramento não existem 
limitações no VBS 3 para esses 3 campos, podendo ser inseridos 
qualquer dado dentro da limitação da modelagem do terreno que esteja 
carregado no sistema. [...] A Sml Virtual tem sido empregada pelo CA-Leste 
como ferramenta de suporte e apoio para a Sml Viva, realizando o ensaio e 
a matriz de sincronização da manobra que será utilizado no terreno, bem 
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como treinamento das funções de combate (FIGUEIREDO, 2020, grifo 
nosso). 
 

Consequentemente, deduz-se que as possibilidades dos softwares não ficam 

adstritas ao adestramento, ou seja, outros fatores DOAMEPI, como a doutrina, a 

organização e o material podem ser explorados por esta ferramenta no BI Mec 

porque é importante adaptar-se à esta estruturação de capacitação, na mesma 

velocidade em que a dinâmica dos conflitos exige o preparo da Infantaria 

Mecanizada. 

Ainda no contexto da análise das respostas ao item 7, constante nos 

Apêndices “A” ”B” e “C”, evidencia-se que as questões de estudo a seguir foram 

respondidas: i) a SVT serious game para tropas Inf Mec contempla as ameaças 

quanto ao seu DOAMEPI?; j) a SVT serious game para tropas Inf Mec contempla 

as ameaças quanto as suas características, possibilidades e limitações?; k) a VBTP 

MSR 6X6 Guarani já está inserida em algum software serious game utilizado no 

EB? 

Por fim, avaliando-se todo o contexto de respostas que conduziram à 

apreciação das possibilidades do software, notou-se que uma das causas da 

grande melhoria nas condutas operacionais é a exploração deste potencial, ou seja, 

das possibilidades dos programas.  

Assim, traz-se à tona que o rendimento profissional dos militares que 

realizaram treinamentos em simulação é exponencialmente otimizado, conforme 

resposta do Maj Andrey ao item 5 de sua entrevista. Infere-se, assim, que esta 

motivação desperta a curiosidade em adquirir conhecimento nos softwares que 

simulam o treinamento militar, tornando possível a exploração das ferramentas do 

programa, o que otimiza o adestramento. 

O 1º Sgt Panichi do CI Bld corrobora com a ideia anterior e a completa ao 

afirmar que: 

 
Esta percepção de ganho profissional e motivacional por parte dos 
instruendos é evidenciada principalmente nas Análises Pós Ação (APA) de 
cada exercício específico e na APA geral. A grande maioria dos discentes 
que têm oportunidade de se expressar durante as APA fazem 
abordagens exaltando a oportunidade de treinarem, principalmente, 
com a atuação do inimigo e de seus fogos. [...] A melhoria do rendimento 
profissional, na prática, é vista durante a evolução das atividades da 
semana. Por exemplo, a maneabilidade dos Pel Fuz Mec e o emprego 
das comunicações, na fase final do período de treinamento é muito 
melhor do que a apresentada no início (FLÔRES, 2020, grifo nosso). 
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Percebe-se que a motivação passa pela exploração das possibilidades 

(recursos virtuais), tais como análise da doutrina inimiga, organização, material da 

força adversa, gravação de vídeo, comando e controle, etc. Ou seja, tudo aquilo 

que imita o combate real é uma possibilidade viável de execução na SVT. 

Neste ínterim, evidencia-se uma das respostas do Maj Tibério do CA-Leste, 

que afirmou o seguinte em sua entrevista: 

 
[...] estamos integrando a simulação viva e a simulação virtual com a SU 
Culminating, desde o ano passado, na Operação Arroio III. No mesmo 
terreno que estamos fazendo a simulação viva estamos fazendo a 
simulação virtual. Seguimos a metodologia de matriz de sincronização, 
ensaio da manobra, integração das funções de combate, PMS, etc. Foi feito 
na Operação Arroio IV e será repetido na Operação Arroio VI. [...] Também 
será feito nas SU da FORPRON. Temos trinta e cinco licenças e será 
inovador para o Centro porque está previsto para as duas SU da 
FORPRON a realização  de uma atividade no mesmo cenário, integradas 
por meio do software, mas com dois objetivos diferentes. O que for feito 
na simulação virtual será executada na simulação viva. [...] Costumo 
sempre utilizar o exemplo da Operação Arroio III, onde uma SU realizou 
uma simulação. Esta SU realizou uma primeira passagem na simulação 
virtual, para a tomada de um Ponto Forte e perdeu o poder de combate. 
Fracasso! Repetiram e conseguiram cumprir a missão, mas com alto 
número de mortes. Ao realizarmos, posteriormente a integração com a 
simulação viva, a Engenharia construiu exatamente o mesmo Ponto 
Forte no terreno. Foi observado que, aquilo que aconteceu nessa 
tomada de Ponto Forte na SVT, ocorreu na simulação viva.  Realizaram 
a passagem e morreram mais de 30 pessoas durante a simulação. [...] O 
exercício da Arroio atingiu um novo  patamar. Não existe exercício nem 
SU no Brasil que estejam no mesmo nível, pois a SU já conseguiu 
integrar todas as funções de combate, faltando corrigir detalhes, estando 
num nível de adestramento máximo e quase prontos para ir para os EUA 
(FIGUEIREDO, 2020, grifo nosso). 
 

Sucintamente, tendo sua interpretação extensiva ao BI Mec, esta resposta 

gerou no pesquisador recordações de conversas com outros militares, as quais 

despertaram para o problema da presente pesquisa.  

É evidente que a resposta sintetiza a importância da elaboração das bases 

para aplicação do método em SVT do tipo serious game que permitam contribuir 

sobremaneira para o adestramento do BI Mec. Ao capacitar os militares de modo 

efetivo, o software torna possível dirimir erros na vida real, daí a sua importância. 

O software motiva. Sua eficiência, proporcionada pelas possibilidades da 

integração das funções, o torna indispensável na atual conjuntura. 

À luz da entrevista do atual E3 da 15ª Bda Inf Mec (Apêndice “G”), foi 

realizada a pergunta alusiva ao rendimento do BI Mec no adestramento com SVT 

explorando possibilidades inseridas no programa, tais como: aviação, apoio de fogo 
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aéreo, guerra eletrônica, artilharia de mísseis, SARP, drones e robótica, de modo 

pontual e ostensivo.  

Sucintamente, o TC Toscano afirmou que o Cmdo da Bda verificou que “o 

rendimento do exercício no terreno é mais produtivo quando os comandantes das 

frações e as guarnições das VBTP MSR GUARANI passam pela simulação virtual 

desenvolvida pelo CA-Sul” (BARRETO, 2020, grifo nosso). 

Percebe-se, mais uma vez, a necessidade da observação da Base Nr 3 - 

“Objetivos versus ferramenta”, uma vez que a ferramenta da SVT ainda não é 

utilizada para o adestramento nas instalações do BI Mec. 

Ainda com foco nas possibilidades, verifica-se opiniões dicotômicas acerca 

do processo de realismo. Afinal, será que o simulador traz o realismo para o 

adestramento? Para dirimir esta dúvida, elaborou-se a seguinte base, que remete 

e complementa a ideia contida no ciclo de atividade já proposta na Base Nr 1. 

 

 
FIGURA 55 – Diagonal de Adestramento com Integração dos tipos de simulação 
Fonte: CA-Sul 

 

Com isto, interpreta-se que se obteve de modo direto a resposta a seguinte 

questão de estudo:  e) as bases para o método de aplicação da simulação virtual 

tática serious game, uma vez estabelecido, poderão servir para qualquer tipo de 

operação? 

Explica-se que as bases propostas consubstanciam as respostas obtidas nas 

entrevistas. Logo, interpreta-se que o CA-Sul já visualiza que o realismo está no 

processo e não na ferramenta “simulador”.  
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Em consequência, o processo iniciado com as bases que fundamentam o 

método consolida o treinamento em qualquer tipo de operação, o que, por dedução, 

permite a generalização. 

No prosseguimento do desenvolvimento da análise, avalia-se que o aspecto 

“possibilidades” exigiu ainda questionamentos nas entrevistas acerca de itens que 

envolvem as Funções de Combate. Isto ocorre  devido à necessidade de capacitar 

o BI Mec. 

Reitera-se, portanto, a seguinte definição de capacidade: ”É a aptidão para 

atingir um efeito desejado, sob condições específicas, por meio de um conjunto de 

tarefas” (BRASIL, 2014a, p. 8). 

Explica-se que, atualmente, a integração das Funções de Combate, em todas 

as capacidades requeridas para aplicabilidade na SVT e no terreno, é uma grande 

dificuldade de implementação para o aumento do realismo, sobretudo no ponto de 

vista  da compreensão da DMT e dos fatores DOAMEPI que circundam a 

capacitação dos militares do BI Mec.  

Assim, faz-se necessário observar  a definição do Plano Baseado em 

Capacidades (PBC), no qual o Ministério da Defesa, por meio do Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), consolida a aplicabilidade das atuais 

necessidades requeridas. 

 
Conjunto de procedimentos voltados ao preparo das Forças Armadas, 
mediante a aquisição de capacidades adequadas ao atendimento dos 
interesses e necessidades militares de defesa do Estado, em um 
horizonte temporal definido, observados cenários prospectivos e 
limites orçamentários e tecnológicos (BRASIL,  2014, grifo nosso). 
 

Após  a leitura das respostas supracitadas, bem como as apreciações do 

PBC e da minuta do CI de simulação virtual, conclui-se parcialmente que existe a 

possibilidade de integrar as Funções de Combate (Inimigo, Comando e Controle e 

Logística) nos softwares a fim de aumentar-se o realismo do adestramento do BI 

Mec.  

 

4.1.1.3 Limitações dos softwares 
 

Com relação às limitações dos softwares atualmente em uso no EB, é 

perceptível a evolução do que antes era tido como óbice: A dificuldade de obtenção 
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de licença para práticas diretamente no BI Mec. Como já citado na revisão de 

literatura, o atual PIM 2020/2021 (BRASIL, 2019d) direciona à possibilidade de 

acesso remoto da ferramenta de SVT do tipo serious game.  

Fruto da análise das entrevistas com os Engenheiros Militares, Maj Procopio 

e Cap Rodrigo Dias, ambos do CI Bld, conclui-se que as limitações oriundas da 

quantidade de licenças do CA-Sul e CA-Leste, nos casos de acesso do VBS 3, além 

do CI Bld nos casos de acesso ao Steel Beasts, são bastante minimizadas.  

É evidente que a limitação de licenças foi solucionada, conforme Mapa 

Mental constante na Figura 31. Reitera-se que atualmente não se exige a aquisição 

de novas licenças contratadas, mas sim a coordenação entre BI Mec, Brigada 

Guarani e Centros (CI Bld, CA-Sul e CA-Leste) para utilização dos softwares 

disponíveis na F Ter.  

Contudo, cabe ressaltar que até o mês de agosto de 2020, nem o CA-Sul, 

nem o CA-Leste foram demandados para uso da SVT por acesso remoto, o que 

indica desconhecimento da orientação constante no PIM 2020/2021 (BRASIL, 

2019d). 

Com o escopo de demonstrar que é plenamente possível que cada SIB do 

BI Mec possa realizar treinamento em SVT do tipo serious game, elaborou-se o 

item 5, constante nos Apêndices “D” e “E” - Entrevistas dos Engenheiros Militares, 

Maj Procopio e Cap Rodrigo Dias, o qual questiona sobre o que é necessário para 

o cumprimento da orientação divulgada no Programa Padrão de Instrução Militar 

(PIM 2020/2021).  

Conforme De Castro (2020, grifo nosso)  

 
O CIBld já possui uma estrutura de TI consolidada para a utilização desses 
softwares. Em agosto de 2019, foi realizado um exercício de simulação 
virtual tática na Seção de Desenvolvimento de Capacidades Operacionais 
(SeDeCop) do 17º RC Mec, com acesso remoto às licenças dos 
programas já mencionados e os computadores usados possuíam uma 
configuração bem simples, ou seja, não é uma condição obrigatória 
possuir computadores de alta performance para executar um exercício 
de simulação virtual no VBS 3 e Steel Beasts. [...] Deve existir 
assessoramento para aquisição de servidores e contatos com o Centro de 
Telemática de vinculação para acesso a rede EBNet, de modo a atualizar a 
configuração da infraestrutura de tecnologia e comunicações da SIB. 
 

Neto (2020, grifo nosso), por sua vez, afirma o seguinte: 

 
Para se aproveitar as licenças, é necessário que as OM tenham acesso à EBNet. 
Feito isso, seria interessante montar uma rede dedicada para os computadores 
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utilizados na Simulação, evitando congestionamento da rede e possíveis falhas de 
segurança. Os equipamentos necessários para tal seriam: 
- Roteadores; 
- Switches; 
- Placas de rede; e 
- Cabos de rede. 
É interessante que todos esses elementos tenham capacidade de operar em rede 
Gigabit. 

 

Sabendo-se que os BI Mec da 15ª Bda Inf Mec possuem esta estrutura, 

infere-se que é prudente possuir os equipamentos acima mencionados ligados à 

rede EBNet, o que se resolve em contato formalizado com o Centro de Telemática 

vinculador destas OM, a fim da permanente atualização da configuração da 

tecnologia e das comunicações. 

De modo complementar ao exposto por Neto, chegou-se à resposta das 

questões de estudo “f” e “l”: f) o que é necessário para realizar uma simulação virtual 

tática serious game? e l) os softwares escolhidos pela Força Terrestre permitem o 

acesso remoto, bem como a inserção de dados das Forças Adversas?  

 Desta forma, a aplicabilidade, antes dificultosa e onerosa, tornou-se 

totalmente acessível de ser realizada por acesso remoto. Os desafios técnicos 

atuais, que explicam o aspecto “limitações do software”, são os vinculados ao 

acesso à rede EBNet, de acordo com o item 6 da entrevista ao 1º Sgt Panichi do CI 

Bld, e à manutenção do sincronismo da simulação, segundo o mesmo item, da 

entrevista com o Maj Andrey do CA-Sul.  

Analisando-se o item 16-A da entrevista constante no Apêndice “C”, como 

visão de futuro, alerta-se que quanto mais licenças forem integradas às máquinas, 

maior deve ser a capacidade do servidor quanto à sustentação dos dados. 

(FAGUNDES, 2020). 

Reitera-se que, apesar da não exigência de computadores de alta 

performance, é recomendado que sejam empregados PCs que possuam 

configuração compatível aos requisitos dos softwares e bons processadores para 

evitar o “travamento” do jogo. Flôres (2020) lembra que “as possibilidades e 

limitações de funcionamento dos softwares não se alteram, visto que o processo de 

conexão remota com as licenças serve apenas para liberar, desbloquear, o acesso 

ao programa” 
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Neste momento, cabe a ressalva de trazer à tona o lembrete de preservar a 

imagem institucional coibindo o treinamento por adestramento por meio de 

softwares não licenciados.  

Por fim, recorda-se que críticas atreladas às limitações da inteligência 

artificial, defeitos de modelagem (bug gráfico), falha na imitação de certas 

características do terreno (vegetação e hidrografia), não influência dos fatores 

aleatórios do engajamento, menor pressão psicológica (que pode gerar menor grau 

de comprometimento e seriedade), não simulação de certos aspectos que são 

únicos do treinamento real (clima, movimento, poeira, sons, etc), prejuízo na noção 

de profundidade e percepção do ambiente (muito notável na dificuldade de 

orientação e aumento do tempo de reação às situações que levam ao emprego de 

Técnicas de Ação Imediata (TAI), principalmente em função das diferenças entre o 

simulador e o meio/situação real, são descabidas dentro daquilo que se propõe 

nesta pesquisa. Isso porque no acompanhamento se observou que a mentalidade 

do militar deve estar direcionada às bases. 

Desta forma, recorda-se que o processo de adestramento deve ser 

complementado nos exercícios no terreno, conforme Base Nr 1, para que haja 

aplicabilidade do serious game. Lembra-se, ainda, que o realismo está no processo 

e não no simulador, o que mitiga ou elimina completamente as limitações 

supracitadas, as quais foram apontadas pela empresa eSim Games e trazidas na 

revisão de literatura. 

Com isto em mente, para fins de viabilização do acesso remoto e do 

desenvolvimento do processo de implementação da SVT como elemento de 

adestramento, elencou-se um novo pilar considerado fundamental para o 

planejamento operativo do adestramento do BI Mec:  

 

Base Nr 8: Incentivo à utilização da simulação por acesso remoto 

 

“O adestramento do BI Mec, por meio de softwares, deverá ocorrer por 

meio do acesso remoto”. 

 

Conclui-se ser necessária a busca pelo acesso remoto das unidades de 

Infantaria Mecanizada junto aos Centros de Adestramento (CA), a fim de realizarem 

a atividade com o uso da SVT, uma vez que os recursos já estão contratados. Isto 
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já se observa como prática adotada pelo 17º RC Mec, conforme abordado pelo Cap 

Rodrigo Dias. Por dedução, tem-se comprovada resposta à seguinte questão de 

estudo: s) alguma OM mecanizada do EB realiza adestramento utilizando serious 

game? 

Recorda-se que estas práticas geram critérios objetivos de adestramento, 

desde que respeitado o ciclo de atividade da Base Nr 1.  

Por sua vez, seguindo-se esta sistemática de treinamento, conclui-se que se 

obtém mais informações, verdadeiros benefícios, capazes de atualizar os Dados 

Médios de Planejamento (DAMEPLAN) do BI Mec, o que influi, inclusive, na 

Simulação Construtiva, uma vez que este ramo da simulação necessita do 

DAMEPLAN para planejamento no nível Estado-Maior.  

Consequentemente, formulou-se o nono postulado, a seguir descrito: 

 

Base Nr 9: Dados Médios de Planejamento (DAMEPLAN) do BI Mec 

 

“O acesso remoto permite o aumento da quantidade de dados 

fidedignos do BI Mec. É recomendável que haja a análise destes dados para 

estimar, com significância, os dados médios de planejamento do BI Mec” . 

 

Explica-se que o DAMEPLAN é constantemente atualizado na SVT, o que 

gera verdadeiro benefício para a aplicação da simulação construtiva, uma vez que 

existe ganho de informações doutrinárias cada vez mais fidedignas e que atualizam 

o ramo da Simulação Construtiva 

Após a implementação do acesso remoto, recomenda-se que haja estímulo 

célere quanto ao aproveitamento da análise do DAMEPLAN do BI Mec, o que gera 

a base abaixo descrita: 

 

Base Nr 10: Dinamismo e imersão do adestramento 

 

“O adestramento/instrução militar em simulação virtual deve ser 

dinâmico e imersivo”. 
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4.1.1.4 Referências externas ao Exército Brasileiro 
 

Neste momento da pesquisa, buscou-se referências externas à F Ter que 

possam contribuir com a implementação da SVT serious game nos BI Mec para 

otimização do rendimento do adestramento. 

 

4.1.1.4.1 Na Marinha do Brasil 
 

Após a apreciação de entrevistas realizadas com oficiais da Marinha do 

Brasil, da pesquisa de campo no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 

(CIASC) da MB, bem como a análise de documentações remetidas pelos oficiais de 

ligação dos Estados Unidos da América, Reino da Espanha e República da França, 

houve a apresentação dos dados que contribuíram com a solução do problema. 

Quanto às experiências da Marinha do Brasil, observou-se grande potencial 

no aproveitamento da formação acadêmica dos oficiais da linha bélica, 

incentivando-os na busca pelo conhecimento científico-tecnológico por meio de 

parcerias público-privada. 

Neste contexto, após pesquisa de campo no Centro de Instrução Almirante 

Sylvio de Camargo, pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais, observou-se que 

três oficiais haviam realizado mestrado em Ciência da Computação com ênfase em 

Computação Gráfica. Assim, o Capitão de Corveta (CC) Souza Almeida, 

respondendo a entrevista, discorreu sobre a parceria da Marinha do Brasil com o 

Instituto TecGraf – PUC Rio. 

Em análise sucinta, percebeu-se a grande motivação destes oficiais em 

terem a oportunidade de realizarem o mestrado no referido Instituto e, com isso, 

obteve-se a resposta da seguinte questão de estudo: p) existem parcerias com 

instituições de ensino públicas ou privadas, em vigor, no âmbito das Forças 

Armadas (FA), que contribuem para o adestramento em Simulação Virtual de 

blindados?  

Inferiu-se que o curso permite o desenvolvimento de cenários virtuais, bem 

como reduz significativamente os custos de obtenção de licenças, uma vez que 

contempla disciplinas que permitem e estimulam a criação, conforme se extrai da 

resposta à pergunta Nr 6, realizada na entrevista do CC Souza Almeida, a seguir: 
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6- Qual software está sendo utilizado pela Marinha do Brasil no CIASC? Este 

software é licenciado ou desenvolvido pela Marinha? 

 

Atualmente a simulação empregada no adestramento de nossas tropas é 
construtiva, conhecida como Sistema de Jogos Didáticos (SJD). Ela foi 
desenvolvida em parceria com o Instituto TecGraf, sendo esta parceria 
mantida até 2012. A partir de 2012 todas as atualizações foram 
desenvolvidas com os militares do setor. Além deste software 
possuímos um protótipo, também desenvolvido juntamente com o 
instituto TecGraf, para o adestramento com frações de blindados 
(ALMEIDA, 2020, grifo nosso). 

 

Neste sentido, como visão de futuro, a F Ter pode ter menos gastos com 

licenciamento de softwares, além de possuir segurança de dados quanto ao 

DOAMEPI do EB. 

Fruto desta parceria, o CFN obteve experiência no desenvolvimento gráfico, 

uma vez que os oficiais se tornaram aplicadores deste conhecimento no CIASC. A 

parceria público-privada gerou ainda a premiação sueca de um artigo científico do 

Capitão de Corveta Souza Almeida.  

Do exposto na entrevista acima, obteve-se as respostas das questões de 

estudo a seguir: n) existe um método de adestramento serious game sendo 

desenvolvido no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) da 

Marinha do Brasil? e o) como o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) realiza o 

adestramento com SVT serious game das Unidades Blindadas? 

Em nova vertente de análise, verifica-se que o conhecimento adquirido da 

MB converge para uma oportunidade de colocar em prática o Objetivo Estratégico 

do Exército Nr 12 - Aperfeiçoar O Sistema de Educação e Cultura, especificamente 

na Ação Estratégica 12.1.5 “Ampliar o Intercâmbio com o meio Acadêmico, o que 

pode ser realizado por meio do Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), 

despertando, inclusive para as capacidades dos recursos humanos das Forças 

Armadas brasileiras.  

Além desta vertente de parcerias que induz ao reconhecimento acadêmico e 

à motivação profissional, pode ser analisado o caráter de segurança de informações 

do DOAMEPI que esta capacitação proporcionou aos oficiais da Marinha do Brasil. 

Explica-se que as licenças do VBS 3 e Steel Beasts, atualmente empregados 

no EB, são ditas de protocolo aberto. Ou seja, uma vez disponibilizadas 

informações no software VBS3 sobre um veículo, por exemplo a VBTP MSR 6X6 
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Guarani, outros exércitos possuiriam informações básicas acerca das 

possibilidades deste blindado. Neste viés, eventuais cenários operativos para o 

emprego real do BI Mec não seriam facilmente identificados. 

 

 
FIGURA 56 – Objetivo Estratégico do Exército Nr 12 – Aperfeiçoar o Sistema de Educação 

e Cultura  
Fonte: (BRASIL, 2019, p.25). 

 

Após estas inferências, conclui-se acerca de uma nova base para aplicação 

do método: 

 

Base Nr 11: Necessidade de especialização 

 

“É recomendável que o Ch SIB possua conhecimento técnico-

profissional na linha bélica e científico-tecnológica para otimização do 

rendimento do adestramento no BI Mec”. 

 

4.1.1.4.2 Em outros exércitos 
 

Com o escopo de aproveitar os conhecimentos de outros exércitos, 

percebeu-se a necessidade de discutir os aspectos de experiências das  nações 

dos Estados Unidos da América, do Reino da Espanha e da República da França. 

As melhores práticas adquiridas por estes países foram fundamentais para 

a percepção das bases para aplicação do método de adestramento do BI Mec 
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utilizando a SVT serious game e permitiram o fomento às discussões acerca dos 

benefícios dos softwares e de assuntos correlatos. 

 

a) No Exército dos Estados Unidos 

 

Conforme a revisão de literatura da presente pesquisa, inferiu-se  que a 

experiência norte-americana em simulação virtual foi originada em plena Guerra 

Fria. Naquele contexto, toda e qualquer ferramenta que proporcionasse segurança 

ao Estado era de bom grado. 

Com o passar dos anos, verificou-se que a simulação permitiu alcançar 

objetivos de toda a ordem, não somente com o viés de defesa externa, mas 

tornando-se uma verdadeira fonte de benefícios.  

No contexto da globalização, a experiência americana descrita 

anteriormente tem demonstrado incrível alcance. Isso tem influenciado 

sobremaneira o Exército Brasileiro inclusive no viés de divulgação dos Programas 

Estratégicos do Exército (PEE), ampliando-se a integração da instituição 

supracitada à sociedade, conforme OEE Nr 14. 

Desta forma, para consubstanciar a influência norte americana, anexou-se 

à presente dissertação o Boletim do Exército nº 24, de 10 de junho de 2020 

(BRASIL, 2020c), o qual aborda estabelecimentos de diretrizes para o processo de 

estímulo ao recrutamento por meio da simulação, além da divulgação dos PEE na 

sociedade brasileira. 

Neste sentido, nota-se o esforço na aplicabilidade da simulação com esse 

diferente enfoque, conforme o trecho a seguir. 

 
[...] Embora a Instituição tenha capilaridade em todo o território nacional, com 
uma influência marcante no cotidiano de inúmeras localidades e apresentar 
índices de confiança altíssimos, as atividades desempenhadas pelo Exército 
e as características da vida militar ainda não são muito conhecidas pelos 
brasileiros. 
Apesar da importância da opinião pública e da consequente necessidade de 
comunicar-se com a sociedade, a Instituição não dispõe de verba publicitária. 
Como consequência dessa restrição, acaba dependendo das mídias sociais, 
de patrocínios, de parcerias e da veiculação gratuita de seus anúncios a 
televisão 
A veiculação gratuita na televisão é incerta (depende das redes e da 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), com 
alcance limitado do público-alvo. As redes sociais atingem um público cativo 
e simpatizante do Exército Brasileiro, só atingindo outros públicos em 
situações especiais. 



 

191 

Diante do exposto, faz-se necessário a procura por outras “mídias” e os jogos 
eletrônicos apresentam-se como oportunidades que o Exército Brasileiro 
pode aproveitar para ampliar o alcance da sua comunicação social 
Outros games, inclusive de outros países, podem servir como inspirações 
para o desenvolvimento de um game voltado para atingir as necessidades do 
Exército Brasileiro. O game American’s Army Proving Grounds, do 
Exército dos Estados Unidos da América (EUA) conta com 9 anos de 
existência e está na sua terceira versão. De acordo com estudo do 
Massachussetts Intitute of Technology (MIT), realizado em 2008, 30% de 
todos os norte-americanos de 16 a 24 anos tiveram uma impressão mais 
positiva do Exército por causa do jogo, que teve mais impacto em recrutas do 
Exército do que todas as outras formas de divulgação combinadas. 
Um game desenvolvido para o Exército Brasileiro contribuirá para a 
preservação da coesão e da unidade nacional (objetivo nº 3 da Estratégia 
Nacional de Defesa), pois algumas das premissas do game estabelecem que 
a ambientação das missões deve representar características do território 
nacional e os avatares deverão representar a composição da sociedade 
brasileira. 
O game pode ainda conscientizar a sociedade brasileira da importância dos 
assuntos de defesa do País (objetivo nº 8 da Estratégia Nacional de Defesa) 
ao divulgar possíveis missões do Exército Brasileiro em tempo de guerra, 
como a defesa das instalações estratégicas. 
Além disso, atende o Objetivo Estratégico do Exército (OEE) Nº 14 ( Ampliar 
a integração do Exército à Sociedade), previsto no Plano Estratégico do 
Exército 2016-2019 (BRASIL, 2020c, p.33-34, grifo nosso). 

 

Conclui-se que existe verdadeiro benefício para o cumprimento do OEE 14, 

e infere-se que o recrutamento não é taxativo. Ou seja, deduz-se que, 

implicitamente, o estímulo dessa prática no espaço da sociedade civil permitirá que 

as organizações militares, inclusive o BI Mec, possam incorporar novos militares 

possuidores de conhecimentos técnicos de softwares serious game. Significa 

afirmar que, antes mesmo de adentrar no EB, estes jovens já estariam sendo 

condicionados em aspectos de adestramento em simulação virtual o que otimiza 

ainda mais os futuros treinamentos. 

Ainda, como conclusão, infere-se que a indústria dos vídeos games dos EUA 

ratifica o desenvolvimento do adestramento militar nacional, corroborando com o 

exposto na revisão de literatura e influenciando diretamente a capacitação dos 

militares, principalmente os pertencentes ao BI Mec, foco desta pesquisa. 

Esta capacidade pode ser otimizada ao empregar as bases para aplicação 

do método de adestramento, como previu Ed Halter ao lançar o livro “From Sun 

Tzu to Xbox: War and Video Games” em 2006 (HALTER, 2006) (ver Figura 57), em 

referência clara à aplicação da transmissão de conhecimento de adestramento, do 

passado até o presente, por meio dos jogos virtuais. 

Assim, de forma pioneira, os norte-americanos  entenderam que os jogos não 

são puro entretenimento. Por serem modeláveis, podem enfatizar o processo 



 

192 

ensino-aprendizagem nas Forças Armadas, além de conseguirem recrutar o público 

jovem.  

 

 
FIGURA 57 – Capa do Livro “From Sun Tzu to Xbox: War and Vídeo Games” 
Fonte: Halter (2006) 

 

Por fim, reitera-se que as metas deste projeto, sua amplitude, premissas, 

restrições, exclusões, classificação e infraestrutura necessária estão descritos no 

anexo A - Diretriz de Iniciação do Projeto Missão Verde-Oliva (EB20-D-08.038), 

constante na Portaria Nº 110-EME, de 30 de abril de 2020 – a qual foi publicada no 

Boletim do Exército nº 24, de 10 de junho de 2020 e apensada ao trabalho (BRASIL, 

2020c). 

 

b) No Exército Espanhol 

 

Quanto à experiência espanhola em simulação virtual, nota-se que o 

Exército Espanhol (Ejército de Tierra) lançou o programa chamado “Fuerza 35”, o 

qual estimula a inovação tecnológica como planejamento geral, dentro do que se 

projeta em termos de análise do cenário mundial. 

Neste contexto, infere-se, por meio da apreciação da revisão de literatura, 

que a maneira de se adestrar do Ejército de Tierra elencou os fatores Adestramento 

e Infraestrutura como fundamentais para melhorar a capacitação de seus militares. 

Desta forma, recorda-se do item 2.3.12.2 A simulação virtual na Espanha  

que houve verdadeira dispersão de aplicabilidade da SVT nas diversas sedes 
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militares. Do exposto, interpreta-se, em conjunto com a experiência francesa, que 

existe uma grande quantidade de dados que subsidiam a dinâmica da evolução 

doutrinária, o que pode ser aproveitado pelo Exército Brasileiro.  

 Neste contexto, o Centro Nacional de Adestramiento “San Gregorio” 

(CENAD), localizado na cidade de Zaragoza – Espanha, foi concebido para apoiar 

as unidades do Exército Espanhol por meio de simulação, especialmente as 

unidades “Acorazadas y Mecanizadas” (Blindadas e Mecanizadas), nas diversas 

fases de sua preparação. Assim, infere-se que a estrutura do CENAD se assemelha 

com a estrutura do CA-Sul não somente nos diversos aspectos da simulação, mas 

também por proporcionar a possibilidade da complementação dos treinamentos no 

campo de instrução.  

Todavia, a despeito do Exército da Espanha possuir estrutura similar 

(CENAD) a do EB (CA-Sul), quanto à validação do adestramento da tropa 

mecanizada, percebe-se que existe forte estímulo à preparação das unidades 

mecanizadas, de modo prévio, utilizando a SVT nas suas sedes, o que ainda não 

ocorre no EB. 

Para corroborar esta ideia, evidencia-se o divulgado na página oficial do 

Exército Espanhol acerca da seguinte definição de simulação virtual serious game, 

que se coaduna com o incentivo aos treinamentos nesse tipo de programa: 

 
‐ Serious Games: Son sistemas de simulación de bajo coste, basados en 

juegos comerciales para PC (bajo licencia) que, adaptados a las 
necesidades de los diferentes ejércitos, resultan muy útiles para el 
adiestramiento de unidades hasta nivel Compañía/GT, llegando a 
emplearse en ocasiones como simuladores constructivos de hasta nivel 
brigada. Como ejemplos se citarán el Steel Beasts y el VBS2 (ESPANHA, 
2020, grifo nosso)23.  

 

Além disso, observou-se uma divisão da Simulação Virtual, conforme Figura 

42 - Tipos de simulação no Exército Espanhol e, ainda, quanto aos níveis e locais 

de preparação. Assim, interpretou-se que existe coerência em subdividir a 

simulação virtual, criando-se  o ramo “serious game”, bem como interpreta-se 

 
23 - Serious Games: São sistemas de simulação de baixo custo, baseados em jogos comerciais para 

PC (sob licença) que, adaptados às necessidades de diferentes exércitos, são muito úteis para o 
treinamento de unidades até o nível Companhia/GT, sendo utilizados às vezes como simuladores 
construtivos até o nível de Brigada. Os exemplos incluem Steel Beasts e VBS2 (tradução nossa). 
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prudente ter este ramo como ferramenta de aplicação do adestramento, sendo 

empregadas no BI Mec. 

Exemplifica-se os níveis e locais de treinamento conforme a Figura 58 a 

seguir: 

 

 

 FIGURA 58 – Pirâmide de Instrução 
 Fonte: Espanha (2020) 

 

Explica-se que o nível técnico exige o treinamento em protótipos físicos que 

simulam as características de determinada viatura, suas possibilidades e 

limitações, além das especificações de ordem técnica do blindado (características).  
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Contudo, o presente trabalho debruça-se sob o aspecto tático da Infantaria 

Mecanizada. NesTe sentido, a Simulação Virtual Tática do tipo serious game 

estimula o adestramento das Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) em cada 

tipo de operação, sendo vetor primordial para a aquisição de conhecimento do BI 

Mec (ver Figura 59).  

Além disso, evidencia-se que o primeiro passo na maneira de realizar o 

adestramento, por meio do Projeto “Fuerza 35”, será a simulação. 

 

 

FIGURA 59 – Tipos de exercícios x Funções de Combate x Níveis x Categorias 
Fonte: Espanha (2020) 

 

Conclui-se parcialmente que o modelo espanhol de transformação da 

Infantaria Mecanizada da Espanha constitui-se como uma referência principalmente 

devido ao estímulo à aplicação da SVT em diversas sedes militares, o que traria, 

se  adotado nos BI Mec do Exército Brasileiro de uniformização, a possibilidade de 

adestramento e de obtenção de mais dados para elaboração da doutrina. Esta 

preparação nas respectivas sedes do 30º, 33º e 34º BI Mec é uma das principais 

ideias a serem aproveitadas pelos BI Mec orgânicos da 15ª Bda Inf Mec. 

Além disso, a criação do ramo “serious game” pelo Ejército de Tierra 

corrobora com o objetivo geral da presente pesquisa, identificar quais as bases para 

o método de aplicação da SVT serious game no BI Mec. Portanto, afirma-se que 

estes softwares já foram licenciados e são amplamente recomendados quanto ao 

uso, por acesso remoto. 
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c) No Exército Francês 

 

Referente ao Exército Francês, por meio do Centre de Doctrine et 

D’enseignment Ducommandement, afirmou-se o seguinte: 

 
Pour que l’évaluation d’une doctrine soit fiable, la simulation doit: 
- être adaptée au niveau étudié; 
- permettre la saisie des données liées aux attendus de l’expérimentation: 
pertes, consommations, élongations, délais, déploiement, capacité de 
concentration des effets etc.; 
- permettre les rejeux: reprise d’une action à un moment donné, 
représentation accélérée del’action; 
- être reparamétrable (critères d’arbitrage, paramètres des équipements, 
comportements des 
agrégats); 
- permettre des actions en mode automatique ou manuel (FRANÇA, 2018, 
p.16-17)24. 
 

 

Do exposto acima, infere-se que o primeiro item elencado para confiabilidade 

da doutrina no Exército Francês é a confirmação do seguinte postulado proposto 

no trabalho, Base Nr 7: “Ambientação na Simulação Virtual Tática”. 

Na sequência da análise da citação, verifica-se que os dados referentes às 

perdas, consumos, alongamentos, atrasos, desdobramentos, capacidade de 

concentração de efeitos, etc. foram amplamente discutidos no item 4.1.1.2 

Possibilidades dos softwares desta pesquisa, haja vista tratar-se das funções de 

combate, ou seja, infere-se que os requisitos da simulação na França 

consubstancia as conclusões da pesquisa. 

Quanto ao terceiro requisito apontado (permissão de replay), revela-se a 

seguinte afirmação do 1º Sgt Panichi, trazida no contexto da motivação: 

 
o recurso de APA dos softwares também é um fator motivacional. A 
ferramenta da gravação do vídeo do exercício apresenta os erros e acertos 
da tropa e permite que os comandantes das frações façam as correções 
oportunas para as próximas atividades (FLÔRES, 2020).  

 
24 Para que a avaliação de uma doutrina seja confiável, a simulação deve: 

- ser adaptada ao nível estudado; 
- permitir a entrada de dados relacionados às expectativas do experimento: perdas, consumos, 
alongamentos, atrasos, desdobramentos, capacidade de concentração de efeitos etc.; 
- permitir replay: retomada de uma ação em um determinado momento, representação acelerada da 
ação; 
- ser reconfigurável (critérios de arbitragem, parâmetros de equipamento, comportamento de 
agregados); 
- permitir ações no modo automático ou manual (tradução nossa). 
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Desta forma, conclui-se que os softwares elencados pelo EB já permitem a 

repetição, não necessitando, portanto, incluir nova base referente a isto. 

Em referência aos aspectos de reconfiguração apontados pela França, 

verifica-se nas entrevistas do Maj Andrey, do Maj Tibério e do 1º Sgt Panichi a 

convergência de ideias que apontam  para a necessidade de arbitragem 

representadas pela função do Observador, Controlador e Avaliador (OCA). 

 
A direção do exercício, incluindo os OCA e as equipes de instrução tem 
um papel de suma importância. Afinal, de nada adianta ter um simulador 
de alta fidelidade se o responsável pela condução da simulação não 
tiver capacidade de gerenciá-lo e de obter dele o máximo de proveito. 
Evidenciando um desperdício de tempo e recursos que, como visto, é crucial 
se tratando na efetividade da transferência do treinamento. A DIREx, Eqp 
OCA e Eqp de Instrução são facilitadores responsáveis por efetivar o 
adestramento/treinamento, influenciando diretamente na transferência de 
treinamento que ali será atingida (RODRIGUES, 2020, grifo nosso). 

  

Neste contexto, infere-se uma nova base importante para aplicação do 

método: 

 

Base Nr 12: Necessidade de arbitragem 

 

“As atividades de adestramento por meio da simulação virtual tática 

serious game no BI Mec deverão ser arbitradas por um Observador, 

Controlador e Avaliador (OCA)”. 

 

Como último item evidenciado pela experiência francesa, observa-se a  

imagem extraída da Simulação Construtiva daquele país (ver Figura 60). 

A discussão neste momento passa a ser sobre a permissão de ações no 

modo automático ou manual, haja vista obter a certeza da melhoria do rendimento 

do adestramento do BI Mec por meio da simulação. Afinal, até que ponto itens 

automatizados diminuem o grau de assertividade nas decisões dos militares ou qual 

o limite da interferência da inteligência artificial (IA) no treinamento? A lição 

aprendida, nesse momento da pesquisa, passa pelo desenvolvimento do modelo 

aderente ao treinamento do BI Mec. 
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FIGURA 60 – Modelo de simulação 
Fonte: França (2018) 

 

Para discutir a modelagem, verificando sua aderência, é necessário 

relembrar que a Simulação de Combate utiliza, sequencialmente, a aplicabilidade 

do planejamento na Simulação Construtiva, o apoio no desenvolvimento de 

condicionamento doutrinário na Simulação Virtual e, por fim, a prática na Simulação 

Viva. Sucintamente, percebe-se que esta metodologia da aplicação é sempre 

adotada em fluxo de aprendizado único e imutável. É natural pensar que a 

Simulação Construtiva permite o planejamento, a Simulação Virtual estabelece a 

aplicação imediata do planejamento feito e a Simulação Viva possibilita a prática. 

Todavia, percebe-se a baixa exploração dos benefícios que a Simulação 

Virtual gera no fluxo contrário, ou seja, na incidência de melhorias aplicáveis à 

simulação construtiva, o que por sua vez traz melhorias à própria simulação virtual. 

É como dizer “o bem proporcionado ao planejamento desenvolvido  na parte 

construtiva implica em autobenefício”. 

A observação de melhorias é intuitiva. Basta raciocinar que, quanto mais 

dados forem testados e analisados por softwares do tipo serious game, maior será 

o grau de certeza dos planejadores na Simulação Construtiva. Por sua vez, estes 

dados trabalhados na fase de planejamento geram mais conhecimentos aplicáveis 

à Simulação Virtual, o que diminui cada vez mais o grau de automação (IA) dos 

softwares.  

Assim, conclui-se que o estímulo a aplicação da SVT é uma importante lição 

aprendida do Exército Francês. Além disso, este aprendizado remete à ideia de 
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aplicação adotada na Espanha por meio do uso dos softwares em diferentes sedes, 

o que gera mais dados e permite melhores subsídios à doutrina e ao adestramento, 

além de DAMEPLAN fidedigno. 

Por fim, a Figura 60, citada anteriormente, demonstra a preocupação do 

Exército Francês inclusive em dividir os “peões” no treinamento da  Simulação 

Construtiva para explorar ainda mais dados.  

Conclui-se, portanto, que o aproveitamento destes dados será fundamental 

para o BI Mec, sob pena de se perder aquilo que já foi aprendido, além de criar 

modelos cada vez mais aderentes à SVT serious game. 

A seguir, infere-se a preocupação da França em abordar a especificidade do 

treinamento, o que se coaduna com a Base Nr 6 - “O adestramento em Simulação 

Virtual Tática do tipo serious game deve ser específico para o Batalhão de Infantaria 

Mecanizado”, além de atrelar esta especificidade ao modelo mais aderente ao 

treinamento proposto.  

 
Toute simulation répond à un besoin précis, et l’emploi hors cadre d’un outil 
de simulation n’apporte que rarement satisfaction. De plus la simulation ne 
saurait représenter toutes les données nécessaires à la validation d’une 
doctrine. Définir des normes d’engagement par exemple nécessite l’étude de 
nombreux cas comparables d’actions réalisées en opérations ou à 
l’entraînement. Malgré le degré de finesse de certaines modélisations la 
simulation ne saurait suffire à définir ces normes d’engagement. 
De manière générale l’emploi de la simulation a ses limites. Elle permet de 
gagner un temps considérable en amont de mises en pratique sur le terrain, 
mais ne permet pas de valider une doctrine. 
La simulation opérationnelle doit être utilisée pour ce qu’elle offre: une 
représentation imparfaite mais suffisante de la réalité au regard des objectifs 
opérationnels recherchés (FRANÇA, 2018, p.17)25. 

 

Nesse contexto, aprecia-se que o  Exército Francês possui verdadeira 

expertise na análise das possibilidades e das limitações para a validação do objetivo 

proposto. Fruto deste conhecimento surge a necessidade de se reiterar a leitura 

das Bases Nr 5, 9 e 10 anteriormente apresentadas. 

 
25 Qualquer simulação atende a uma necessidade específica, e o uso de uma ferramenta de simulação 

fora do framework raramente é satisfatório. Além disso, a simulação não pode representar todos os 
dados necessários para a validação de uma doutrina. Definir padrões de engajamento, por exemplo, 
requer o estudo de muitos casos comparáveis de ações realizadas em operações ou em treinamento. 
Apesar do grau de fineza de alguns modelos, a simulação não é suficiente para definir esses padrões 
de engajamento. 
Em geral, o uso da simulação tem seus limites. Economiza bastante tempo antes de colocá-la em 
prática no campo, mas não permite que uma doutrina seja validada. A simulação operacional deve 
ser usada pelo que ela oferece: uma representação imperfeita, mas suficiente da realidade em relação 
aos objetivos operacionais buscados (tradução nossa). 
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Por fim, recomenda-se, ainda, observar os dois modelos adotados pela 

simulação francesa, bem como a experiência de divisão setorial, com a criação de 

um setor de análise de dados, conforme abordado no item 2.3.12.3 A simulação 

virtual na França. 

 

4.1.2 Dimensão Disponibilidade  
 

A apreciação desta dimensão objetivou apresentar o processo do emprego 

dos softwares serious game quanto à sua disponibilidade, à luz dos indicadores 

“existência dos softwares na F Ter”, “perspectivas de implementação e melhoria” 

e “organização do pessoal”. 

Paralelamente, fundamentaram-se questões nas entrevistas que 

subsidiaram a análise do atual estado da arte. Assim, buscou-se comparar as 

respostas das entrevistas aos documentos citados, bem como à revisão de 

literatura, com vistas a obter as conclusões. 

Cada aspecto supracitado foi apreciado separadamente a fim de 

pormenorizar o treinamento do BI Mec, abordando apreciações sobre como 

otimizar o processo para atingir o EFD e contribuir com o adestramento por meio 

da inserção de softwares de SVT do tipo serious game. 

 

4.1.2.1 Existência dos softwares na F Ter 
 

Tendo em vista o cumprimento do objetivo específico “h” - Descrever as 

orientações do adestramento em simulação virtual tática do BI Mec, buscou-se, na 

entrevista com o E3 da 15ª Bda Inf Mec, verificar como estão sendo realizados os 

trabalhos atinentes ao cumprimento da Diretriz de Blindados do CMS/2020. 

 Para tanto, realizou-se as perguntas 2 e 3 apresentadas no Apêndice “F” da 

entrevista ao TC Toscano. Estes itens versaram, respectivamente, sobre a 

constituição da SIB no âmbito dos BI Mec orgânicos da 15ª Bda Inf Mec, além da 

referida Brigada à luz da Diretriz de Blindados do CMS/2020 (BRASIL, 2016a), bem 

como sobre a utilização da SVT por acesso remoto à luz do PIM (2020/2021) 

(BRASIL, 2019d).  

Sucintamente, Barreto (2020, grifo nosso) afirmou que:  
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Atualmente, o Comando da 15ª Bda Inf Mec está desenvolvendo um projeto 
para implantação de uma SIB do tipo 2 na Gu de CASCAVEL, sob a 
orientação da 5ª Divisão de Exército. Já foram disponibilizados recursos 
para a execução do projeto da rede lógica e da rede elétrica. [...] 
Com a disponibilidade de uma SIB tipo 2 na Gu de CASCAVEL, o Cmdo 
da Bda poderá planejar no seu calendário anual de instrução que SU de 
suas OM Subordinadas realizem a simulação virtual antes de 
executarem o exercício no terreno (ET). Nos anos de 2019 e 2020, só foi 
possível utilizar a simulação para uma SU Inf Mec de um dos BI Mec. Isso 
possibilita que o resultado do ET seja mais proveitoso e minimiza o 
gasto suprimento classe III e a possibilidade de acidentes no 
deslocamento, tendo em vista que na área de responsabilidade de Bda 
não existem campos de instrução, necessitando utilizar o campo de 
instrução Barão de São Borja. 

 

Infere-se que a 5ª Divisão de Exército já orienta a 15ª Bda Inf Mec quanto à 

adoção da sistemática de aplicação da SIB do Tipo 2, corroborando com o descrito 

na revisão de literatura do presente trabalho.  

Neste sentido afirma-se que com as apreciações das “demonstrações das 

referências externas ao Exército Brasileiro”, onde abordou-se as experiências da 

Marinha do Brasil, dos Estados Unidos da América, do Reino da Espanha e da 

República da França, além de análises das entrevistas de militares que atuam 

diretamente nas práticas de SVT, haverá a otimização do adestramento do BI Mec.  

Para tanto, conclui-se que isso ocorrerá se houver concordância em 

modificar as atuais orientações e transformar as SIB do tipo 1, atualmente voltadas 

ao adestramento técnico, em seções capazes de realizar o processo de 

adestramento tático do BI Mec aplicando-se as Bases propostas neste trabalho. 

Do exposto acima, chega-se à conclusão de que se atingiu a resposta à 

questão de estudo “c”: c) qual sistemática de adestramento em simulação virtual 

tática do tipo serious game permitirá elevar o rendimento do BI Mec? 

Quanto à apreciação da resposta ao item Nr 3, o 34º BI Mec possui o 

mobiliário necessário, rede EBNet conectada em 12 computadores com headset, 

bem como todo o aparato de informática e tela de projeção multimídia para o 

emprego da SVT em suas instalações.  

Assim, afirma-se que nesta unidade já existe a disponibilidade dos itens 

necessários e, portanto, não haverá custo para aplicação do ciclo de atividades 

proposta no trabalho, conforme apresentam as Bases Nr 1 e Nr 9. 

Recorda-se que  atualmente  o adestramento com uso da SVT serious game 

do BI Mec está a cargo do CA-Sul. Reitera-se que os benefícios já demonstrados 
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serão inúmeros caso haja a aplicação da SVT na sede do BI Mec. Estes são 

estendidos ao próprio CA-Sul, que poderá  ater seu foco em desempenhar níveis 

mais elevados de adestramento, ao invés de buscar ensinar medidas simples na 

SVT em virtude da falta de contato dos militares do BI Mec com os softwares. 

 

4.1.2.2 Custos para a F Ter 
 

Objetivou-se, ainda, deliberar sobre o aspecto “custos”, inserido na dimensão 

“disponibilidade”.  

Assim, foram exemplificados no quadro abaixo a distribuição, o quantitativo 

e o tipo de softwares selecionados para emprego nos treinamentos, além do custo 

propriamente dito das licenças na F Ter. 

 

(continua) 

OM Quantidade Software 

disponível 

Custo por PC 

(aproximado) 

Custo Total 

CI Bld 60 Steel Beasts 

versão 4.220 

US$3.250,00 

dólares 

americanos 

US$195.000,00 

dólares 

americanos 

CA-Sul 35 VBS 3  US$3.350,00 

dólares 

americanos 

US$117.250,00 

CA-

Leste 

35 VBS 3  US$3.350,00 

dólares 

americanos 

US$117.250,00 

COTE

R 

10 VBS 3  US$3.350,00 

dólares 

americanos 

US$33.500,00 

AMAN 40 VBS 3  US$3.350,00 

dólares 

americanos 

US$134.000,00 

TOTAL (em dólares americanos) US$597.000,00 
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Obs: US$597.000,00 x R$3,17 = R$1.892.490,00 na cotação 

oficial do dólar americano da aquisição das licenças 

R$1.892.490,00 

QUADRO 5 –  Relação quantidade de softwares x custo 
Fonte: Capitão QEM Oyama (COTER) 

 

A partir do Quadro 5, reforça-se, mais uma vez, que não existe a necessidade 

de novas aquisições devido à possibilidade de utilização das 120 licenças do 

software VBS3 e das 60 licenças do software Steel Beasts (SB).  

Reitera-se, ainda, que o investimento feito implica em necessidade imediata 

de aplicação nas OM Mecanizadas. Logo, as unidades devem procurar utilizar as 

licenças disponibilizadas pela F Ter.  

O Quadro Nr 5 é taxativo ao evidenciar de forma objetiva que o EB adquiriu 

os softwares VBS3 e SB, respondendo-se, portanto, a questão de estudo “h”: h) 

quais os softwares elencados pelo EB para o treinamento em SVT serious game?  

Contudo, após pesquisas, verifica-se que apenas uma OM, o 17º RC Mec, 

utilizou o software empregado no CI Bld por acesso remoto até agosto de 2020. 

Conclui-se que, se aprovado o ciclo de atividades no BI Mec, ele deve ser 

amplamente difundido quanto à possibilidade de treinamentos por acesso remoto, 

resguardadas as coordenações necessárias para que os CA-Sul, o CI-Bld e o 

COTER consigam atender as demandas. 

 Consequentemente, por meio destas licenças disponíveis, obter-se-á os 

seguintes benefícios diretos e indiretos quanto aos recursos: 

a) longevidade da VBTP MSR 6X6 Guarani; 

b) diminuição de custos de manutenção do PRODE - Classe (Cl) IX, de modo 

direto; 

c) redução de custos de material Cl III e V, de forma direta; 

d) longevidade de material Cl I e II, de forma indireta;  

e) melhor alocação dos gastos públicos – coerentes com situações de 

contingência de recursos orçamentários aplicados à Defesa. 

Além disso, devido às disponibilidades outrora citadas, haverá os seguintes 

benefícios quanto ao adestramento: 

a) diminuição de riscos de acidentes; 

b) preservação do meio ambiente; 

c) ganho de consciência situacional; 

d) ganho efetivo de conhecimento doutrinário;  



 

204 

e) melhor capacitação de militares do BI Mec com emprego de tecnologia; 

f) implementação de novo ciclo de adestramento;  

g) mensuração fidedigna do DAMEPLAN do BI Mec. 

Por meio do uso de softwares serious game com alto potencial de 

disponibilidade e baixo custo de operação, pode-se contornar a dificuldade que 

existe atualmente no adestramento tático com emprego real da VBTP MSR 6X6 

Guarani, tendo em vista às limitações financeiras que se impõem sobre a F Ter. 

 

4.1.2.3 Perspectivas de modernização e melhoria 
 

No contexto de otimização do adestramento, buscou-se compreender sobre 

os avanços tecnológicos que possam contribuir para a melhoria, imersão e realismo 

da SVT.  

Para tanto, durante as entrevistas com CC Souza Almeida, Mestre em 

Ciência da Computação, e com o Maj Procopio, Engenheiro de Computação, 

obteve-se o retorno de novas ferramentas que podem ser utilizadas. 

Assim, por meio do item 7 do Apêndice “G”,  verificou-se o pioneirismo da 

MB ao propor a aplicabilidade do Head Mounted Display (HMD), equipamento que 

permite a imersão virtual e o realismo aumentado, descrito no Artigo “Topological 

and Tactical study modeling into a virtual enviroment”, de autoria de  Almeida, 

Villarmosa, Raposo e  Dam (ALMEIDA et al., 2019a). 

Neste contexto, o CC Souza Almeida da Marinha afirmou o seguinte sobre o 

uso destes novos recursos: 

 
Sobre a aplicabilidade, vejo o SVETT como uma possibilidade de corretor em 
tempo real, utilizando suas ferramentas tanto de exibir esboços feitos pelo 
instrutor em uma espécie de quadro branco, efetuar desenhos no terreno e 
exibir slides para o aluno no terreno, além de utilizar seus recursos para que 
os alunos observem no terreno as diversas instalações militares utilizadas em 
uma campanha. Além disso, os alunos poderiam utilizar as animações, 
como por exemplo de um Pelotão realizando fogo e movimento, para 
permitir um adestramento integrando outras armas em binômios, por 
exemplo (ALMEIDA, 2020, grifo nosso). 

 

Da análise desta resposta, verifica-se que uma visão de futuro é a utilização 

de programas que permitam a criação de uma realidade aumentada, gerando-se a 

possibilidade interação do mundo real com o mundo virtual por meio de animações, 
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o que contribui sobremaneira para o desenvolvimento do militar na tomada de 

decisão.  

Por outro lado, infere-se a possibilidade de outro programa, o SVETT, o qual 

é capaz de permitir que o militar possa adestrar-se no software de Gerenciamento 

do Campo de Batalha (GCB) componente da VBTP MSR 6X6 Guarani. 

Assim, a utilização destes softwares permitirá ao militar realizar o 

planejamento como se estivesse observando itens que estão virtualmente no 

terreno, aumentando-se o realismo. A título de experimentação, este programa 

pode estar inserido em temas desenvolvidos na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO). 

Na sequência, buscou-se saber do CC Souza Almeida sobre a possibilidade 

de ampliar o uso do Head Mounted Display e o momento do seu respectivo emprego 

nas atividades de emprego de blindados sobre rodas, como a VBTP Guarani, em 

uso pelos Batalhões de Infantaria Mecanizada (BI Mec) no EB. 

 
Creio que poderia ser utilizado tanto antes como depois da SVT. Na fase 
inicial, os alunos poderiam observar no terreno as medidas de coordenação, 
realizar o giro do horizonte e algum detalhamento necessário para a 
execução do exercício. Após o adestramento no SVT, caso seja inserido um 
recurso para gravar os posicionamentos das peças de manobra, todo o 
adestramento poderia ser observado pelos alunos, permitindo correções e 
esclarecimentos tanto relativos à manobra dos blindados como táticas 
(ALMEIDA, 2020, grifo nosso). 
 

Da análise desta resposta, verifica-se que durante atividades de giro do 

horizonte ou de reconhecimento, podem ser empregados o Head Mounted 

Display, espécie de óculos de realidade virtual que contribuiria para o 

adestramento do BI Mec. 

Em continuidade, foi elaborado o item 8 no Apêndice “G”, que versou sobre 

a interação instrutor-instruendo na SVT, sem que haja perda do foco na iniciativa 

do instruendo no cenário idealizado. 

O CC Souza Almeida (2020) afirmou que: 

 
o SVETT possui recursos que permitem inserir objetos no terreno, efetuar 
desenhos na região, apontar para locais desejados, sendo recursos 
disponíveis para serem utilizados em tempo real, mantendo o dinamismo da 
instrução.  
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Interpreta-se que este tipo de programa melhora as perspectivas de 

realidade, o que pode ser testado por meio do ensino de forma gradual na EsAO, a 

qual foca o planejamento do Estado-Maior em Infantaria Mecanizada e Blindada. 

Posteriormente, abordou-se sobre o artigo “Exploring motor and sensory 

devices in a bicycle simulator”, de autoria de Almeida,  Cherullo, Radetic,  Silva-

Clapa e  Raposo (ALMEIDA et al., 2019b), com viés de aprofundar sobre aspectos 

apontados como obstáculos à inserção do adestramento em SVT. 

O CC Souza Almeida exemplificou que, para explorar os sentidos 

necessários para imitar o realismo quanto à reprodução das sensações, ainda é 

necessário um longo período de estudos. O oficial da MB sugeriu ainda a 

construção de um cockpit, valendo-se de uma plataforma (de Stewart) e afirmou 

que  

 
a integração de componentes eletrônicos, como os da bicicleta com a Engine 
da aplicação que desenvolve os jogos (Unity), não é complicada, porém, 
demanda estudos no sentido de se desenvolver as adaptações necessárias 
(ALMEIDA, 2020). 

 

Assim, inferiu-se o pioneirismo na possibilidade de reprodução por meio de 

dispositivos motores e sensoriais e da simulação virtual que já estão sendo 

modelados e que em breve se tornarão novas ferramentas de simulação que 

poderão ser utilizadas. 

Quanto à melhoria do rendimento do adestramento, por meio da inserção em 

determinado período de instrução dos equipamentos e softwares, obteve-se a 

seguinte resposta ao item 11 da entrevista do oficial da Marinha do Brasil , CC Souza 

Almeida, que afirmou “ser interessante a inserção deste tipo de adestramento nos 

primeiros contatos dos alunos manobrando uma Viatura Blindada” (ALMEIDA, 

2020, grifo nosso). 

Conclui-se que o entrevistado possui a mesma visão deste pesquisador ao 

enfatizar a importância da inserção de programas que aumentem a realidade do 

adestramento em SVT, tão logo seja possível, por meio de uma ambientação. 

Da análise do item 12 do Apêndice “G”, o qual versou sobre a inserção de 

dados do DOAMEPI nos softwares pela MB, o CC Souza Almeida afirmou que: 

 
a atualização da modelagem dos meios em todos os nossos simuladores se 
faz mister à medida que, tanto nossos alunos, como nossa tropa, precisam 
conhecer os recursos que os apoiam ou que são utilizados por eles sob pena 
de se tornarem militares inseguros por ocasião dos combates. À medida que 
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a Marinha do Brasil adquire novos meios, estes são modelados e 
atualizados em nosso jogo. [...] A interoperabilidade entre as Forças 
permite a troca de conhecimento bem como a consolidação da doutrina sobre 
Operações Conjuntas no âmbito do Ministério da Defesa, permitindo a 
realização de Operações com maior segurança por parte dos escalões 
inferiores (ALMEIDA, 2020, grifo nosso). 

  

Por fim, extrai-se da entrevista que a MB busca modelar seus softwares na 

medida em que novas atualizações ou inovações para o adestramento surgem, o 

que enseja a necessidade de reforçar que o militar da SIB do BI Mec deve possuir 

treinamento específico do software que emprega. 

Neste momento da pesquisa, cabe ressaltar que este é o principal óbice ao 

treinamento, a saber: Atualizar a metodologia de adestramento tão logo ocorra o 

surgimento de ferramentas tecnológicas viáveis de serem adquiridas para o 

emprego do BI Mec. Desta forma, atinge-se parcialmente a seguinte questão de 

estudo: x) quais são, atualmente, os principais óbices para a realização da SVT 

serious game voltada ao adestramento do BI Mec? 

Com relação às entrevistas com Maj Procopio, realizou-se a pergunta 7, 

constante no Anexo “D”. A referida pergunta também trata da inserção de dados do 

DOAMEPI nos softwares, mas nos adotados pelo EB.  

Neste viés, o Maj Procópio afirmou que: 

 

Sim, pois os elementos de orientação ao terreno seriam melhor identificados, 
melhorando o tempo de execução do exercício em simulação. Sim, para o 
VBS 3, é necessário possuir a licença do programa Terra Tools para 
adicionar novos elementos ao terreno e um programa da própria Bohemia 
Interactive, dententora do VBS 3, para inserção de novas viaturas; no caso do 
Steel Beasts, o terreno pode ser modelado no próprio programa, porém não 
é possível inserir novas viaturas (DE CASTRO, 2020). 

 

Neste ponto, buscou-se compreender como os programas podem se 

complementar de modo a facilitar a inserção de novos dados, geralmente ligados 

ao DOAMEPI da Força Amiga e da Força Inimiga. 

Com isto em mente, a questão 8 do Apêndice “D” buscou o conhecimento 

sobre melhorias em aspectos que simulem o Comando e Controle por meio da 

inserção de novos dados em softwares licenciados pelo EB. 

Esta pergunta buscou corroborar aspectos ligados ao adestramento do Cmt 

VBTP MSR 6X6 Guarani, especificamente quanto ao condicionamento do GCB. 

Neste aspecto, De Castro (2020) afirmou que 
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o Steel Beasts e o VBS possuem, no editor de mapas, ferramentas de 
inserção de calcos. A integração com programas de terreno nunca foi 
realizada, mas todas as cartas inseridas em ambos os softwares são 
georreferenciadas. 

 

Infere-se, portanto, que este tipo de adestramento já está sendo executado, 

cabendo apenas observar as melhorias proporcionadas pelo avanço tecnológico. 

Neste cenário de rápido avanço, foi elaborada uma pergunta na entrevista 

que abordou sobre a dificuldade dos discentes quanto ao acompanhamento da 

dinâmica da simulação, provocada pelas mudanças contínuas da tecnologia. 

Assim, o Maj Procopio do CI Bld afirmou que isto ocorre apenas nos primeiros 

contatos, o que é amenizado pela ambientação ao software, uma das bases 

propostas no presente trabalho. 

Contempla-se, portanto, que a ambientação ao programa permite a correção 

de eventuais itens causadores de dificuldades.  

No prosseguimento, buscou-se conhecer sobre novas perspectivas de 

inserção de novos programas relacionados ao Comando e Controle (C2). Da leitura 

do artigo “A simulação da rede rádio no Simulador Virtual Tático” (DE CASTRO; 

NETO; DOS SANTOS, 2018), verificou-se as possibilidades e características do 

software TeamSpeak3.  

Desta forma o Maj Procopio do CI Bld afirmou que: 

 
Atualmente é usado o programa Mumble para a simulação das 
comunicações. É um programa que não exige licença, tanto para o 
cliente, quanto para o servidor. Não foi realizado, ainda, um acesso 
remoto desse programa ou do TeamSpeak, porém ambos têm a 
funcionalidade de conectar-se a um servidor por meio do IP. Como os 
computadores estão dentro da rede EBNet, pode ocorrer algum bloqueio de 
acesso e isso pode ser resolvido mediante contato com os Centros de 
Telemática / Telemática de Área envolvidos na simulação remota (DE 
CASTRO, 2020, grifo nosso). 

 

Curiosamente, apesar do curto espaço de tempo da publicação do artigo até 

o presente momento, verificou-se a mudança de utilização de software de C2  no CI 

Bld. Isto comprova o dinamismo das ferramentas e a necessidade de constante 

atualização para facilitação do adestramento. Todavia, observa-se a capacidade da 

conectividade do Mumble, que substituiu o TeamSpeak, confirmada por De Castro 

ao afirmar que o acesso remoto do Mumble ainda não ocorreu, mas que poderá 

ocorrer por meio da conexão do servidor por meio do Internet Protocol (IP). 
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Quanto à exploração de uma interessante ferramenta chamada WhisperList,  

do então programa de comunicações utilizado no CI Bld TeamSpeak3, verificou-se 

a possibilidade de simulação da associação de uma tecla que permite ao participante 

da simulação se condicionar ao uso de uma rádio por meio do PTT.  

Da pergunta anterior (item 11 do Apêndice “D”), obteve-se a seguinte 

afirmação: “As máquinas devem estar na EBNet e deve ser realizado um teste 

remoto prévio e solicitar o desbloqueio aos Centros de Telemática / Telemática de 

Área enquadrantes” (DE CASTRO, 2020).  

Assim, interpreta-se que podem ser realizados os tipos de treinamento que 

conduzam a criação de reflexos condicionados, por meio do acesso remoto, 

inclusive. 

No prosseguimento da entrevista, por meio do item 12 do Apêndice “D”, 

buscou-se compreender sobre a possibilidade da gravação da conversação rádio 

de modo a analisar as decisões e o C2, além da integração das funções de combate 

e, ainda, sobre o que se pensa sobre a possibilidade da criação de um setor de 

análise de dados, o que foi feito por meio do item 13 da entrevista. 

Considerando-se que as respostas do Maj Procopio às questões 12 e 13 

complementam-se, observa-se que é fundamental a visão do militar por meio da 

seguinte afirmação:   

 
Os dados eram obtidos por meio de pesquisas online após o uso do simulador. 
Os dados eram compilados e um relatório era enviado ao COTER. 
Atualmente o CA-Sul é o responsável por levantar esses dados. [...] Sim, pois 
os simuladores possuem ferramentas que coletam dados dos exercícios em 
tempo real e a análise de dados mensuráveis pode trazer mais objetividade 
nas oportunidades de melhoria a serem aplicadas na tropa (DE CASTRO, 
2020). 

 

Logo, chega-se à conclusão de aproveitar as ferramentas dos softwares em 

SVT serious game, de modo que estes sejam analisados. Com isto, surge a 

necessidade de elencar nova base para aplicação do método: 

 

Base Nr 13: Recomendação de envio de dados para setor de análise 

 

“Os dados obtidos durante a SVT devem ser enviados para o setor de 

análise apropriado”. 
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4.1.2.4 Organização do pessoal 
 

A minuta do Caderno de Instrução de Simulação Virtual Tática (BRASIL, 

s.a.), em fase de aprovação pelo COTER apresenta o seguinte: 

 
3.4.1 Para a execução do adestramento militar em simulação virtual, 
especialmente os de maior complexidade, há que se definir claramente o 
papel e as responsabilidades de  cada indivíduo ou grupo, dentro desse 
processo. É o exato entendimento de suas atribuições que levará o indivíduo 
à imersão no processo de treinamento, evitando que o mesmo busque 
alternativas não coerentes com a instrução para a solução de problemas e 
dificuldades durante a simulação (BRASIL, s.a., p. 3-3). 
 

 

Para operacionalizar a execução da SVT serious game no BI Mec, torna-se 

necessário retomar a discussão trazida na alínea “e” do item  2.2.3 - O DOAMEPI 

da Infantaria Mecanizada no Exército Brasileiro. 

Neste contexto, observa-se a seguinte previsão de organização da SIB no 

âmbito do BI Mec, constante no Quadro 6 – Organização da SIB do BI Mec: 

 

(continua) 

P/G FUNÇÃO REQUISITO ATIVIDADES 

Cap Chefe da 
SIBld 

Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Representar a SIBld26 em 
reuniões de planejamento e 
coordenação com o Cmt OM e 
seu EM; 

- Coordenar e repassar o 
planejamento do EM da OM à 
SIBld; 

- Solicitar e coordenar os apoios 
dos Esqd à SIBld; 

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

1º Ten Instrutor/ 

Adj Ch SIBld 

Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Coordenar as instruções 
técnicas da SIBld;  

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas; 

- Aplicar cenários.  

2 Ten/ 
1º Ten 

Instrutor Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Controlar a utilização do 
Software de simulação; 

- Confeccionar e atualizar 
cenários, bem como suas fichas; 

 
26 SIBld – Seção de Instrução de Blindados (abreviatura adotada pelo CMS). 
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- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

2 Ten/ 
1º Ten 

Instrutor Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Controlar a utilização do 
Software de simulação; 

- Confeccionar e atualizar 
cenários, bem como suas fichas; 

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

S Ten 
/ 1º 
Sgt 

Encarregado 
de material 

Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Confeccionar pedidos de 
material; 

- Controlar o material carga;  

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

Cb Aux 
Informática 

Op Micro - Realizar a confecção e controle 
de documentos da Seção; 
- Auxiliar o Encarregado de 
material nos trabalhos da Seção. 

2º Sgt 
(c/ 
CAS) 

Encarregado 
de Pessoal 

Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Arquivar a documentação 
(inclusive provas) gerada pela 
Seção;  

- Ministrar Instruções técnicas e 
táticas 

2º Sgt/ 
3º Sgt 

Instrutor Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Controlar a utilização do 
Software de simulação; 

- Confeccionar e atualizar 
cenários, bem como suas fichas; 
- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

Cb Aux 
Informática 

Op Micro - Realizar a confecção e controle 
de documentos da Seção; 
- Auxiliar o Encarregado de 
material nos trabalhos da Seção. 

3º Sgt Instrutor Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

3º Sgt Instrutor Curso de 
Operador da 
VBTP Guarani 

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas. 

3º Sgt Mecânico 
VBTP 

Curso de 
Mecânico da 
VBTP Guarani 

- Ministrar instruções técnicas e 
táticas; 
- Prover a manutenção das 
viaturas. 

Cb Auxiliar 
Mecânico 
VBTP 

- CFC 
- Mot VBTP 
- Aux Mec VBTP 

- Auxiliar nas instruções técnicas 
e táticas; 
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- Auxiliar na manutenção das 
viaturas; 
- Manobrar as viaturas, quando 
necessário. 

Cb Mot VBTP - CFC 
- Mot VBTP 

- Auxiliar nas instruções técnicas 
e táticas; 
- Manobrar as viaturas, quando 
necessário. 

Cb Mot VBTP - CFC 
- Mot VBTP 

- Auxiliar nas instruções técnicas 
e táticas; 
- Manobrar as viaturas, quando 
necessário. 

QUADRO 6 – Organização da SIB do BI Mec 
FONTE: Brasil (2016a) 

 

Fruto da análise do Quadro Nr 6, conforme item 5 do Apêndice “F”, 

perguntou-se ao TC Toscano da 15ª Bda Inf Mec  sobre a previsibilidade e a 

possibilidade da criação de um setor de análise tal como ocorre nos EUA e na 

França. O referido oficial prevê dificuldade para implementação ao afirmar que: 

 
[...] no atual contexto da Bda, o principal óbice para criação desse setor 
específico seria o pessoal. Isso em virtude dos instrutores da SIB não estarem 
voltados somente para essa atividade e desempenham as funções de Cmt 
SU, Cmt Pel e Cmt GC (BARRETO, 2020). 
 

Com a exposição do Quadro 6 acima, evidencia-se a necessidade do seu fiel 

cumprimento para a otimização do adestramento do BI Mec. 

 

4.1.3 Dimensão temporalidade  
 

A premissa de tempo e a viabilidade do uso por acesso remoto promoveram 

verdadeira inquietação durante esta pesquisa. Desta forma, visualizar o 

embasamento de aplicação da simulação virtual durante o calendário de instrução 

previsto, coerente com a utilização das licenças dos softwares, fez despertar a 

análise dos períodos e das fases previstos no Sistema de Instrução Militar do 

Exército Brasileiro (SIMEB), bem como compará-lo aos eventos previstos na minuta 

do CI de Simulação Virtual (BRASIL, s.a.). 

Neste sentido, promovendo a discussão dos resultados das entrevistas, 

realizaram-se ainda apreciações por meio dos itens 17, 18 e 19 do Apêndice “B”, 

que permitiram inferir conclusões, materializadas nas bases propostas, as quais 

constam no fluxograma apensado à pesquisa. 
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A respeito de medidas prévias ao adestramento, a forma e a criação de dias 

específicos para a utilização do serious game ao longo do ano, obteve-se  que: 

 

[...] Por parte da  tropa, é interessante que o responsável pela instrução, 
geralmente o S/3, já tenha um QTS com a sequência das atividades, os 
exercícios e as operações que serão executados durante o período da 
cautela das licenças. [...] Esta atividade poderia ser incluída no quadro de 
atividades do período de Qualificação e Adestramento nas OM. Atividades 
como maneabilidade Pel Fuz Mec, TAI, orientação com blindados e área de 
engajamento poderiam ser exploradas em simuladores virtuais táticos. [...] 
Acredito que o incremento da simulação na própria OM seria de grande valia, 
pois agregaria tecnologia e know-how de simulação no efetivo da OM. Isto 
prepararia a tropa para futuras Avaliações de Adestramento pelo CA-Sul. No 
entanto, é possível que estas semanas de instrução, utilizando a simulação 
virtual, sejam feitas nas instalações do CI Bld (FLÔRES, 2020, grifo nosso). 

 

Sobre a  opinião do 1º Sgt Panichi, infere-se que deve existir um Quadro de 

Trabalho Semanal (QTS) com a sequência de atividades a serem desenvolvidas 

durante a “cautela” das licenças, ou seja, durante o acesso remoto. Assim, tem-se 

a primeira referência de que as atividades podem ser incluídas no QTS durante o 

período de Qualificação e Adestramento nas OM. 

Em complemento, o Maj Tibério prevê que as instruções com o software 

VBS3 antecedem os adestramentos no BI Mec, de maneira elas devem ser 

desencadeadas até os níveis previstos no Programa Padrão de Adestramento 

(PPA) e no CI de simulação, desde que seja por acesso remoto. Além disso, o 

referido militar afirma que o adestramento em SVT deve seguir o CI para atividades 

intermediárias, bem como para atividades de especialização. Por fim, o Major 

recomenda que a certificação final do adestramento seja feita no Centro de 

Adestramento, afirmando inclusive que o período de adestramento previsto no 

SIMEB é o mais indicado, uma vez que outros exércitos, como o americano e o 

francês, utilizam esta dinâmica (FIGUEIREDO, 2020). 

Já o Maj Andrey do CA-Sul afirmou que as medidas que antecedem são “as 

mesmas atividades do trabalho de comando, com planejamento, reconhecimento 

“virtual”, emissão de ordens, sendo a diferença a execução no virtual” 

(RODRIGUES, 2020).  

Nas entrevistas dos supracitados militares obteve-se a resposta da seguinte 

questão de estudo: w) quais medidas antecedem uma SVT do tipo serious game? 
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Na sequência, por meio do item 9 do Apêndice “F”, buscou-se a informações 

sobre a realização da simulação virtual dos BI Mec .Assim, inferiu-se da resposta 

do TC Toscano – E3 da 15ª Bda Inf Mec, que houve o aumento do rendimento.  

O referido oficial afirmou que  “em 2019 uma SU do 30º BI Mec executou a 

simulação virtual antes da realização do PAB/SU. O desempenho no exercício no 

terreno foi superior ao da outra SU, que não teve oportunidade de participar da 

simulação virtual” (BARRETO, 2020). 

Por conseguinte, a afirmação do Chefe da Seção de Operações da Bda 

Guarani permitiu responder à seguinte questão de estudo: t) já ocorreram 

avaliações do adestramento de tropa mecanizada após a realização de SVT serious 

game? Se positivo, houve melhoras significativas? 

Após as elucidações obtidas nas entrevistas, verifica-se que a SVT deve ser 

inserida, quanto à prática, em momentos que antecipem cada Período de 

Adestramento Básico (PAB Pel, PAB SU e PAB U). Contudo, o planejamento deve 

ser realizado durante o Período de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo 

Profissional (CTTEP), conforme consta no Apêndice “H” do presente trabalho.  

Assim, respondeu-se a seguinte questão de estudo: u) em que época do ano é mais 

recomendável a SVT serious game? 

 

4.2 O ADESTRAMENTO DO BI MEC 
 

Com o escopo de compreender o atual estado do adestramento do BI Mec, 

buscou-se evidenciar a forma da execução do adestramento deste tipo de unidade, 

além disso, foram evidenciadas as experiências externas ao EB que possam 

contribuir para a melhoria do processo de adestramento do BI Mec na F Ter. 

 

4.2.1 A execução do adestramento no EB 
 

O adestramento adotado no BI Mec obedece ao preconizado no Sistema de 

Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB). Nesta senda, verifica-se que o 

período de adestramento é norteado pelo Programa Padrão de Adestramento 

(PPA) e ocorre tão logo encerram-se as atividades de qualificação, balizadas pelo 

Programa Padrão de Qualificação (PPQ). 
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Com o advento da VBTP MSR 6X6 Guarani, percebeu-se que a metodologia 

empregada no PPQ e no PPA deveria ser transformada para atender às diversas 

características da Infantaria Mecanizada. 

Para tanto iniciaram-se as experimentações doutrinárias nos níveis Pel, SU, 

Btl e, atualmente, no nível Bda, sempre orientadas pelos EEID estabelecidos pelo 

COTER. Desta forma, já se observa que os manuais da Inf Mec estão sendo 

divulgados no corpo de tropa para que a instrução possa ocorrer de forma natural. 

Paralelamente, o ensino de oficiais e sargentos ficou a cargo do CI Bld, de 

modo que estes militares fossem os difusores do conhecimento adquiridos nos 

cursos e estágios que envolvem a Infantaria Mecanizada nos BI Mec. 

Fruto da experiência no 34º BI Mec, observou-se que  geralmente  os 

militares recém egressos do CI Bld desenvolvem atividades, sendo subordinados a 

uma Cia Inf Mec e acumulando encargos na SIB do BI Mec.  

Assim, vinculados à SIB, os oficiais e os sargentos ministram instruções 

teóricas e práticas na Fase de Instrução Individual, sendo a técnica de material e 

conduta auto da VBTP Guarani, durante o Período de Instrução Individual Básico 

(IIB), e a formação de atiradores dos diversos sistemas de armas, durante o Período 

de Instrução Individual de Qualificação (IIQ), conforme abordado a seguir: 

 

3. INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO 
a. Instrução individual 
O conhecimento detalhado das características, capacidades e 
vulnerabilidades dos MEM blindados garante o seu melhor emprego, [...] e 
maximiza as possibilidades de que seja alcançada a vantagem necessária no 
campo de batalha. Neste contexto, ressalta-se a importância da 
capacitação dos operadores das respectivas VB, seja na formação 
individual do combatente na IIQ, seja nas capacitações direcionadas aos 
oficiais e sargentos operadores de VB (Cmt Carro, Atirador, Aux At) seja 
nos treinamentos específicos de Motorista de viatura blindada. 
A operação de VB reveste-se de caráter técnico e, neste sentido, deve ser 
buscada a padronização de procedimentos de operação, tornando-se 
fundamental a participação de especialistas na capacitação dos operadores. 
[...] (BRASIL, 2016a, p. 4/13, grifo nosso). 
 

d. Exercícios de tiro com VB 
Os exercícios de tiro com as VB devem ser desenvolvidos em um contexto 
tático, buscando-se, na medida do possível, o aproveitamento destas 
oportunidades para coroar a capacitação técnica e tática dos operadores e o 
adestramento das guarnições e das pequenas frações. Para tanto, é 
fundamental a realização do tiro com emprego de VB [...] operadas por 
militares e guarnições certificados. As atividades de certificação poderão 
prescindir da realização do tiro real, no entanto, a sua realização é imperativa 
para a participação das guarnições e pequenas frações em operações que 
envolvam o emprego de munição real (BRASIL, 2016a, p. 6/13). 
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Observa-se na Diretriz de Blindados do CMS/2020 a seguir, que o período 

de adestramento, ou seja, semanas anteriores aos diversos PAB (PAB Pel, PAB 

SU e PAB U) é o mais indicado para as práticas com simulação, o que se coaduna 

às entrevistas deste trabalho. Porém, percebe-se que não existe a indicação de 

normatização que regule este tipo de treinamento. 

Para corroborar com o exposto, apresenta-se as orientações de Instrução e 

Adestramento, as quais constam na supracitada Diretriz.  

 
e. Adestramento 
O adestramento da tropa deve alcançar todos os níveis previstos para o 
ano de instrução, de maneira a habilitar as GU e as OM ao emprego 
operacional. 
As grandes unidades blindadas e mecanizadas devem criar condições 
para o adestramento da tropa de forma [...] desenvolvendo desta forma 
[...] a criação de laços táticos em todas as funções de combate. 
[...] exercícios em simulação virtual e construtiva, dentre outros, 
antecedem os exercícios no terreno e permitem manter níveis 
adequados de adestramento (BRASIL, 2016a, p. 6/13, grifo nosso). 

  

Fruto de análise do quadro comparativo quanto ao que é previsto na Diretriz 

de Blindados do CMS/2020 e no PPQ - Experimental, conclui-se que as 

certificações dos diversos níveis (guarnição, grupo de combate, pelotão e 

companhia) possuem oportunidades de melhoria que podem ser aperfeiçoadas por 

meio da utilização da SVT, conforme abordado nas entrevistas com os 

especialistas. 

Neste sentido, infere-se que as experiências externas ao EB, tanto em SVT, 

quanto em Infantaria Mecanizada, convergem para o adestramento por meio de 

softwares, o que já está previsto. Contudo, não ocorre devido aos diversos fatores 

atrelados à doutrina, à organização, ao material, ao pessoal e à infraestrutura 

analisados nesta pesquisa.  

Além disso, os fatores DOAMEP, que ditam a capacitação do BI Mec, podem  

trazer mais benefícios caso o adestramento tático seja executado nas SIB 

orgânicas desta unidade de infantaria do EB.  

Por fim, recorda-se, ainda, a sugestão de fazer constar a exigência do 

adestramento em SVT no processo de certificação do treinamento do BI Mec, 

conforme item 4.1.1.1 Certificações do adestramento.  
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4.2.2 Análise das experiências externas ao EB e suas repercussões para a 
Infantaria Mecanizada da F Ter 

 

Neste momento da pesquisa, buscou-se trazer à tona as experiências dos 

Estados Unidos da América e do Reino da Espanha no contexto da Infantaria 

Mecanizada e da Marinha do Brasil na criação de modelos. 

Para tanto, aborda-se a evolução e a implementação do adestramento da 

Infantaria Mecanizada, evidenciada na revisão de literatura. 

Persegue-se, assim, as lições aprendidas e as melhores práticas sobre 

como o Exército Norte-Americano compreendeu as possibilidades (pontos fortes) 

e as limitações (deficiências)  durante os ciclos de adestramentos em momentos 

distintos, desde o surgimento de sua principal plataforma sobre rodas da Infantaria 

Mecanizada, o blindado Stryker, passando pelo seu emprego em conflitos no 

Iraque e no Afeganistão, até o momento pós-conflito, no qual observou-se o retorno 

da guerra regular. 

 Além disso, buscou-se compreender a implementação de novos PRODE 

inseridos em projetos originados em análises conjunturais projetadas no futuro, os 

quais implicam em novas capacidades adquiridas para determinados exércitos, 

como o Espanhol.  

Durante a análise, buscou-se trazer à tona os reflexos do treinamento para 

a F Ter, explorando-se aspectos de campo de instrução, validação do 

adestramento, integração das funções de combate, mudança de conjuntura 

internacional, capacitação dos militares, inserção gradual da simulação, ciclo de 

adestramento e correlação de poder de combate, todos abordados na revisão de 

literatura da experiência Norte-Americana. As deliberações foram aproveitadas 

para trazer-se à tona a busca por modelos de adestramento em simulação 

utilizados pela Marinha do Brasil.  

Para tanto, inicialmente, recorda-se que os norte-americanos criaram a 

doutrina “Three Kinds of Infantry” (Três Tipos de Infantaria), com o advento da 

unidade média. Nesse ínterim, houve a escolha do blindado adequado às tropas, 

bem como a fundamentação e a experimentação da doutrina, o que implicou em 

constantes adestramentos nos campos de instrução. 

Neste cenário de transformação, infere-se a primeira comparação plausível 

de ser realizada entre a Brigada Stryker (EUA) e a Brigada Guarani (Brasil) quanto 



 

218 

a uma deficiência que compromete o adestramento dos BI Mec orgânicos da 15ª 

Bda Inf Mec: A falta de um campo de instrução próximo. 

Corroborando com esta constatação de dificuldade no adestramento, 

conforme apresenta-se no Apêndice “F”, verificou-se que o TC Toscano, Oficial de 

Operações (E3) da 15ª Bda Inf Mec, afirmou na resposta ao item 3 da entrevista, 

que não existem campos de instrução na área de responsabilidade da Brigada 

Guarani. Para realizar os devidos adestramentos é necessário se deslocar até o 

campo Barão de São Borja, na cidade de Rosário do Sul-RS (BARRETO, 2020). 

Em continuidade à análise do processo de distribuição e validação do 

veículo Stryker, com o escopo de aprendizagem do processo de adestramento, 

verificou-se que os exercícios no Centro Nacional de Treinamento (norte-

americano) mostraram pontos fortes e deficiências deste veículo que servem de 

subsídios de “como fazer” quanto ao emprego da VBTP MSR 6X6 Guarani no 

âmbito da Infantaria Mecanizada do EB. 

Infere-se que a maneira de combater tropas de diferentes naturezas foi 

amplamente desenvolvida no período anterior à Op Iraqi Freedom. Como exemplo 

de lições aprendidas em treinamentos, extraiu-se a seguinte afirmação de 

Petraeus e Reynolds (2020, p.80, grifo nosso) autores do artigo “As Viaturas 

Blindadas ‘Stryker’ no Campo de Batalha Moderno”:   

 
No combate entre carros, contra um oponente blindado, no CNT, os 
Stryker foram rapidamente ‘destruídos’, mas se distinguiram no terreno 
irregular e em emboscadas de infantaria contra seus inimigos 
blindados. 
 

Com esse viés de melhores práticas e lições aprendidas, conclui-se neste 

ponto uma importante visão a ser explorada no futuro pelo EB: A realização de 

testes contra tropas de diferentes naturezas para obtenção do autoconhecimento 

da capacidade da VBTP MSR 6X6 Guarani no contexto da doutrina Inf Mec. 

Nesta senda, fruto de comparação com o atual estado da arte no EB, chega-

se, ainda, à conclusão de que atualmente os BI Mec, orgânicos da 15ª Bda Inf Mec, 

dificilmente realizarão este tipo experimentação doutrinária, tendo em vista a 

dificuldade logística de um exercício combinado de grande vulto, além da 

necessidade de campos de instrução e de ampla coordenação entre a Infantaria 

Mecanizada e a Infantaria Blindada. 
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Contudo, visualiza-se no atual cenário a necessidade do complemento da 

atividade de simulação virtual no terreno, conforme aplicado pelo CA-Sul no Brasil 

e pelo Centro Nacional de Treinamento nos EUA, de modo a extrair dados acerca 

do comportamento da VBTP Guarani frente a veículos blindados, conforme 

experimento realizado em treinamento nos EUA, o que já foi proposto na Base Nr 

1. 

Percebe-se, ainda, que existe a possibilidade de se mitigar as consequências 

da falta da proximidade de campos de instrução para a verificação do desempenho 

da Inf Mec frente a unidades pesadas. A solução é a aplicação do adestramento da 

SVT serious game nos BI Mec orgânicos da 15ª Bda Inf Mec, pois além de ocorrer 

antecipadamente e objetivamente, a SVT permite o planejamento paralelo, 

enquanto os esforços são direcionados ao complemento em momento oportuno no 

terreno. 

Assim, enquanto ocorre o amadurecimento da experimentação deste 

exercício, realiza-se o adestramento paralelo na SVT, desde que os dados do 

DOAMEPI da ameaça (Força Blindada Inimiga) sejam atualizados de forma precisa, 

afinal o “como combater” da simulação deve ser fidedigno. 

Fruto deste debate, surge a seguinte base para o adestramento em SVT no 

BI Mec: 

 

Base Nr 14: Necessidade de campo de instrução para aplicabilidade 

complementar ao treinamento em SVT 

 

“É recomendável que os BI Mec possam complementar o adestramento 

virtual de modo subsequente em campos de instrução militar”. 

 

Na sequência do estudo, desta vez no cenário de avaliação de pontos fortes, 

percebeu-se que os adestramentos da Infantaria Mecanizada dos EUA geraram a 

constatação de maior rapidez quando comparada a sua Infantaria Leve, conforme 

a seguinte afirmação: 

 

O exercício do JRTC realçou melhor as novas possibilidades adquiridas 
pela mobilidade operacional de uma Brigada Stryker. O Cel R1 Charles 
Hodges, um oficial de operações de batalhão na época, lembrou que a 
brigada atacou o famoso centro de treinamento de combate urbano 
Shughart-Gordon 12 horas mais cedo que uma unidade típica de 
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infantaria leve, apanhando o inimigo desprevenido e, como resultado, 
vencendo a batalha decisivamente (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 
80, grifo nosso). 
 

Em virtude destas observações de experiências da Brigada Stryker, 

consubstancia-se a formação da seguinte base: 

 

Base Nr 15: Necessidade de acompanhamento de adestramentos de 

nações amigas 

 

“As melhores práticas de exércitos mais experientes na condução da 

Infantaria Mecanizada e do adestramento em simulação virtual tática devem 

ser constantemente acompanhadas”. 

 

É fundamental reforçar que adestrar-se de forma objetiva com foco no 

aprendizado já testado por outros países direciona esforços para produção de 

benefícios de toda ordem, inclusive econômica. 

Em continuidade com a análise do artigo “As Viaturas Blindadas ‘Stryker’ no 

Campo de Batalha Moderno” (PETRAEUS; REYNOLDS, 2018), conforme alínea “b” 

do item 2.2.3 da revisão de literatura, verifica-se que Petraeus e Reynolds (2018) 

afirmam que a 3ª Brigada de Combate Stryker chegou ao Iraque em dezembro de 

2003 permanecendo até 2011. Isto permitiu aos autores concluir acerca de dois 

pontos fortes do Stryker: Mobilidade operacional e rede de comando e controle (C2), 

as quais se tornaram evidentes quando comparadas às unidades blindadas e leves 

que estavam no Iraque.  

Quanto ao primeiro ponto forte (mobilidade), percebeu-se que não havia a 

mesma cobrança de requisitos do apoio logístico da unidade pesada, 

proporcionando rapidez. A cadeia logística não era demasiadamente empregada 

neste cenário comparativo (unidade pesada x unidade média). Isto inclusive 

confirmou a previsão dos exercícios anteriores ao combate, conforme as seguintes 

afirmações: 

 

Todos os três batalhões de manobra estavam empregados [...] uma noite 
onde realmente estávamos dispersados por toda a Província de Nineveh, de 
Mosul até a fronteira síria. A 5/20 Infantaria realizou incursões na fronteira 
síria, fizemos uma grande operação em Mosul e lá no [campo de pouso 
ocidental de Qayyarah], tudo ao mesmo tempo [...] isso mostrou a 
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profundidade e a abrangência nas quais podíamos operar (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 80)27. 
 

Durante a “Escalada” no Iraque, em 2007 e 2008, os elementos de 
manobra Stryker foram movimentados rápida e repetidamente. Um 
exemplo digno de menção é a experiência da 5/20 Infantaria, que foi 
transferida de Mosul para Bagdá a Baqubah, ao longo do ano de 2007. 
(KAGAN, 2009, p. 81-97 apud PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 81, grifo 
nosso)28. 
 

Infere-se nesse momento que a experiência norte-americana subsidia os 

esforços para o preparo da Infantaria Mecanizada em todo e qualquer tipo de 

ferramenta que estimule as situações de emprego e adestramento em integração 

das funções de combate. Esse conhecimento dos EUA deve ser constantemente 

acompanhado, conforme a Base Nr 15. 

Comparando-se esta mobilidade ao cenário brasileiro e combinando-a com 

aspectos das operações em áreas edificadas, observa-se a seguinte afirmação, 

passível de ser aproveitada pela Infantaria Mecanizada brasileira:  

 

O Stryker transportou mais pessoas e mais material. A viatura leve 
HMMWV transportava cinco pessoas, duas permaneciam na viatura, então 
talvez três desembarcassem; nove desembarcavam [dos Strykers]. Quanto à 
singularidade do Stryker, o usamos para [ajudar os infantes a] subirem 
paredes, entrarem nos segundo andares. Realizamos desembarque em 
movimento, desembarques sobre o alvo. (...) Usamos os Stryker para 
manobrar e nos proteger dos disparos inimigos. Ficávamos dentro deles até 
quando decidíamos que estávamos no ponto em que precisávamos 
estabelecer o domínio do terreno (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 80-
81, grifo nosso)29. 

 

Conclui-se que a combinação da Base 15 com o ciclo de atividades proposto 

na Base Nr 1 é fundamental para a atual conjuntura da F Ter.  

Reitera-se que este ciclo de adestramento proporciona aos militares do BI 

Mec melhores condições para decidir desde o simples emprego das TTP das 

 
27 JUNIOR, H. Charles Hodges. (Coronel do Exército dos EUA [Reserva], ex-oficial de operações de 

Batalhão, 3ª Brigada de Combate [3rd Stryker Brigade Combat Team — BCT]), entrevista concedida 
a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016. 

28 A “Escalada” se refere à mudança de estratégia no Iraque, no início de 2007, que resultou em 
mais 20.000 militares dos EUA sendo enviados ao país junto com um foco renovado nas operações 
de contrainsurgência. O livro de Kagan é a fonte de informações sobre o movimento da 5/20 
Infantaria durante seu emprego operacional, em 2007 (KAGAN, 2009).  
29 KLEISNER, Theodore W. (Tenente-Coronel, Exército dos EUA, ex-comandante de companhia, 
3rd Stryker BCT), entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 20 jul. 2016. 
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frações, até o nível da completa integração de todas funções de combate, por meio 

da SVT.  

Percebe-se, ainda, que existe ampla abordagem sobre a logística de material 

e pessoal  na investida norte-americana, evidenciando-se a integração das funções 

de combate, tão dificultosas de serem aperfeiçoadas nos adestramentos do EB. 

Como melhores práticas, infere-se que é necessário manter a logística 

totalmente integrada à função de combate Movimento e Manobra. Apesar de a 

Infantaria Mecanizada não possuir a mesma dependência logística quando 

comparada à Infantaria Blindada, o esforço ocorre no sentido de manter seus 

PRODE em condições de aptidão no preparo (adestramento). 

Do exposto, é preciso prover o acompanhamento de todos os fatores que 

circundam a forma de se adestrar. Principalmente aqueles ligados à capacidade do 

PRODE, ou seja, compreender o que se pode ou não realizar com o blindado. Trata-

se de um esforço para explorar seus pontos positivos (mobilidade e baixa 

dependência logística) contra forças de naturezas distintas.  

Nesta senda, relembra-se que, sem dúvidas, o adestramento em SVT 

proporciona longevidade aos diversos PRODE, dentre eles a VBTP MSR 6X6 

Guarani.  

No que tange à evolução dos conflitos no Iraque e no Afeganistão, na 

medida em que o envolvimento dos EUA estava diminuindo, o Exército norte-

americano iniciou nova demanda doutrinária. O foco até aquele momento era a 

contrainsurgência, como observa-se a seguir: 

 

Havia muitas coisas que tinham que mudar em termos de nossa 
abordagem para o treinamento das unidades Styker nas sedes, porque 
estávamos focados na contrainsurgência [...] E tínhamos uma grande 
discussão sobre a própria plataforma, porque não a queríamos empregar 
como uma [viatura blindada de combate] Bradley (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 82, grifo nosso)30.  

 

Como tratado anteriormente, existe a apreciação de problemas gerados pelo 

dinamismo da mudança de conjuntura. A seguir, evidencia-se o fenômeno do 

retorno do combate convencional, conforme Petraeus e Reynolds (2018, p. 82, grifo 

nosso): 

 

 
30 LANZA, Stephen R. (General de Divisão do Exército dos EUA, ex-Comandante, 7ª Divisão de 
Infantaria), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016. 
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A falta de experiência em comando de unidades Stryker em manobras 
contra uma ameaça de poder de combate equivalente levou a 7ª Divisão 
de Infantaria a trabalhar com o CNT para desenvolver o primeiro ciclo 
de adestramento completo de ação decisiva para uma Brigada Stryker.  
 

Assim, traz-se à tona as seguintes afirmações que mudaram o prospecto 

dos treinamentos a partir de 2013: 

 
Conforme nós fazíamos a transição das nossas forças desdobradas em apoio 
às Operações Iraqi Freedom/ e Enduring Freedom para o que temos 
atualmente, foi tomada a decisão, no nível Comando da Força, de seguir 
rumo às operações de ação decisiva em nossos centros 
de treinamento. [...] Se for capaz de realizar uma operação de ação 
decisiva, pode realizar qualquer outro tipo de operação militar 
(PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 81, grifo nosso)31. 

 

O cenário [de ambiente de treinamento de ação decisiva] é um conjunto 
previsto de capacidades do inimigo [...] baseado na evolução das forças 
inimigas, introduzimos capacidades adicionais ... replicamos uma ameaça 
de poder de combate equivalente de acordo com o nível de treinamento 
que a unidade no ciclo de adestramento possui ao chegar (PETRAEUS 
E REYNOLDS, 2018, p. 81, grifo nosso)32. 

 

Observa-se aqui uma mudança de pensamento a partir da primeira citação  

“quem pode mais, pode menos”, ou seja, a capacitação para atuação nos diversos 

cenários convergiu para ser genérica e modular, na medida de sua necessidade. 

Isto consubstancia o método adotado pelo Plano Baseado em Capacidades (PBC) 

(BRASIL, 2014), desenvolvido pelo Ministério da Defesa no cenário nacional.  

Explica-se a assertiva por meio da análise da dinâmica de mudanças 

constantes dos conflitos. Esta apreciação resultou na convergência de esforços 

para o adestramento a fim de atender uma ampla gama de desafios. Fica evidente, 

portanto, que o PBC se coaduna a este cenário, uma vez que, ao invés de focar um 

adversário específico ou adestrar-se para combater uma tropa específica, objetivou 

alcançar uma configuração de força robusta para uma gama de possibilidades de 

atuação.  

As citações supracitadas corroboram com a necessidade de realizar 

treinamentos periódicos de determinada força tal qual a Infantaria Mecanizada em 

todo tipo de operação, pois a conjuntura é dinâmica e exige fluidez no 

adestramento.  

 
31 COFFMAN, Richard R. (U.S. Army colonel, commander, Operations Group, National Training 
Center), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds, 26 ago. 2016. 
32 Ibid. 
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Neste sentido, a busca pela compreensão da chamada “ação decisiva”33 

remete às dificuldades de realizar treinamentos rotineiros no campo de instrução 

devido ao atual cenário da 15ª Bda Inf Mec (doutrina, adestramento e 

infraestrutura), bem como à apreciação de ameaças atreladas ao fator da decisão 

(inimigo), ou seja, dificuldades para capacitação dos militares. 

Afirma-se que, a análise correta dos fatores da decisão dentro do contexto 

do PBC, pode ocorrer se o adestramento for desenvolvido dentro das bases 

propostas na presente pesquisa. Assim, a ampla capacitação nos diversos 

panoramas do combate moderno será alcançada e pode ser avaliada de modo 

estritamente objetivo, mitigando as dificuldades observadas acima. 

Recorda-se ainda que a simulação inserida gradualmente contribuiu para o 

adestramento, conforme observado pela experiência norte-americana, 

evidenciada nas afirmações a seguir: 

 
Como resultado da mudança de foco do Exército, seus centros de 
treinamento aceitaram o desafio de desenvolver cenários de 
treinamento para reconstruir a competência em manobras tradicionais 
em um campo de batalha de alta intensidade. O Grupo de Operações no 
CNT ajudou na condução dessa mudança, proporcionando novas 
opções de instrução aos comandantes de divisão de exército, que 
usavam o ciclo de adestramento para garantir a prontidão da unidade 
para os empregos operacionais mais prováveis (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 81, grifo nosso). 
 

A quantidade de tropas, tipo de terreno e de ambiente podem ser 
mudados [...] Podemos desenvolver cenários que dinamizam os pontos 
fortes daquela organização enquanto, também, melhoram suas 
deficiências ao forçar comandantes a tomarem decisões em um 
ambiente com restrição de tempo (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 82, 
grifo nosso)34. 
 

Além disso, pós conflito no Iraque e no Afeganistão, surgiu também a 

necessidade de abordar a dificuldade de realização do adestramento face às 

mudanças de conjunturas. Por exemplo, observa-se na citação anterior a origem de 

verdadeira inexperiência no comando de unidades devido à vacância de 

treinamentos em guerra regular, o que remete a aspectos de melhores práticas a 

 
33  O conceito de ação decisiva é utilizado pelos norte-americanos para descrever a combinação de Op 

de segurança de área e Op de manobra de armas combinadas. Mas, informalmente, a expressão é 
utilizada para descrever a mudança das Op focadas na contrainsurgência para o combate tradicional 
contra oponentes com tecnologia e estruturas de força de poder de combate equivalente, ou seja, 
guerra regular. 

34 COFFMAN, Richard R. (U.S. Army colonel, commander, Operations Group, National Training 
Center), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds, 26 ago. 2016. 
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serem observadas pelo BI Mec, ou seja, adestrar-se em todos os tipos de 

operações. 

Constata-se que, até mesmo exércitos com grandes investimentos devem 

ser adestrados ciclicamente sob pena de perder preparo naquilo que é básico para 

as forças armadas, a Defesa Externa.  

A exigência de novas capacidades despertou nova maneira de se adestrar. 

Neste contexto de mudança de orientação, observa-se a busca por soluções que 

contemplem a evolução do panorama dos conflitos, como infere-se da afirmação a 

seguir: 

 
Muito de nossa discussão inicial se concentrava no planejamento de um ciclo 
de adestramento no Centro de Treinamento de Combate [...] com as 
proporções de força requeridas e o tipo necessário de força oponente, em 
termos do que um Stryker poderia fazer no combate [...] Não queríamos ter 
um ciclo de adestramento corpo a corpo onde os Strykers lutariam contra 
outros tipos de veículos blindados [...] O ponto central era sempre a condução 
de tropas de infantaria ao combate [...] Então, tínhamos que construir um 
modelo de correlação de forças, para garantir que tivéssemos as 
proporções certas de forças para retratar o que o Stryker faria no 
combate  (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 82, grifo nosso)35. 

 

Nesse diapasão, a partir de 2014, a 3ª Brigada da 2º Divisão do Exército 

Americano iniciou o novo ciclo de adestramento, conhecido como “Ciclo de 

Adestramento de Ação Decisiva” com diversificadas situações táticas, conforme 

relato a seguir: 

A brigada se desdobrou em uma zona de reunião táticas sem instalações e 
apoio logístico preposicionados e, depois, dividiu-se em zonas de reunião de 
nível batalhão. Isso representou uma proeza importante, considerando que 
no Iraque e no Afeganistão as formações Stryker tinham um alto nível de 
dependência do apoio logístico fornecido pelas bases de operações 
avançadas permanentes. A partir dessas zonas de reunião táticas, o batalhão 
lançou ataques independentes. Inicialmente, a 5/20 Infantaria atacou por 
meio de um “corredor central” do CNT para capturar vários locais de terreno 
dominante antes de conduzir a captura de Ujen, uma das maiores cidades 
simuladas. O batalhão, que em geral operava isoladamente, sofreu 
baixas pesadas na ação (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 83, grifo 
nosso). 

Observa-se, ainda, a seguinte afirmação que abordou a parte das operações 

ofensivas: 

 
Os Strykers no ataque, contra uma posição preparada reforçada por 
blindados inimigos, [não terá êxito] sem os meios multiplicadores do 

 
35 LANZA, Stephen R. (General de Divisão do Exército dos EUA, ex-Comandante, 7ª Divisão de 
Infantaria), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016. 
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poder de combate e outros [apoios necessários para o comandante da 
unidade Stryker (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 83, grifo nosso)36.  

 

A partir da afirmação, infere-se o grau de dificuldade de adestrar-se quanto 

à integração das funções de combate e recorda-se que as bases propostas no 

trabalho convergem para utilizar-se a SVT serious game com o viés de otimizar o 

adestramento, sobretudo quanto à integração das funções de combate. 

De outro modo, notou-se ainda que este adestramento de ataque foi 

sucedido por uma ação defensiva, onde ressaltou-se os pontos fortes desta unidade 

média do Exército Norte-Americano.  

Petraeus e Reynolds (2018, p.83) afirmam que “o batalhão conseguiu utilizar 

mísseis javelins desembarcados em terreno irregular com efeito significativo, 

embora não tivesse a capacidade de realmente bloquear uma força blindada 

inimiga”. Os autores ainda reforçaram esta mesma visão quando afirmaram que: 

 
quando se utilizou os Strykers na defensiva, desembarcando os javelin 
e os colocando no terreno [irregular], foi a maior batalha vencida pelo 
Cel Bair [o comandante da Brigada de Combate Stryker (PETRAEUS E 
REYNOLDS, 2018, p. 83, grifo nosso)37.  

 

Este exercício norte-americano evidencia uma importante experiência obtida 

quanto a capacidade do material, aliando-se a técnica à tática para cumprir 

objetivos e tarefas impostas. O modelo de treinamento em questão contribui para o 

EB na visão de percepção das capacidades da VBTP MSR 6X6 Guarani.  

Afirma-se, ainda, que existe a capacidade de realizar esse tipo de 

experimento, obviamente precedido pela SVT serious game, o que traria benefícios 

para o BI Mec. Contudo, existe o óbice das grandes distâncias para realizar a 

atividade, o que, por sua vez, exige esforços e coordenações para a realização 

deste tipo de manobra. 

Na continuidade do Ciclo de Adestramento, inferiu-se que a defensiva foi 

seguida por um contra ataque e uma abertura de brecha e, novamente, percebeu-

se que os batalhões Strykers foram superados pelos blindados. 

Desta forma, infere-se que a F Ter deve aproveitar estas experiências para 

inserir no Ciclo de Adestramento a integração com as funções de combate, sob 

 
36 LANZA, Stephen R. (General de Divisão do Exército dos EUA, ex-Comandante, 7ª Divisão de 
Infantaria), em entrevista concedida a Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 11 out. 2016. 
37 Ibid. 



 

227 

pena de cometer erros que já foram experimentados pela Brigada Stryker, similar à 

Brigada Guarani quanto ao Material de Emprego Militar (MEM), veículo sobre rodas. 

Isto confirma a Base Nr 15: Necessidade de acompanhamento de adestramentos 

de nações amigas. 

Fruto da evolução do “Ciclo da Ação Decisiva”, evidenciou-se que a 3ª 

Brigada de Combate Stryker retornou ao CNT em 2015 para corrigir as deficiências 

apontadas em 2014. Assim, Petraeus e Reynolds (2018, p.83-84) afirmam o 

seguinte: 

 
O que herdamos era uma formação baseada principalmente na plataforma 
[...] Vamos tripular, desdobrar e ficar muito letal com respeito à nossa 
tripulação de dois ou três militares e, depois, aprimorar isso com o grupo de 
combate de infantaria e isso, certamente correu contra tudo o que vi no JRTC 
e na execução inicial38. 

 

Neste viés de correção e de experimentações, a 3ª SBCT realizou uma Força 

Tarefa (FT). Duas SU de Carros de Combate (CC) Abrams foram designadas para 

compor a Bda. Assim, formou-se a FT Stryker-Abrams.  

Explora-se que esta configuração de FT ficou aquém do ideal, o que já 

permite concluir que tentativas de FT Guarani – CC (Leopard), tem alto grau de 

probabilidade de não ser viável.  

Neste contexto, Petraeus e Reynolds (2018, p.84) afirmam que houve pouca 

sinergia na FT Stryker-Abrams quando comparada à FT Bradley-Abrams devido ao 

fato de a Viatura de Combate de Infantaria (VCI) Bradley ser mais manobrável. 

 
Nas estradas, os Stryker e os carros de combate Abrams podem mover-
se com aproximadamente a mesma velocidade, mas nas manobras fora 
da estrada, no terreno ondulado do deserto, os Strykers sobre rodas 
eram bem mais lentos que os carros de combate sobre lagartas. Isso fez 
com que fosse difícil manter um ritmo constante enquanto se fazia 
manobras em terreno aberto e, também, diminuiu o poder de choque e 
a velocidade que os carros de combate podem geralmente empregar no 
ataque. Quando os carros de combate faziam as manobras 
independentemente, eles se encontravam sem apoio de infantaria para 
limpar o terreno irregular e foram rapidamente destruídos pelas armas 
anticarro inimigas. No final, o Stryker carecia da proteção blindada, do 
poder de fogo e da facilidade de manobra para realmente conduzir uma 
marcha para o combate através de terreno aberto. Ballanco declarou: “O 
Stryker (...) não possuía um bom armamento, não tinha um míssil uma via de 
acesso para eles. Foley e seus comandantes de batalhão voltaram desse 
rodízio com várias lições aprendidas e um novo foco conforme treinassem 

 
38 FOLEY, David C. (U.S. Army colonel, commander, 1st Stryker BCT), em entrevista concedida à 
Stephen Petraeus e Daniel Reynolds. 16 dez. 2016. 
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para o próximo ciclo de adestramento, previsto para apenas oito meses no 
futuro (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 84, grifo nosso). 
 

Assim, verifica-se que tentativas de formação de FT Carro de Combate (CC) 

x Infantaria Mecanizada não devem ser priorizadas quanto à execução. Percebe-

se, mais uma vez, a contribuição norte-americana em estabelecer itens que são 

referências para estabelecimentos dos objetivos de adestramento, sempre com o 

viés de otimizar as TTP do BI Mec. 

Pelo contrário, este tipo de formação (FT CC x Inf Mec) deve ser explorada 

desde o adestramento em SVT por análise reversa. Ou seja, deve ser estimulada 

a identificação deste tipo de emprego de FT realizada pelo inimigo, explorando-se 

suas deficiências. 

Fruto desta deliberação de capacidades, o Exército Americano mudou 

novamente o foco de treinamento devido às peculiaridades da tropa Stryker, 

reverberando a necessidade de moldar condições para capacitar estas unidades 

para que elas alcancem posições de vantagem no combate. 

Para tanto, a 3ª Bda, rebatizada como 1ª Brigada da 2ª Divisão de Infantaria, 

retornou em 2016 para o CNT. Em consequência, Petraeus e Reynolds (2018, 

p.84), explorando essa mudança, afirmaram o seguinte sobre o novo modelo de 

exercício: 

Tirávamos proveito do terreno irregular todo o tempo, tentávamos usar [o 
Stryker] como uma plataforma de fogo de apoio onde era possível, mas, claro, 
a arma principal continuava sendo o javelin [...] então precisávamos ser 
peritos nesse sistema de armas. 

 

Percebe-se, assim, que se adotou a postura de integrar as funções de 

combate, Movimento e Manobra (M2) e Fogos, o que, por sua vez, deu origem à 

inserção da simulação contínua neste ciclo de adestramento. Afinal, era preciso 

explorar e dominar a integração das funções aos diversos sistemas operativos. 

Neste contexto, observam-se os seguintes relatos que geraram melhores 

práticas no ciclo adotado, de forma mais realista: 

 
Primeiro o batalhão conduziu vários outros combates simulados de força 
contra força de nível companhia, permitindo que comandantes e 
subordinados experimentassem o combate contra um oponente com vontade 
própria, em vez da manobra mais limitada de um exercício de fogos reais 
contra alvos de madeira. Segundo, a integração dos veículos de 
transporte de infantaria Stryker e da infantaria desembarcada foi 
enfatizada profundamente tanto nos exercícios no terreno quanto nos 
jogos de guerra de mesa realizados para os oficiais do batalhão. 
Finalmente, um exercício no terreno de nível batalhão testou a capacidade 
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do estado-maior do batalhão de controlar várias companhias que realizavam 
manobras no terreno, utilizando a gama completa de sistemas de 
comunicações. Quando o intervalo de oito meses entre os dois rodízios do 
CNT foi completo, a 5/20 Infantaria tinha conduzido dezenas de exercícios 
de força contra força de nível companhia e jogos de guerra mensais 
(PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 85, grifo nosso).  

 

A 5/20 Infantaria partiu da área de bivaque para a área de treinamento em 4 
de maio, e logo estabeleceu uma zona de reunião (Z Reu) pronta para iniciar 
o movimento imediato para a posição de assalto. Na noite seguinte, o 
batalhão inteiro saiu da Z Reu para um ataque em vários locais de terreno 
irregular. A Companhia A liderou o ataque do batalhão, movendo-se 16 
quilômetros por uma faixa de terreno livre de obstáculos, conhecida 
como a Whale Gap, até um ponto de desembarque a 2,5km do objetivo 
final. Esse ponto de desembarque foi escolhido deliberadamente para 
proteger os veículos dos sistemas de armas anticarro inimigos. A partir 
desse ponto, a companhia inteira desembarcou no terreno irregular e limpou 
as forças inimigas da elevação, utilizando os morteiros da companhia para 
realizar o apoio de fogo. A companhia descansou no dia seguinte e se 
preparou para a próxima missão, depois deslocou-se 14km adicionais, 
durante a noite, para um outro objetivo (PETRAEUS E REYNOLDS, 2018, p. 
85, grifo nosso). 

 

À luz da discussão de resultados da presente pesquisa, obtém-se a 

constatação de que atualmente não existe, no Exército Brasileiro, o adestramento 

em Armas Anticarro (AC) no BI Mec. Basicamente percebe-se que a infantaria 

mecanizada, como unidade média por ter relativa proteção blindada, não pode ser 

empregada de modo pleno, necessitando deste tipo de apoio de fogo para o 

movimento e manobra. 

Consequentemente, reitera-se que com a inserção contínua do 

adestramento em SVT serious game serão criados reflexos que exploram as 

dificuldades práticas do BI Mec. Por exemplo, o adestramento de Arma AC, que 

ainda não mobília as unidades mecanizadas. 

Contudo, o que se aborda no presente momento é o “como fazer” no nível 

tático do EB. Assim, a experiência dos EUA direciona para mudanças na maneira 

de se adestrar, conforme infere-se na seguinte afirmação: “[...] Um foco da recém-

estabelecida 7ª Divisão de Infantaria era o adestramento das formações Stryker 

para combate contra uma ameaça de poder de combate equivalente” (PETRAEUS 

E REYNOLDS, 2018, p. 82). 

Por fim, corroborando com todos os assuntos abordados das experiências 

americanas, explora-se, como referência externa ao EB, a modelação inovadora da 

Marinha do Brasil, que está evoluindo na estruturação de métodos de treinamentos 



 

230 

ao buscar modelos de adestramentos que sejam eficientes, como infere-se na 

resposta do CC Souza Almeida da MB ao item 12 constante no Apêndice “G”. 

 

A atualização da modelagem dos meios em todos os nossos 
simuladores se faz mister à medida que, tanto nossos alunos como 
nossa tropa, precisam conhecer os recursos que os apoiam ou que são 
utilizados por eles sob pena de se tornarem militares inseguros por 
ocasião dos combates. À medida que a Marinha do Brasil adquire novos 
meios estes são modelados e atualizados em nosso jogo. A 
interoperabilidade entre as Forças permite a troca de conhecimento bem 
como a consolidação da doutrina sobre Operações Conjuntas no âmbito 
do Ministério da Defesa, permitindo a realização de Operações com 
maior segurança por parte dos escalões inferiores (ALMEIDA, 2020, grifo 
nosso). 

 

Destaca-se, portanto, a busca da interoperabilidade calcada no Plano 

Baseado em Capacidades (nível estratégico e operacional) (BRASIL, 2014) 

desenvolvido no âmbito do Ministério da Defesa, o qual contempla o adestramento 

voltado a todos os cenários possíveis.  

Finalmente, procurou-se compreender a implementação de novos PRODE 

inseridos em projetos originados em análises conjunturais projetadas no futuro, 

conforme abordado no item 2.2.4 da revisão de literatura. 

A título de recordação, o Exército Espanhol não possui publicação 

Doutrinária específica para a Brigada de Infantaria Mecanizada, mas utiliza as 

publicações denominadas “Orientações”, as quais tratam do Batalhão de Infantaria 

Mecanizado e da Companhia de Infantaria Mecanizada, ambas inseridas nas 

Brigadas Orgânicas Polivalentes. 

Nesse cenário de modularidade e evolução tecnológica, adotou-se no 

Exército Espanhol a Viatura de Combate “Dragon” propulsora do Projeto “Fuerza 

35”, o que tem gerado estudos aprofundados sobre a maneira de se adestrar 

daquela Força, sobretudo em aspectos que projetam sua imagem até o ano de 

2035. 

Assim, infere-se uma similaridade com o Programa Guarani do Exército 

Brasileiro: A projeção ao longo dos anos. Além disso, observa-se que a função de 

combate movimento e manobra possui verdadeiro destaque no contexto do 

“Fuerza 35”. Isso induz diretamente a evolução da Infantaria Mecanizada da 

Espanha, reforçando-se, assim, a importância na maneira de se adestrar deste tipo 

de unidade e, consequentemente, para a presente pesquisa. 
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FIGURA 61 – Evolução das capacidades de manobra 
Fonte: Espanha (2019, p.49) 

 

Com isto, o Exército Espanhol está se reestruturando, calcando-se em seus 

fatores DOAMEPI, o que remete a conclusões que apontam para a necessidade 

de acompanhamento deste projeto pelo EB. Obviamente, o foco da observação é 

a maneira de se adestrar para compreender as novas capacidades do BI Mec 

espanhol.  

Esta ideia de acompanhamento também fica evidente quanto aos aspectos 

relativos à nova maneira de se organizar, a saber: Brigadas modulares. Isto  

coaduna-se ao PBC desenvolvido pelo Ministério da Defesa do Brasil, uma vez 

que prevê adestramento amplo e adaptação da fração em virtude das missões. 

 Percebe-se, ainda, que a inserção de PRODE, tal como o “Dragón”, provoca 

mudanças no ensino, no adestramento e na infraestrutura, os quais estão 

projetados para serem finalizados no ano de 2035. 

Como abordado no item 2.2.4, infere-se que o Projeto “Fuerza 35” é muito 

similar ao projeto Guarani e, dada sua grandeza e boas ideias, verifica-se que é 

muito interessante o acompanhamento do adestramento deste tipo de unidade do 

Exército Espanhol para que os BI Mec da 15ª Bda Inf Mec possam otimizar seus 

treinamentos, conforme a Base Nr 15 da presente pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho versou sobre o tema adestramento do Batalhão de 

Infantaria Mecanizado por meio da ferramenta de Simulação Virtual Tática do tipo 

serious game. Para tanto, durante a pesquisa formulou-se o seguinte problema: 

“Quais são as bases do método de adestramento em simulação virtual tática do tipo 

serious game que permitirão elevar o rendimento do Batalhão de Infantaria 

Mecanizado?”. 

Com o escopo de evidenciar as diversas lacunas do tema, foram levantadas 

questões de estudo que subsidiaram a inferência de conclusões, sugestões e 

recomendações – por meio do método dedutivo, técnica de entrevista e seleção de 

bibliografia – acerca dos assuntos simulação virtual tática serious game e Infantaria 

Mecanizada. 

A referida pesquisa foi direcionada para a solução do problema, o qual foi 

balizado pelas questões supramencionadas e por objetivos específicos que 

permitiram a consecução do objetivo geral do estudo, a saber: “Apresentar as bases 

da sistemática (método) de adestramento em simulação virtual tática do tipo serious 

game que contribuirão para a melhoria do rendimento do Batalhão de Infantaria 

Mecanizado”. 

Quanto à indagação formulada, conclui-se que a realização deste trabalho 

possibilitou identificar 15 pilares para aplicação do método de adestramento em 

SVT serious game no BI Mec e respondeu às questões de estudo. 

Compreendeu-se que as bases demonstradas, ainda que não enquadradas 

em rol taxativo, são fundamentais para melhorar o rendimento dos treinamentos do 

BI Mec. Baseado na discussão dos resultados, amplia-se o entendimento da 

relação  das dimensões aplicabilidade de programas, disponibilidade para uso dos 

softwares e temporalidade do seu emprego.  

Recorda-se que a análise das dimensões anteriores teve por finalidade a 

obtenção de um produto de aplicação imediata no BI Mec. Com isto em mente, 

tornou-se necessário observar os requisitos do método proposto pela minuta do 

Caderno de Instrução de Simulação Virtual Tática em fase de aprovação pelo 

COTER (BRASIL, s.a.). 

Neste sentido, seguiu-se estritamente as definições de objetivos e de 

escalonamento do treinamento, seleção dos simuladores, organização do pessoal e 
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estabelecimento de ligações e relações funcionais, ou seja, o método proposto na 

minuta do CI, que caracteriza uma sequência de atividades. 

Por todas estas características, recomenda-se que a F Ter possa efetivar por 

meio de parcerias com universidades locais e, dentro disto, mestrados em Ciência 

da Computação com ênfase em Desenvolvimento Gráfico. Caso determinado BI 

Mec não consiga localmente efetivar a matrícula de um oficial possuidor do Curso 

da VBTP MSR 6X6 Guarani ou de Estágio de Infantaria Mecanizada por meio da 

parceria supramencionada, sugere-se a proposta de matrícula do oficial em 

mestrado no Instituto Militar de Engenharia. 

Consequentemente, atingiu-se o objetivo geral do trabalho, evidenciado 

através da consolidação no Quadro 7 – Apresentação das Bases a seguir: 

 

(continua) 

Nr da Base  Título da Base  Assunto 

 Base Nr 1 O Ciclo de 

Atividades da 

Simulação Virtual 

Tática do tipo 

serious game 

“A Simulação Virtual Tática do tipo serious 

game deverá seguir o ciclo de atividades: 

Simulação Virtual Tática – Exercício no 

Terreno – Simulação Virtual Tática – 

Exercício no Terreno”. 

Base Nr 2 Dispersão de 

adestramento em 

SVT nas sedes 

“A Simulação Virtual Tática do tipo serious 

game deverá ser aplicada em cada BI Mec”. 

Base Nr 3 Requisito de 

Adestramento do 

BI Mec 

 

“A Simulação Virtual Tática é um requisito 

obrigatório para validação do adestramento, 

mediante certificação, de uma fração do BI 

Mec”. 

Base Nr 4 Sistemática de 

atribuições do 

ODLA e Ch SIB 

do BI Mec 

 

“O ODLA e o Ch SIB do BI Mec devem, 

respectivamente, consultar o banco de dados 

e conhecimentos doutrinários e o banco de 

dados de Simulação Virtual Tática,  

estabelecendo contato técnico com o CA-Sul 

Posteriormente, devem integrar os dados ao 

Programa de Instrução Militar em vigor e, 
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divulgá-los durante o Programa Programa-

Padrão de Instrução da Capacitação Técnica 

e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP)”. 

Base Nr 5 - Base Nr 5: 

Objetivos versus 

ferramenta 

 

“O adestramento, a instrução e o treinamento 

militar são os objetivos, enquanto a 

Simulação Virtual Tática do tipo serious game 

é a ferramenta”. 

Base Nr 6 Adestramento 

específico 

 

“O adestramento em Simulação Virtual Tática 

do tipo serious game deve ser específico para 

o Batalhão de Infantaria Mecanizado”. 

Base Nr 7 Ambientação na 

Simulação Virtual 

Tática 

 

“A ambientação ao simulador reduz a 

interferência no desempenho do 

adestramento empregando a Simulação 

Virtual Tática do tipo serious game". 

Base Nr 8 Incentivo à 

utilização da 

simulação por 

acesso remoto 

“O adestramento do BI Mec, por meio de 

softwares, deverá ocorrer por meio do acesso 

remoto”. 

Base Nr 9 Dados Médios de 

Planejamento 

(DAMEPLAN) do 

BI Mec 

“O acesso remoto permite o aumento da 

quantidade de dados fidedignos do BI Mec. É 

recomendável que haja a análise destes 

dados para estimar, com significância, os 

dados médios de planejamento do BI Mec”. 

Base Nr 10 Dinamismo e 

imersão do 

adestramento 

“O adestramento/instrução militar em 

simulação virtual deve ser dinâmico e 

imersivo”. 

Base Nr 11 Necessidade de 

especialização 

 

“É recomendável que o Ch SIB possua 

conhecimento técnico-profissional na linha 

bélica e científico-tecnológica para 

otimização do rendimento do adestramento 

no BI Mec”. 

Base Nr 12 Necessidade de 

arbitragem 

“As atividades de adestramento por meio da 

simulação virtual tática serious game no BI 
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 Mec deverão ser arbitradas por um 

Observador, Controlador e Avaliador (OCA)”. 

Base Nr 13 Recomendação 

de envio de dados 

para setor de 

análise 

“Os dados obtidos durante a SVT devem ser 

enviados para o setor de análise apropriado”. 

Base Nr 14 Necessidade de 

campo de 

instrução para 

aplicabilidade 

complementar ao 

treinamento em 

SVT 

“É recomendável que os BI Mec possam 

complementar o adestramento virtual de 

modo subsequente em campos de instrução 

militar”. 

 

Base Nr 15 Necessidade de 

acompanhamento 

de adestramentos 

de nações amigas 

 

“As melhores práticas de exércitos mais 

experientes na condução da Infantaria 

Mecanizada e do adestramento em 

simulação virtual tática devem ser 

constantemente acompanhadas”. 

QUADRO 7 – Apresentação das Bases 
Fonte: O autor 
 

Fruto do atingimento do objetivo geral, explica-se que não foi necessário alterar 

a forma de instrumento, porém foi necessário adaptar as entrevistas constantes nos 

Apêndices “A”, “B”, “C”, “D” e “E” devido à Pandemia do COVID 19, momento em que 

foram proibidas viagens por medida de segurança sanitária no país. Contudo, as 

respectivas entrevistas foram realizadas por meio de recursos eletrônicos (vídeo 

chamadas e e-mails). 

Quanto a bibliografia utilizada, conclui-se que foi suficiente para o atingimento 

dos objetivos específicos e do objetivo geral, colaborando sobremaneira para a 

solução do problema proposto.  

Nesta senda, diante da leitura, análise, comparação e síntese de autores 

diferentes sobre o mesmo tema, adotou-se a postura de buscar a apreciação que 

enaltecesse a convergência de esforços por meio de apreciação das melhores 

práticas, oportunidades de melhoria e lições aprendidas para o desenvolvimento das 

ciências militares.  
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No que tange às recomendações, observa-se que a experiência dos militares 

entrevistados, bem como as deste pesquisador, em simulação virtual tática e/ou 

infantaria mecanizada, permitem concluir acerca da oportunidade ímpar de empregar, 

desde já, os softwares serious game por acesso remoto para aumentar a sinergia e a 

capacidade do BI Mec. 

Quanto à criação de um setor de análise de dados, recomenda-se a pesquisa 

de sua execução futura, mediante estudos técnicos de viabilidade, pois compreende-

se ser fundamental em diversos aspectos, principalmente aqueles ligados à 

otimização do DAMEPLAN do BI Mec. 

Ainda, no viés de melhoria de processos de adestramento, explica-se que, 

embora o uso da certificação seja aparentemente dispendioso, por exigir o 

rompimento da mudança de mentalidade, recomenda-se a sua gradual inserção 

nas unidades do BI Mec por ser fundamental para a validação dos treinamentos, o 

que pode ser fruto de pesquisa comparativa entre BI Mec que adota a sistemática 

de certificação e aquele que não a adota.  

Como sugestão, avalia-se pertinente inserir a certificação da simulação virtual 

tática no contexto do adestramento como teste na principal atividade operacional 

prevista para o BI Mec para determinado ano de instrução. Ou seja, se tornará 

necessário verificar no PIM em vigência ou observar no calendário da Brigada o 

exercício/operação previstos para o adestramento de determinada unidade 

mecanizada. Além disso, é interessante que haja estudos para inserção gradual  - nos 

Estabelecimentos de Ensino - de disciplinas que possam elencar a simulação virtual, 

no contexto da transformação do ensino, por meio do modelo “Educação 4.0”. 

Assim, com o escopo de adotar linhas de ação que possam elucidar a maneira 

de se adestrar em SVT aplicada no BI Mec, produziu-se fluxogramas, constantes nos 

Apêndices “H” e “I”, os quais são os produtos que representam a arquitetura do 

mapeamento do processo de emprego da SVT serious game no adestramento do BI 

Mec com as bases elencadas no presente trabalho. 

 

 

 
_____________________________ 
DANIEL DA CONCEIÇÃO FREIRE 

Capitão de Infantaria 
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PETRAEUS, Stephen; REYNOLDS, Daniel. As Viaturas Blindadas ‘Stryker’ no 
Campo de Batalha Moderno. 6 set. 2018.  Military Review: Revista Profissional do 
Exército dos EUA – Edição Brasileira. Disponível em: 
<https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-
review/Archives/Portuguese/as-viaturas-blindadas-stryker-no-campo-de-batalha-
moderno.pdf >. Segundo Trimestre 2018. Acesso em: 26 ago. 2020. 

 

PLAVETZ, Ivan. O Exército Brasileiro e a Simulação de Combate. Tecnologia & 
Defesa. 30 ago. 2016. Brasília. Disponível em: <https://tecnodefesa.com.br/o-
exercito-brasileiro-e-a-simulacao-de-combate/>. Acesso em: 20 mar. 2020. 

 

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do 
trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. 
ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

 

PUJOL, Edson Leal. Diretriz geral do Comandante do Exército/2019. Brasília, DF, 
2019. Disponível em: 
<https://www.eb.mil.br/documents/10138/9474894/DIRETRIZ+DO+COMANDANTE+
DO+EXÉRCITO+2019+OTIMIZADO.pdf/eca42421-8af4-ddfa-e94a-0572f280c37b.>. 
Acesso em: 08 fev. 2020. 

 

SILVA, Bruno Márnio. Jogos de Guerra e o uso de Computadores na Validação 
da Doutrina Militar. 28f. 2018. Artigo Científico (Especialização em Ciências 
Militares com ênfase em Gestão Operacional) – Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO), 2018. 

 

SIQUEIRA, Renan Silva; DOS SANTOS, Carlos Alexandre Geovanini. O 

Sistema C² da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal MR 6x6 Guarani. Centro 

de Instrução de Blindados, Santa Maria, RS. 13 jun. 2018.  Disponível em: 

<http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-comandante/437-o-

sistema-c²-da-viatura-blindada-de-transporte-de-pessoal-mr-6x6-guarani >. Acesso 

em: 21 mar. 2020. 

 

Revolvy. Disponível em: <www.revolvy.com>. Acesso em: 20 jan. 2020. 
 

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Portuguese/as-viaturas-blindadas-stryker-no-campo-de-batalha-moderno.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Portuguese/as-viaturas-blindadas-stryker-no-campo-de-batalha-moderno.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Portuguese/as-viaturas-blindadas-stryker-no-campo-de-batalha-moderno.pdf
https://tecnodefesa.com.br/o-exercito-brasileiro-e-a-simulacao-de-combate/
https://tecnodefesa.com.br/o-exercito-brasileiro-e-a-simulacao-de-combate/
http://www.revolvy.com/


 

246 

RICARDO, Paulo. ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. Centro de Doutrina do 
Exército. Sistema de Doutrina Militar Terrestre – SIDOMT. Instrução/Palestra. set. 
2015. Apresentar aos ODLA o SIDOMT e aspectos da nova IG (EB10-IG-01.005), 4. 
ed. 2015. Disponível em: 
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/300/1/RCOD2015_01_SIDOMT.pd
f>. Acesso em: 20 mar. 2020. 

 

RODRIGUES, Andrey Eduardo. Aplicabilidade do emprego de dispositivos de 
simulação do tipo serious game para esse adestramento. Entrevista concedida à 
Dissertação de Mestrado As bases para o método de emprego dos Simuladores 
Virtuais do tipo serious game: um estudo de suas contribuições para o 
adestramento de um Batalhão de Infantaria Mecanizado. Rio de Janeiro, 2020. 9 
mai. 2020. [Entrevista disponível no Apêndice “A”]. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Maj INF ANDREY - CHEFE 
DA SUBSEÇÃO DE SIMULAÇÃO VIVA DO CA-SUL) 

 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como a autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações. Será́ muito importante ainda que, o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema.  

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)  

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com  
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Aspectos pessoais 
 

Endereço de e-mail: andrey.eduardo@eb.mil.br  

Nome Completo: ANDREY EDUARDO RODRIGUES 

Número do telefone com DDD: (55) 99664-5269 

 
Aspectos de perfil profissional: 

 
1- O senhor possui alguma especialização em Infantaria Mecanizada? 

Resposta: Possuo e fui instrutor do Estágio Tático de Infantaria Mecanizada. 

 

2- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor 

realizou o referido curso ou estágio? 

Resposta: Sim, possuo os cursos de Administrator e Scripting do VBS/3 

ministrados pelo Bohemia Interactive. 

 

3- Cite o período, a função e as OM em que o senhor teve a oportunidade 

de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação Virtual Tática. 

Resposta: Fui Instrutor na Seção de Simulador do CI Bld e atualmente atuo 

como Instrutor no CA-Sul, trabalhando com simulação virtual e viva. 

 
4- O senhor participou de um adestramento de um BI Mec, utilizando a 

simulação virtual? Se positivo, o senhor utilizou algum Manual ou Caderno de 

Instrução específico da atividade de adestramento em simulação virtual tática 

para o BI Mec? Qual o manual ou caderno de instrução?  

Resposta: Sim, a época do exercício, por recomendação foram empregados 

os manuais base da Infantaria Blindada associado aos Relatórios da 

Experimentação Doutrinária da Inf Mec já realizadas, e ainda com a expertise do CI 

Bld nas TTP voltadas as tropas blindadas e mecanizadas. 

 
Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 
5- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do 

curso de operador da VBTP MSR 6X6 Guarani, bem como ex-alunos do 

estágio de Infantaria Mecanizada observaram grande aumento no seu 
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rendimento profissional devido às instruções de adestramento tático nos 

softwares disponibilizados do tipo serious game (VBS3 e Steal Beasts). O 

senhor tem conhecimento dessa melhoria do rendimento técnico 

profissional? Se positivo, como o senhor percebeu, na prática, esta motivação 

nos discentes? 

Resposta: Sim, os relatórios dos exercícios na época mensuravam 

subjetivamente através da pesquisa de opinião o ganho da simulação virtual como 

ferramenta para o adestramento.  

Com relação a motivação era nítido a motivação e o entendimento da 

transferência de treinamento proporcionado pela simulação. 

 
6- O EB, de acordo com o Programa de Instrução Militar (PIM) - 

2020/2021, realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares 

VBS3 e Steal Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permite, atualmente, o 

acesso remoto, por meio de equipamentos de informática instalados no CA-

Sul e no respectivo BI Mec que solicita o apoio. O senhor tem conhecimento 

sobre o funcionamento por acesso remoto, bem como sobre as 

possibilidades e limitações dos softwares de simulação virtual tática do tipo 

serious game, se utilizados desta maneira?  

Resposta: Sim, é possível realizar o acesso remoto desde que haja sinal de 

internet disponível, podendo ser empregado. Como exemplo o CI Bld realizou um 

exercício no 17º RC Mec em 2018. Para o funcionamento do sistema é necessário 

que os computadores atendam as especificações técnicas recomendadas pelo 

fabricante, sendo sugerido, pela experiência, que estes sejam na configuração mais 

alta recomendada, tendo em vista a questão de ser remoto e manter o sincronismo 

da simulação. 

 
7- O PIM 2020/2021, do COTER, afirma que é possível a inserção de 

dados atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, Organização, 

Adestramento e Materiais (equipamentos e armamentos) do Brasil, inclusive 

da VBTP MSR 6x6 Guarani e seus respectivos sistemas de armas. Partindo-

se desta premissa, os softwares elencados no EB - VBS 3 e Steal Beasts- 

permitiriam a inserção de dados atualizados dos itens correspondentes à 

Doutrina, Organização, Adestramento e Materiais (equipamentos e 
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armamentos) de determinados países ou tropas oponentes, possibilitando 

realizar exercícios com diferentes níveis de exigência. Na visão do senhor, 

que reflexos essas possibilidades podem trazer ao adestramento do BI Mec?  

Resposta: Isso traria um incremento na forma de adestramento podendo 

trabalhar com diversos tipos de oponentes e com organização e meios diferentes, 

podendo simular um oponente fraco, semelhante ou forte aumentando assim a 

transferência de treinamento ao se deparar com estes tipos de tropas oponentes. 

Destaca-se que a inserção dos modelos nacionais além de facilitar a imersão, 

trazem o realismo necessário a simulação. 

 
8A- O EB, por meio de exercícios de simulação virtual tática, utiliza a 

seguinte composição de pessoal diretamente envolvido no apoio do respectivo 

exercício: Direção do Exercício (DIREx); Observador, Controlador e Avaliador 

(OCA); Suporte Técnico e Coordenação do Exercício. O senhor acredita que o 

efetivo das equipes supracitadas tem sido suficiente para o adestramento 

tático das frações?  

Resposta: Na simulação virtual a Direção do Exercício passa a ser composta 

pela Dir Ex, propriamente dita, o Centro de Coordenação do Exercício (Um militar 

responsável pela condução do cenário e um militar técnico para apoio, e ainda é 

interessante ter um elemento para a função Fogos.  

Na turma OCA o ideal é um OCA por fração. 

Na turma APA o ideal são 2 OCA, entretanto, esta última podendo ser 

aglutinada com a turma OCA tendo em vista, as ferramentas de apoio a análise dos 

softwares de simulação que permitem reprisar e revisar as ações ocorridas em 

diversas perspectivas. 

 
8B- O senhor prevê alguma dificuldade específica de pessoal para a utilização 

da simulação por acesso remoto no BI Mec? 

Resposta: Com relação as dificuldades, seria a necessidade dos técnicos de 

TI com conhecimento de redes e no VBS, além de prever uma cadeia logística de 

manutenção para estes meios de TI. 

 

9A- O senhor visualiza que a instrução básica de simulação virtual tática 

poderia ficar a cargo dos BI Mec?  
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Resposta: Sim, desde que os meios de TI sejam disponibilizados. 

 

9B- Caso o CA-Sul se encarregasse apenas da técnica de operação do 

material por acesso remoto, conforme prevê o PIM 2020/2021, além das 

eventuais colaborações na criação de temas e operações, o senhor prevê 

melhores rendimentos nos exercícios de simulação virtual? 

Resposta: Neste caso a questão de rendimento seria muito semelhante. 

Entretanto o envolvimento e acompanhamento das frações durante o exercício pelo 

seu comandante enquadrante seria muito mais efetiva além de permitir ao Cmt 

acompanhar e avaliar in loco sua tropa. 

 

9C- Poderia o CA-Sul, beneficiar-se deste adestramento no BI Mec em 

exercícios futuros?  

Resposta: Sim, pois a missão de CA é contribuir no adestramento com o 

pessoal, material e meios especializados, onde neste caso o CA-Sul teria a 

participação no assessoramento desde a preparação até a APA Final. 

 

10- O senhor sabe se é possível inserir no software aspectos que 

permitem a intervenção do Comandante no combate, tais como: alteração de 

limites, mudança de prioridade de fogos (orgânicos e do escalão superior), bem 

como o emprego da reserva (imediata ou em condições de reforçar)? 

Resposta: Todos estes aspectos levantados são controlados pelo Centro de 

Coordenação do Exercício, uma vez que esses aspectos são muito mais táticos do 

que técnicos ao sistema. Entretanto o sistema permite de forma simples a inserção 

da Mdd Coord e Ct. 

 
11- Não existe manual que aborde a possibilidade de compor os meios 

com a formação de Força Tarefa (CC x Inf Mec). Nesse contexto, o senhor já 

utilizou o software do tipo serious game, empregando a formação de FT Mec? 

Resposta: Não utilizei  

 

12- Qual a sua impressão acerca da função de combate comando e 

controle, inserida nos softwares utilizados pelo EB? Existe a possibilidade de 

deslocamentos dos diversos tipo de Postos de Comando, tais como o Posto de 
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Comando Principal (PCP), Posto de Comando Tático (PCT) e Posto de 

Comando Recuado (PCR)? 

Resposta: Com relação ao emprego desta função a simulação virtual tática 

atende muito bem até o nível SU, podendo atender bem no nível Unidade, entretanto 

atualmente o EB não possui meios suficientes para o nível U. 

 

13- O senhor tem conhecimento se é possível inserir dados referentes à 

Logística? Se já existe a inserção desses dados - com base no manual EB60-

ME-11.401 - MANUAL DE ENSINO DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 1ª 

Edição, 2017 - como o senhor avalia a representatividade das informações nos 

softwares utilizados, referentes ao grupo funcional “Suprimento”, 

principalmente quanto à possibilidade de ressuprimento das diversas classes? 

Como o senhor avalia a representatividade do grupo funcional “Manutenção” 

e do grupo funcional “Transporte”, quanto às possibilidades de manutenção e 

transporte das viaturas Guarani? Por fim, como o senhor avalia o grupo 

funcional logístico “Recursos Humanos”, quanto à fidedignidade destes dados 

nos diversos relatórios emitidos pelos softwares, referentes às baixas e 

evacuações de mortos e feridos, bem como no recompletamento de pessoal? 

Se ainda não houve a inserção destes dados logísticos, como o senhor prevê 

estas representações para o adestramento em simulação virtual tática? 

Resposta: Com relação a logística o VBS3 gera relatórios com os dados 

referentes a distância percorridas, feridos e baixas amigas e inimigas além do fogo 

amigo. Permitindo a utilização parcial das funções logística Suprimento, 

Manutenção, Transporte e RH. O parcialmente deve-se porque a Dir EX deve 

considerar os tempos do DAMEPLAN para os ressuprimentos e recompletamentos. 

 

Aspectos de práticas profissionais 

 
14- É possível a existência de déficit de aprendizagem devido à perda de 

foco ou desvio de finalidade, por vezes causadas pela ideia do treinamento em 

jogos de “vídeo-game”. Como o senhor recomenda o correto condicionamento 

na utilização dos diversos programas, se aplicados diretamente no Batalhão de 

Infantaria Mecanizado?  
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Resposta: Sim, existe esta possibilidade de treinamento negativo ao querer 

transformar a simulação num “jogo” se o responsável pelo exercício não se atentar 

para os fundamentos de emprego da simulação de combate.  

A direção do exercício, incluindo os OCA e as equipes de instrução tem um 

papel de suma importância. Afinal de nada adianta ter um simulador de alta fidelidade 

se o responsável pela condução da simulação não tiver capacidade de gerenciá-lo e 

de obter dele o máximo de proveito. Evidenciando um desperdício de tempo e 

recursos que, como visto, é crucial se tratando na efetividade da transferência do 

treinamento. A DIREx, Eqp OCA e Eqp de Instrução são facilitadores responsáveis 

por efetivar o adestramento/treinamento, influenciando diretamente na transferência 

de treinamento que ali será atingida.  

O conhecimento dos meios de simulação aliado ao assessoramento adequado 

tem um papel importante na aplicação de todo planejamento e estruturação de um 

programa de adestramento/treinamento, para que se possa aproveitar ao máximo os 

recursos disponíveis, de forma sábia e eficiente. 

 

15- O senhor observou alguma deficiência na integração dos softwares 

disponibilizados com dispositivos externos que simulam o comando e 

controle?  

Resposta: Não observei 

 
16A- Atualmente existe a recomendação de adestramento por simulação 

virtual tática do tipo serious game para a SU. Na prática, até quantas cabines 

são possíveis de se integrarem em um mesmo cenário de simulação?  

Resposta: O número existente de licenças 

 

16B- O número atual é condizente com a prática da SU? Caso negativo, 

que valor atualmente de fração poderá ser adestrado nos simuladores (Seção, 

GC, pelotão, companhia)?  

Resposta: Sim, para os quadros. 

 

16C-Este valor seria o mesmo, caso houvesse o adestramento por 

acesso remoto no BI Mec?  

Resposta: Sim com o uso da própria inteligência artificial. 
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17- Que medidas, no seu entendimento, antecedem o adestramento de 

um BI Mec em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resposta: As mesmas atividades do trabalho de comando, com planejamento, 

reconhecimento “virtual”, emissão de ordens, sendo a diferença a execução no 

virtual. 

 

18- Na sua opinião, como poderia ser desencadeado, ao longo do ano, 

o programa de utilização dos simuladores serious game para adestramento 

tático de um BI Mec? 

Resposta: Sim, atentando para as limitações de licenças e finalidade da 

simulação, pois a mesma não substitui o exercício no terreno. 

 

19- O que o Sr pensa de se criar dias/semanas de exercícios de 

adestramento em determinada fase do ano (Período de Adestramento), de 

modo que as atividades do BI Mec ficassem voltadas somente para esse 

evento? Caso negativo, poderia ser utilizado como uma habilitação técnica no 

CI Bld ou no CA-Sul, de modo a não onerar os batalhões nessa atividade?  

Resposta: Estas atividades podem existir sendo assessoradas pelo CA não 

onerando as OM. 

 

20- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos) apropriadas, 

além de estudo do terreno prévio às operações, condicionando os militares a 

decidir corretamente. Do exposto, se o EB adaptasse este modelo às suas 

estruturas, quando o senhor acredita ser mais conveniente realizar a 
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simulação virtual tática, por acesso remoto (CA-Sul – BI Mec), a fim de 

anteceder às operações reais que estão previstas no PIM vigente?  

Resposta: Acredito que este modelo é de difícil aplicação tendo em vista o 

custo de aquisição, gestão e manutenção dos simuladores e o recurso humano 

especializado para isso. Entretanto, no quesito do acesso remoto carece de verificar 

a viabilidade tendo em vista a cadeia logística a ser criada com essa 

implementação. 

 

21- A rotina de aplicação de um “tema”, visando o adestramento de um 

BI Mec, poderia ser executada aos moldes do estágio de Infantaria 

Mecanizada do CI Bld (recebimento da missão, planejamentos, ordens, matriz 

de sincronização, aplicação no simulador e etc.), ou o Sr acha que haveria 

necessidade de uma sequência específica?  

Resposta: Deve seguir a sequência cronológica sejam em planejamento 

paralelo ou em planejamento linear. 

 

22A- Como o software serious game utilizado no CA-Sul permite à 

direção do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no 

desempenho de suas funções? O software permite manter os dados 

armazenados em banco de dados?  

Resposta: O software possui uma ferramenta de APA, que grava e exportar 

os dados para análise. 

 

22B-O senhor acredita que o acesso remoto comprometeria os 

resultados do adestramento, de alguma maneira? 

Resposta: O acesso remoto não comprometeria o adestramento. 

 

23- Existe alguma orientação para ministrar instruções utilizando 

softwares de simulação virtual, referentes ao tipo de Operação Básica 

(Ofensiva ou Defensiva), por meio de ciclo de instruções obrigatórias? 

Resposta: Sim como qualquer simulador, é necessária uma ambientação.  

Independente do simulador utilizado é necessária uma fase de adaptação e transição 

ao simulador por parte dos executantes, do meio real para o simulador chamada de 

ambientação. Todo simulador tem como pressuposto que, por mais fidedigno que 
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seja ao equipamento real, sempre se valerá de alguma adaptação ou customização 

que viabilize sua aplicação como simulador nos processos de instrução, treinamento 

e adestramento. Não fosse essa característica, o simulador seria o próprio 

equipamento a ser simulado. Dessa diferença entre equipamento real e o seu 

simulador, surge a demanda de ambientação do executante, viabilizando a plena 

operação do equipamento simulado, sem interferências ou prejuízos no desempenho 

individual e coletivo. Após esta ambientação, tudo vai depender de como criar o 

adestramento e da criatividade da DIREx. 

 

24- Quais fatores de ordem técnica, relativa aos softwares, o senhor julga 

que são restritivos ou impeditivos à prática de adestramento em simulação 

virtual tática do tipo serious game? Ex: A falta de atualização da licença do 

VBS3 impede a inserção de dados de equipamentos atualizados. 

Resposta: O custo de atualização, bem como o pessoal de suporte necessário 

para manter uma sala virtual mobiliada. 

 

25- Há uma sequência de atividades previstas para realização de 

adestramento virtual de militares de BI Mec que possa ser considerada um 

método? Essa sequência seria a mesma para todas as frações do BI Mec: Cia, 

Pel e GC?  

Resposta: Existe uma metodologia proposta seguindo a gradatividade da 

instrução, sendo proposta no Caderno de Simulação Virtual em fase de aprovação 

pelo COTER. A sequência é semelhante, entretanto vai se tornando maior com 

relação ao escalão. 

 

26- O senhor conhece o Programa Padrão de Qualificação- Experimental 

do BI Mec? Caso positivo, o senhor julga que a atividade de simulação virtual 

tática do tipo serious game deve compor os objetivos do PPQ- Experimental do 

BI Mec? 

Resposta: Não o conheço. Entretanto a simulação virtual tática é uma 

ferramenta que pode ser utilizada, porém com melhor utilização para a fase do 

adestramento. 
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27- Todos os elementos de uma fração do BI Mec (ou da unidade em 

adestramento) participam realmente de tarefas impostas no simulador?  

Resposta: Com relação a esta pergunta vai variar de acordo com o objetivo a 

ser adestrado, por exemplo posso colocar todo o GC Mec (11 homens) usando 11 

licenças num cenário específico, ou posso colocar 4 Gu VBTP (Cmt, atdr e Mot num 

total de 12 homens) num cenário de maneabilidade. Vai variar muito de acordo com 

o que ser quer e entender as possibilidades e limitações do sistema, além de licenças 

e estrutura de TI adequada. 

 

28- Quem o senhor julga que deva participar do adestramento em 

simulação virtual do tipo serious game? 

Resposta: Como abordado acima vai variar de acordo com o objetivo. 

Normalmente foca-se no quadro tendo em vista trabalhar a função comando e 

controle, fogos e outros efeitos que não conseguidos nos exercícios no terreno ou 

com simulação viva. 

 

29- Existe padronização de adestramento de frações (Cia, Pel, GC) nos 

softwares? Caso negativo, o que difere no adestramento destes diferentes 

escalões nos softwares de simulação? 

Resposta: Sim, pois cada fração tem um objetivo a atingir, podendo, de acordo 

com os meios, ser realizado de forma integrada ou não. 

 

30 – O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (1º Sgt Inf Panichi – Monitor 
do CI Bld) 

 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como a autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações. Será́ muito importante ainda que, o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema.  

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)  

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com  
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Aspectos pessoais 

 

Endereço de e-mail: rangelpanichi82@gmail.com 

Nome Completo: Rangel Panichi Flôres 

Número do telefone com DDD: (55) 991769430 

 

Aspectos de perfil profissional: 

 

1- O senhor possui alguma especialização em Infantaria Mecanizada? 

Resposta: Sim. Possuo o Estágio Tático de Infantaria Mecanizada, ministrado 

no CI Bld no ano de 2016. 

 

2- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor realizou 

o referido curso ou estágio? 

Resposta: Sim. Possuo o curso de Administrador de Cenários do software 

VBS3, ministrado pela empresa Bohemia Interactive, nas instalações do CI Bld, no 

ano de 2014.  

 

3- Cite o período, a função e as OM em que o senhor teve a oportunidade 

de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação Virtual Tática. 

Resposta: Trabalho desde 2016 com Simulação Virtual Tática no CI Bld, 

exercendo a função de monitor da Seção de Simuladores. Desde então tenho 

trabalhado intensamente com os softwares Steel Beasts e VBS3. Atualmente exerço 

a mesma função. 

 

4- O senhor participou de um adestramento de um BI Mec, utilizando a 

simulação virtual? Se positivo, o senhor utilizou algum Manual ou Caderno de 

Instrução específico da atividade de adestramento em simulação virtual tática 

para o BI Mec? Qual o manual ou caderno de instrução? 

Resposta: Participei das Experimentações Doutrinárias e dos Treinamentos 

Táticos em Ambiente Virtual (TTAV), nível SU, das OM da 15ª Bda Inf Mec e estas 

atividades foram realizadas no CI Bld com o emprego do software VBS3. Nestas 

ocasiões, tive a oportunidade de elaborar e conduzir os cenários virtuais dos 
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exercícios. Cabe ressaltar que estas atividades não se trata de Adestramento, mas 

sim de Experimentações Doutrinárias e Treinamentos, visto que o CI Bld não é um 

Centro de Adestramento. Ademais, os executantes foram somente os Oficiais e 

Sargentos, que exerceram as funções de comandante, atirador e motorista das 

viaturas blindadas, excluindo-se os Cabos e Soldados. 

Quanto ao Manual ou Caderno de Instrução de Simulação Virtual Tática, não 

existe um específico para BI Mec. Utilizamos o Caderno de Instrução de Simulação 

Virtual, elaborado pelo CI Bld, ainda em fase de aprovação, que é empregado para 

elaborar e orientar as atividades de exercícios de simulação virtual, táticos ou não, 

para qualquer tipo de tropa.  

 

Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 

5- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do 

curso de operador da VBTP MSR 6X6 Guarani, bem como ex-alunos do estágio 

de Infantaria Mecanizada observaram grande aumento no seu rendimento 

profissional devido às instruções de adestramento tático nos softwares 

disponibilizados do tipo serious game (VBS3 e Steal Beasts). O senhor tem 

conhecimento dessa melhoria do rendimento técnico profissional? Se positivo, 

como o senhor percebeu, na prática, esta motivação nos discentes? 

Resposta: Esta percepção de ganho profissional e motivacional por parte dos 

instruendos é evidenciada, principalmente, nas Análises Pós Ação (APA) de cada 

exercício específico e na APA geral. A grande maioria dos discentes que tem 

oportunidade de se expressar durante as APA fazem abordagens exaltando a 

oportunidade de treinarem, principalmente, com a atuação do inimigo e de seus 

fogos.  

 

6- O EB, de acordo com o Programa de Instrução Militar (PIM) - 2020/2021, 

realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares VBS3 e Steal 

Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permite, atualmente, o acesso remoto, 

por meio de equipamentos de informática instalados no CI-Bld e no respectivo 

BI Mec que solicita o apoio. O senhor tem conhecimento sobre o 

funcionamento por acesso remoto, bem como sobre as possibilidades e 
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limitações dos softwares de simulação virtual tática do tipo serious game, se 

utilizados desta maneira?  

Resposta: É possível a utilização remota das licenças do Steel Beasts e do 

VBS3. Para isto, basta realizar alguns ajustes técnicos de TI, como se certificar que 

os computadores da OM apoiada estejam na rede EBNet e conectar as licenças 

físicas dos softwares em um computador da OM apoiadora, que também esteja nesta 

rede. As possibilidades e limitações de funcionamento dos softwares não se alteram, 

visto que o processo de conexão remota com as licenças serve apenas para liberar, 

desbloquear, o acesso ao programa. Obviamente, os meios físicos de informática 

(computadores e rede lógica) devem atender os requisitos dos softwares, conforme 

especificados em literatura própria. 

Vale lembrar que o CI Bld, possui apenas licenças do Steel Beasts para 

compartilhamento remoto. As organizações que possuem as licenças do VBS3 são, 

atualmente, o COTER, CA-Sul, CA-Leste e AMAN, portanto as OM apoiadas deverão 

realizar contato com estas organizações para ajustar os detalhes do uso remoto 

destas licenças. 

 

7- O PIM 2020/2021, do COTER, afirma que é possível a inserção de dados 

atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento 

e Materiais (equipamentos e armamentos) do Brasil, inclusive da VBTP MSR 

6x6 Guarani e seus respectivos sistemas de armas. Partindo-se desta 

premissa, os softwares elencados no EB - VBS 3 e Steal Beasts- permitiriam a 

inserção de dados atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, 

Organização, Adestramento e Materiais (equipamentos e armamentos) de 

determinados países ou tropas oponentes, possibilitando realizar exercícios 

com diferentes níveis de exigência. Na visão do senhor, que reflexos essas 

possibilidades podem trazer ao adestramento do BI Mec?  

Resposta:O VBS3 possui uma biblioteca muito grande de armamentos e 

equipamentos que podem ser incorporados às viaturas e aos soldados nos 

exercícios. Além disso, recentemente o EB adquiriu de uma empresa estrangeira a 

modelagem de muitas viaturas, armamentos e até do próprio militar do EB, para 

utilização no VBS3. Já no Steel Beasts algumas viaturas do EB não estão modeladas, 

como a VBR Cascavel, VBTP Urutu e Guarani, neste caso são utilizadas viaturas 

similares, com características aproximadas. Visto que o CI Bld é focado no Ensino 
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de Of e Sgt, o emprego de viaturas similares nos exercícios táticos não causa óbices 

no resultado final. 

No entanto, quando se emprega uma viatura similar em um Adestramento com 

Cb e Sd, pode ocorrer um “treinamento negativo” da guarnição do Bld (Cmt, Atdr e 

Mot), principalmente no que diz respeito a identificação positiva das viaturas durante 

o dia e a noite (assinatura térmica) e a familiarização com o retículo dos optrônicos 

por parte dos atiradores das VB. Então, se houver a possibilidade de empregar as 

viaturas que o EB e a tropa inimiga possuem, os ganhos no adestramento seriam 

significativos para as guarnições de nossos blindados. 

 

8- O EB, por meio de exercícios de simulação virtual tática, utiliza a 

seguinte composição de pessoal diretamente envolvido no apoio do respectivo 

exercício: Direção do Exercício (DIREx); Observador, Controlador e Avaliador 

(OCA); Suporte Técnico e Coordenação do Exercício. O senhor acredita que o 

efetivo das equipes supracitadas tem sido suficiente para o adestramento 

tático das frações? O senhor prevê alguma dificuldade específica de pessoal 

para a utilização da simulação por acesso remoto no BI Mec? 

Resposta: Acredito que, além da estrutura física (sala, mobília e material de 

TI), o “gargalo” na realização de exercícios virtuais táticos em OM de tropa, 

principalmente empregando o VBS3, seria a equipe da DIREx e do Suporte Técnico. 

Este pessoal deve ser especializado e ter certa experiência na elaboração e 

condução de cenários de treinamento (lançar o cenário na rede, sanar panes, etc), e 

geralmente são militares de Arma, pois devem também ter os conhecimentos 

doutrinários do EB. Cabe lembrar que também é utilizado um software de simulação 

das comunicações, que “roda” paralelamente ao VBS3, que exige conhecimento 

técnico para sua configuração e administração. Atualmente o CI Bld emprega o 

Mumble. 

Uma outra “vertente” desta equipe de Suporte Técnico é o pessoal 

especializado em informática, que geralmente estão alocados nas Seções de 

Informática das OM. Neste caso não visualizo problemas. 

Portanto, se todos os militares envolvidos tiverem o conhecimento necessário 

para exercer com plenitude suas atribuições, a organização apresentada no corpo 

da pergunta é suficiente para se conduzir um bom exercício virtual tático em um BI 

Mec. 
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9- O senhor visualiza que a instrução básica de simulação virtual tática 

poderia ficar a cargo dos BI Mec? Caso o CI bld se encarregasse apenas da 

técnica de operação do material por acesso remoto, conforme prevê o PIM 

2020/2021, além das eventuais colaborações na criação de temas e 

operações, o senhor prevê melhores rendimentos nos exercícios de 

simulação virtual? Caso negativo, como o Sr acha que a simulação virtual 

tática deveria ocorrer? Poderia o CI Bld, beneficiar-se deste adestramento no 

BI Mec em exercícios futuros? Caso negativo, como o Sr acha que a 

simulação virtual tática deveria ocorrer?  

Resposta: Quando o Sr fala em “instrução básica de simulação virtual tática”, 

eu acredito que esteja se referindo à ambientação dos instruendos ao simulador, 

como a familiarização com os controles e com a rede rádio. Se for isso, a 

Ambientação pode perfeitamente ficar a cargo dos BI Mec, visto que o VBS já 

possui cenários tutoriais específicos para ambientação, onde os próprios alunos 

executam sem a interferência do instrutor, bastando ao instrutor acompanhar e ficar 

em condições de sanar dúvidas.  

Tendo em vista a grande experiência, âmbito EB, na aplicação de exercícios 

de simulação virtual tática, certamente o apoio do CI Bld seria de grande valia para 

a tropa. Este CI poderia colaborar com o assessoramento para elaboração dos 

cenários virtuais no software, na construção dos temas táticos das operações e, 

principalmente, na metodologia de aplicação dos exercícios. No entanto, quando se 

trata da técnica de operação do simulador, no caso o VBS, visualizo que o CI Bld 

poderia colaborar apenas no treinamento dos instrutores da tropa na operação do 

VBS, visto que a condução do exercício e a operação do software será no local de 

sua realização. Quanto acesso remoto das licenças, já foi respondido na pergunta 

número 6. 

 

10- O senhor sabe se é possível inserir no software aspectos que 

permitem a intervenção do Comandante no combate, tais como: alteração de 

limites, mudança de prioridade de fogos (orgânicos e do escalão superior), bem 

como o emprego da reserva (imediata ou em condições de reforçar)? 

Resposta: É possível. O VBS é muito flexível e permite ajustes durante a 

execução do cenário. 
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11- Não existe manual que aborde a possibilidade de compor os meios 

com a formação de Força Tarefa (CC x Inf Mec). Nesse contexto, o senhor já 

utilizou o software do tipo serious game, empregando a formação de FT Mec? 

Caso afirmativo, qual foi a sua percepção quanto ao emprego desta 

composição de meios? 

Resposta:Eu nunca conduzi um exercício virtual tático empregando esta 

composição de meios, visto que não está prevista na doutrina do EB. O CI Bld realiza 

seus exercícios à luz dos manuais doutrinários publicados pela Força, exceto quando 

se tratar e Experimentações Doutrinárias determinadas pelo Escalão Superior.No 

entanto, caso necessário, o VBS permite compor uma FT Mec e realizar um exercício. 

 

12- Qual a sua impressão acerca da função de combate comando e 

controle, inserida nos softwares utilizados pelo EB? Existe a possibilidade de 

deslocamentos dos diversos tipo de Postos de Comando, tais como o Posto de 

Comando Principal (PCP), Posto de Comando Tático (PCT) e Posto de 

Comando Recuado (PCR)? 

Resposta: Particularmente nunca trabalhei com softwares dedicados à função 

de combate comando e controle, como o por exemplo o “Combater”. No entanto, o 

Steel Beasts permite realizar exercícios táticos com a movimentação de calungas na 

carta virtual, inclusive o PCP, PCT e PCR, além de possibilitar a visualização do 

terreno 3D. 

 

13- O senhor tem conhecimento se é possível inserir dados referentes à 

Logística? Se já existe a inserção desses dados - com base no manual EB60-

ME-11.401 - MANUAL DE ENSINO DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 1ª 

Edição, 2017 - como o senhor avalia a representatividade das informações nos 

softwares utilizados, referentes ao grupo funcional “Suprimento”, 

principalmente quanto à possibilidade de ressuprimento das diversas classes? 

Como o senhor avalia a representatividade do grupo funcional “Manutenção” 

e do grupo funcional “Transporte”, quanto às possibilidades de manutenção e 

transporte das viaturas Guarani? Por fim, como o senhor avalia o grupo 

funcional logístico “Recursos Humanos”, quanto à fidedignidade destes dados 

nos diversos relatórios emitidos pelos softwares, referentes às baixas e 
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evacuações de mortos e feridos, bem como no recompletamento de pessoal? 

Se ainda não houve a inserção destes dados logísticos, como o senhor prevê 

estas representações para o adestramento em simulação virtual tática? 

Resposta: Não tenho conhecimento da execução de exercícios focados na 

Logística, utilizando  softwares de Simulação Virtual, como VBS e Steel Beasts. Para 

este fim, acredito que os softwares de Simulação Construtiva sejam os mais 

indicados, como o “Combater”, empregado pelo CA-Sul. 

 

Aspectos de práticas profissionais 

 

14- É possível a existência de déficit de aprendizagem devido à perda de 

foco ou desvio de finalidade, por vezes causadas pela ideia do treinamento em 

jogos de “vídeo-game”. Como o senhor recomenda o correto condicionamento 

na utilização dos diversos programas, se aplicados diretamente no Batalhão de 

Infantaria Mecanizado? Quais reflexos positivos e/ou negativos o senhor prevê 

nesse adestramento, se aplicado diretamente no BI Mec?  

Resposta: A ação de comando e a seriedade passada pelo instrutor nas 

primeiras atividades de simulação são importantíssimas. Essas atitudes devem ser 

exploradas para que os instruendos não confundam um treinamento em Simulador 

Militar Profissional com um jogo de video-game. Essa ideia força (não ser um video-

game) deve ser tratada desde o briefing inicial antes da ambientação até o último 

exercício, e caso o instrutor perceba alguma atitude do instruendo contrária a suas 

orientações, deve ser corrigida imediatamente. 

Se o instrutor conduzir a atividade de forma séria e os instruendos agirem com 

profissionalismo, no meu ponto de vista os reflexos serão só positivos e perfeitamente 

aplicáveis no BI Mec. 

Cabe ressaltar que os exercícios virtuais devem ser elaborados e executados 

de acordo com a Doutrina Militar do EB e isto deve ser constantemente reforçado 

pelo instrutor aos instruendos. 

 

15- O senhor observou alguma deficiência na integração dos softwares 

disponibilizados com dispositivos externos que simulam o comando e 

controle?  
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Resposta: Desconheço a integração dos softwares utilizados pelo CI Bld (Steel 

Beasts e VBS3) com algum dispositivo externo que simule o comando e controle. 

 

16- Atualmente existe a recomendação de adestramento por simulação 

virtual tática do tipo serious game para a SU. Na prática, até quantas cabines 

são possíveis de se integrarem em um mesmo cenário de simulação? O número 

atual é condizente com a prática da SU? Caso negativo, que valor atualmente 

de fração poderá ser adestrado nos simuladores (Seção, GC, pelotão, 

companhia)? Este valor seria o mesmo, caso houvesse o adestramento por 

acesso remoto no BI Mec? 

Resposta: O CI Bld, por ser um Centro de Instrução, treina somente Of/Sgt no 

Simulador Virtual Tático. Em função disso, é possível mobiliar até uma SU, 

empregando somente as principais funções de uma viatura blindada (Cmt, Atdr e 

Mot). Nesta configuração, o CI Bld utiliza 40 (quarenta) cabines, sendo 2 para o 

instrutor, 12 para cada Pel e 2 para o Cmt SU. 

Quanto ao número de cabines possíveis de serem integradas, não há um limite 

específico. Este quantitativo dependerá de quantas licenças e quantos computadores 

tiverem disponíveis para o exercício. 

No caso de adestramento, no meu ponto de vista, os Cb/Sd também serão 

treinados, portanto a quantidade de cabines de usuários será estabelecida de acordo 

com o quantitativo previsto no QCP, por exemplo, da Cia Fuz Mec. Ademais, essa 

estimativa de quantitativo não mudaria se a utilização das licenças fosse remota.  

 

17- Que medidas, no seu entendimento, antecedem o adestramento de 

um BI Mec em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resposta: Acredito que as principais medidas seriam as questões técnicas, 

como quantidade/qualidade dos computadores e o ajuste necessário para utilizar as 

licenças dos softwares. Por parte da  tropa, é interessante que o responsável pela 

instrução, geralmente o S/3, já tenha um QTS com a sequência das atividades, os 

exercícios e as operações que serão executados durante o período da cautela das 

licenças. 
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18- Na sua opinião, como poderia ser desencadeado, ao longo do ano, 

o programa de utilização dos simuladores serious game para adestramento 

tático de um BI Mec? 

Resposta: Esta atividade poderia ser incluída no quadro de atividades do 

período de Qualificação e Adestramento nas OM. Atividades como maneabilidade 

Pel Fuz Mec, TAI, orientação com blindados e área de engajamento poderiam ser 

exploradas em simuladores virtuais táticos. 

 

19- O que o Sr pensa de se criar dias/semanas de exercícios de 

adestramento em determinada fase do ano (Período de Adestramento), de 

modo que as atividades do BI Mec ficassem voltadas somente para esse 

evento? Caso negativo, poderia ser utilizado como uma habilitação técnica no 

CI bld ou no CA-Sul, de modo a não onerar os batalhões nessa atividade?  

Resposta: Acredito que o incremento da simulação na própria OM seria de 

grande valia, pois agregaria tecnologia e know-how de simulação no efetivo da OM. 

Isto prepararia a tropa para futuras Avaliações de Adestramento pelo CA-Sul. No 

entanto é possível que estas semanas de instrução, utilizando a simulação virtual, 

sejam feitas nas instalações do CI Bld. 

 

19B- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos) apropriadas, 

além de estudo do terreno prévio às operações, condicionando os militares a 

decidir corretamente. Do exposto, se o EB adaptasse este modelo às suas 

estruturas, quando o senhor acredita ser mais conveniente realizar a 

simulação virtual tática, por acesso remoto (CIBld – BI Mec), a fim de 

anteceder às operações reais que estão previstas no PIM vigente?  
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Resposta:  Acredito que a simulação virtual tática deve ser estimulada 

durante as fases de Qualificação e Adestramento das OM. No entanto, conforme 

chegar demandas de operações reais, do Escalão Superior, estas devem ser 

exploradas em ambiente virtual pela OM, sem deixar de realizar, previamente, 

exercícios de TTP voltados para a operação principal. Por exemplo, se um BI Mec 

recebe a missão de realizar uma Marcha para o Combate, é importante que as 

frações treinem maneabilidade, TAI, abordagem de ponto crítico, etc, no simulador, 

antes de executar a operação principal. Além disso, o intervalo entre os treinos de 

TTP e a operação principal deve ser o mais curto possível.   

 

19C- A rotina de aplicação de um “tema”, visando o adestramento de 

um BI Mec, poderia ser executada aos moldes do estágio de Infantaria 

Mecanizada do CI Bld (recebimento da missão, planejamentos, ordens, matriz 

de sincronização, aplicação no simulador e etc.), ou o Sr acha que haveria 

necessidade de uma sequência específica?  

Resposta: Para a execução da operação final, esta sequência é adequada. 

Deve-se lembrar de executar uma boa APA, pois esta atividade é importantíssima 

para a absorção dos conhecimentos por parte da tropa. É recomendado que a APA 

seja abordada conforme a metodologia constante do Caderno de Instrução de 

Simulação Virtual, elaborado pelo CI Bld. No entanto, para uma atividade mais 

específica, por exemplo a maneabilidade de Pel Fuz Mec, não vejo necessidade de 

todas as fases. Sugiro, previamente, uma instrução doutrinária sobre o assunto, um 

briefing com os Cmt fração antes de entrar na sala de simulação, um planejamento 

sumário por parte dos Cmt, a execução do cenário, APA parciais se for o caso, e a 

APA final. 

 

22. Como o software serious game utilizado no CI Bld permite à direção 

do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no 

desempenho de suas funções? O senhor acredita que o acesso remoto 

comprometeria os resultados do adestramento, de alguma maneira? 

Resposta: Nos exercícios realizados no CI Bld existe a função dos OCA das 

frações, que também possuem acesso ao que está ocorrendo no ambiente virtual. 

Estes OCA acompanham o rendimento dos instruendos através de um barema, onde 

consta as tarefas a serem executadas, desde o planejamento até a execução do 
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exercício. O fato de as licenças serem acessadas remotamente, não vejo problemas 

na atividade de acompanhamento por parte da DIREx ou OCA.  

 

23- Existe alguma orientação para ministrar instruções utilizando 

softwares de simulação virtual, referentes ao tipo de Operação Básica 

(Ofensiva ou Defensiva), por meio de ciclo de instruções obrigatórias? 

Resposta: Desconheço esta orientação. 

 

24- Quais fatores de ordem técnica, relativa aos softwares, o senhor julga 

que são restritivos ou impeditivos à prática de adestramento em simulação 

virtual tática do tipo serious game? Ex: A falta de atualização da licença do 

VBS3 impede a inserção de dados de equipamentos atualizados. 

Resposta: Acredito que o principal fator restritivo para a prática de um 

treinamento em simulação virtual seria a existência de pessoal habilitado na OM para 

elaborar, conduzir os cenários virtuais e extrair o máximo das possibilidades do 

software. Uma questão impeditiva seria a impossibilidade do acesso remoto às 

licenças. 

 

25- Há uma sequência de atividades previstas para realização de 

adestramento virtual de militares de BI Mec que possa ser considerada um 

método? Essa sequência seria a mesma para todas as frações do BI Mec: Cia, 

Pel e GC? 

Resposta: Não há uma sequência padronizada dos exercícios. Sugere-se que 

as atividades sejam focadas, inicialmente nas pequenas frações, começando por 

Esquadras até chegar no nível SU. No entanto, a sequência dos Assuntos dos 

exercícios deve seguir os Programas de Instrução definidos pelo EB e planejada pelo 

S/3 e/ou Cmt SU, de forma que se extraia o máximo dos recursos do simulador. 

 

26- O senhor conhece o Programa Padrão de Qualificação- Experimental 

do BI Mec? Caso positivo, o senhor julga que a atividade de simulação virtual 

tática do tipo serious game deve compor os objetivos do PPQ- Experimental do 

BI Mec? 

Resposta: Não conheço o referido Programa Padrão, no entanto acredito que, 

nos dias atuais, atividades de simulação virtual tática poderiam ser contempladas 
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como “desejáveis” ou de acordo com a disponibilidade da OM. Futuramente, quando 

os BI Mec tiverem suas salas de SVT operando na plenitude, as atividades de 

simulação passariam a ser obrigatórias. 

27- Todos os elementos de uma fração do BI Mec (ou da unidade em 

adestramento) participam realmente de tarefas impostas no simulador?  

Resposta: Em parte. É interessante que o efetivo das frações de combate (Pel 

Fuz, Pel Ap e Pel Ap F) participem dos exercícios virtuais. Contudo, não há 

necessidade de outras frações se adestrarem, como por exemplo as Seç Cmdo das 

SU e os demais Pel da Cia C Ap. 

Além disso, sugiro que o responsável pelo planejamento das atividades no 

SVT seja criterioso na escolha dos elementos participantes. Por exemplo, se for 

adestrar uma Cia Fuz Mec em uma Ação Retardadora, os Sd integrantes dos GC 

ficarão dentro da VBTP praticamente todo o exercício, desta forma subempregando 

uma licença do software.  

 

28- Quem o senhor julga que deva participar do adestramento em 

simulação virtual do tipo serious game? 

Resposta: Sugiro que os Pel Fuz Mec sejam adestrados, inicialmente, de 

forma separada. Quando isto ocorrer, todos os integrantes do Pel participam das 

atividades. Já em uma segunda fase, os exercícios podem ser de nível SU, dos quais 

participam o Cmt Cia com seu Atdr VB e Mot, os Cmt Pel e os Cmt GC, também com 

seus Atdr VB e Mot.  

Desta forma, 41 (quarenta e um) computadores/licenças seriam suficientes 

para o adestramento de um Pel Fuz Mec completo e, posteriormente, dos Quadros e 

Gu Bld de uma Cia Fuz Mec, exceto do Pel Ap. Caso se deseje adestrar também o 

Pel Ap, basta acrescentar a quantidade de computadores/licenças.  

 

29- Existe padronização de adestramento de frações (Cia, Pel, GC) nos 

softwares? Caso negativo, o que difere no adestramento destes diferentes 

escalões nos softwares de simulação? 

Resposta: Desconheço a existência de uma padronização. O que difere são 

as atividades e atribuições de cada fração, conforme previsto em documentação 

específica. Por exemplo, um Cmt GC pode treinar maneabilidade e procedimentos 

com seu GC, da mesma forma um Cmt Pel e Cmt SU. Os softwares de simulação 
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permitem adestrar todos os níveis, para isso basta um bom planejamento para 

elaboração da sequência das atividades de acordo com o escalão a ser treinado, e 

não esquecendo de sempre se balizar pelo que está previsto na doutrina do EB. 

 

30 – O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Maj QMB TIBÉRIO – CHEFE 
DA DIVISÃO DE ADESTRAMENTO DO CA-LESTE) 

 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como a autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações. Será́ muito importante ainda que, o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema.  

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)  

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com  

 

 

 

mailto:cadfreire@hotmail.com


 

273 

Aspectos pessoais 
 

Endereço de e-mail: Tibério.esao@gmail.com 

Nome Completo: Tibério Ferreira Figueiredo 

Número do telefone com DDD: 21 -98301-9947 

 

Aspectos de perfil profissional: 

 
1- O senhor possui alguma especialização em Infantaria Mecanizada? 

Resposta: Não. 

 

2A- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor realizou 

o referido curso ou estágio? 

Resposta: Sim. Introdução à Simulação de Defesa, do Departamento de defesa 

e segurança da Universidade de Cranfield, do Reino Unido e Estágios de Capacitação 

Interna do CA-Leste. 

 

2B- A realização deste treinamento na Universidade de Cranfield,  ocorreu 

por meio do EB ou por interesse próprio? Se ocorreu com o incentivo do EB, 

como funcionaria essa atividade? 

Resposta: Essa atividade ocorreu por meio de um PVANA no ano de 2019. 

Foram disponibilizadas 4 (quatro) vagas pelo COTER. 2 (duas) para o 1º semestre e 

2 (duas) para o 2º semestre, sendo que neste 2º semestre fui selecionado para 

representar o CA-Leste. A Universidade de Cranfield realiza os cursos na parte de 

Defesa com ênfase nas áreas de tecnologia das Forças Armadas do Reino Unido. 

Existem 3 cursos com durações diferenciadas. Um Curso de uma semana, outro de 

um mês e outro de um semestre. Durante o curso Introdução que realizei foram 

enfatizados o desenvolvimento do software Virtual Battle Space 4, devido a 

especificidade do software. O VBS 4  é consagrado por diversos exércitos com uma 

ampla possibilidade de ferramentas utilizadas por França, EUA, Inglaterra e 

Alemanha. Além disso, foram explanadas as capacidades de outros softwares, tais 

como o Combater. 

 

mailto:tiberio.esao@gmail.com
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3- Cite o período, a função e as OM em que o senhor teve a oportunidade 

de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação Virtual Tática. 

Resposta: Desde início de 2019, Chefe da Divisão de Adestramento. 

 

4- O senhor participou de um adestramento de um BI Mec, utilizando a 

simulação virtual? Se positivo, o senhor utilizou algum Manual ou Caderno de 

Instrução específico da atividade de adestramento em simulação virtual tática 

para o BI Mec? Qual o manual ou caderno de instrução?  

Resposta: Não participei de adestramentos virtuais com tropas Mec, somente 

adestramentos envolvendo a Sml Viva. 

 

Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 

5- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do curso 

de operador da VBTP MSR 6X6 Guarani, bem como ex-alunos do estágio de 

Infantaria Mecanizada observaram grande aumento no seu rendimento 

profissional devido às instruções de adestramento tático nos softwares 

disponibilizados do tipo serious game (VBS3 e Steal Beasts). O senhor tem 

conhecimento dessa melhoria do rendimento técnico profissional? Se positivo, 

como o senhor percebeu, na prática, esta motivação nos discentes? 

Resposta: Não observado. Contudo, percebi o aumento do rendimento durante 

exercícios da Bda Pqdt. Nós estamos integrando a simulação viva e simulação virtual 

com a SU Culminating, desde o ano passado, na Operação Arroio III. No mesmo 

terreno que estamos fazendo a simulação viva estamos fazendo a simulação virtual. 

Seguimos a metodologia de matriz de sincronização, ensaio da manobra, integração 

das funções de combate, PMS, etc. Foi feito na Operação Arroio IV e será repetido na 

Operação Arroio VI, em virtude do cancelamento da Operação Arroio V, devido à 

pandemia do COVID 19. (...) Também será feito nas SU da FORPRON. Temos trinta 

e cinco licenças e será inovador para o Centro, porque está previsto para as duas SU 

da FORPRON a realização  de uma atividade no mesmo cenário, integradas por meio 

do software, mas com dois objetivos diferentes. O que for feito na simulação virtual 

será executada na simulação viva. (...) Costumo sempre utilizar o exemplo da 

Operação Arroio III, onde uma SU realizou uma simulação. Esta SU realizou uma 

primeira passagem na simulação virtual, para a tomada de um Ponto Forte e perdeu 
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o poder de combate. Fracasso! Repetiram e conseguiram cumprir a missão, mas com 

alto número de mortes. Ao realizarmos, posteriormente a integração com a simulação 

viva, a Engenharia construiu exatamente o mesmo Ponto Forte no terreno. Foi 

observado que, aquilo que aconteceu nessa tomada de Ponto Forte na SVT, ocorreu 

na simulação viva.  Realizaram a passagem e morreram mais de 30 pessoas durante 

a simulação(...) O exercício da Arroio atingiu um novo patamar. Não existe exercício 

nem SU no Brasil que estejam no mesmo nível, pois a SU já conseguiu integrar todas 

as funções de combate, faltando corrigir detalhes estando num nível de adestramento 

máximo, estando quase prontos para ir para os EUA. 

 

6- O EB, de acordo com o Programa de Instrução Militar (PIM) - 2020/2021, 

realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares VBS3 e Steal 

Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permite, atualmente, o acesso remoto, 

por meio de equipamentos de informática instalados no CA-Leste e no 

respectivo BI Mec que solicita o apoio. O senhor tem conhecimento sobre o 

funcionamento por acesso remoto, bem como sobre as possibilidades e 

limitações dos softwares de simulação virtual tática do tipo serious game, se 

utilizados desta maneira?  

Resposta: Sim, essa ferramenta é uma realidade e possibilidade, porém para 

ser efetivada tem que haver um nível de coordenação com o ODOp (COTER), bem 

como uma rede de internet estável e com uma boa banda, e a máquina remota 

atendendo aos requisitos técnicos do software. A coordenação se faz necessária para 

não ocorrer choque de atividades. Atualmente, essas licenças estão no CA-Leste, CA-

Sul, AMAN e algumas OM do CMS. O nosso servidor, por orientação do próprio 

COTER, permanece ligado 24/7, ficando a disposição para a utilização remota, 

contudo nunca foi utilizado. 

 

7A- O PIM 2020/2021, do COTER, afirma que é possível a inserção de 

dados atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, Organização, 

Adestramento e Materiais (equipamentos e armamentos) do Brasil, inclusive da 

VBTP MSR 6x6 Guarani e seus respectivos sistemas de armas. Partindo-se desta 

premissa, os softwares elencados no EB - VBS 3 e Steal Beasts- permitiriam a 

inserção de dados atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, 

Organização, Adestramento e Materiais (equipamentos e armamentos) de 
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determinados países ou tropas oponentes, possibilitando realizar exercícios 

com diferentes níveis de exigência? 

Resposta: Esses dados já foram inseridos. No meio do ano de 2019, a empresa 

contratada pelo COTER finalizou a modelagem dos armamentos, viaturas e uniformes 

brasileiros para o VBS3, já estando os mesmos no sistema, inclusive a Viatura Guarani 

com os seus sistemas de armas.  

No que tange a FOROP, o sistema já possui no seu banco de dados uma gama 

enorme de variedades de uniformes, armamentos e equipamentos de diversos 

exércitos do mundo.  

Com relação a Doutrina, Organização, Adestramento não existem limitações no 

VBS 3 para esses 3 campos, podendo ser inseridos qualquer dado dentro da limitação 

da modelagem do terreno que esteja carregado no sistema. 

Na minha visão, o adestramento virtual é importante em todos os níveis e fases 

do adestramento.  

A Sml Virtual tem sido empregada pelo CA-Leste como ferramenta de suporte 

e apoio para a Sml Viva, realizando o ensaio e a matriz de sincronização da manobra 

que será utilizado no terreno, bem como treinamento das funções de combate.  

 

7B- O senhor vislumbra a possibilidade de integração de simulações 

virtual e viva? 

Resposta: Estamos mudando a mentalidade de adestramento, por meio da 

simulação virtual tática no CA- Leste. O pessoal que participará da Operação 

Culminating atingiu um índice de adestramento que nunca observei antes. Desde a 

Operação Arroio III, realizamos a integração da simulação virtual e simulação viva. 

Mantivemos a mesma integração entre as simulações na Operação Arroio IV e 

realizaremos na Operação Arroio VI, em julho de 2020. 

 

7C- Na visão do senhor, que reflexos essas possibilidades podem trazer 

ao adestramento do BI Mec?  

Resposta: Os reflexos são a economicidade de recursos e materiais, melhoria 

do adestramento, tendo a possibilidade de repetições, mitigar acidentes com 

guarnições ainda sem experiências, realizar treinamentos de TTP antes de ir para o 

terreno, ganho de eficiência e eficácia e otimização do tempo. 



 

277 

8A- O EB, por meio de exercícios de simulação virtual tática, utiliza a 

seguinte composição de pessoal diretamente envolvido no apoio do respectivo 

exercício: Direção do Exercício (DIREx); Observador, Controlador e Avaliador 

(OCA); Suporte Técnico e Coordenação do Exercício. O senhor acredita que o 

efetivo das equipes supracitadas tem sido suficiente para o adestramento tático 

das frações?  

Resposta: O emprego do Centro de adestramento é baseado em 4 pilares, 

OCA, FOROP, Material e APA. Para a composição do pessoal envolvido nos 

exercícios esses pilares são levados em consideração. Salienta-se também que essa 

composição varia de acordo com o tipo de simulação que está sendo empregada. 

Em alguns casos a Coordenação do exercício fica sobre responsabilidade da 

DIREx, como é o caso da sml virtual. O Suporte técnico deverá sempre existir para 

poder operar o sistema de maneira adequada, inclusive capacitado para sanar panes 

eventuais. O OCA é para fins de relatoria e acompanhamento das atividades, porém 

nas atividades virtuais o efetivo da equipe OCA reduz sensivelmente. A FOROP pode 

ser configurada pela inteligência artificial do jogo ou ser conduzido um exercício de 

dupla ação com o Centro mobiliando uma FOROP, tudo irá depender dos objetivos de 

adestramento que se esteja sendo desejado alcançar. 

Em resumo, os efetivos devem ser modulares de acordo com a simulação e os 

objetivos de adestramento que estejam sendo buscados, principalmente na simulação 

virtual. 

 

8B- O senhor prevê alguma dificuldade específica de pessoal para a 

utilização da simulação por acesso remoto no BI Mec? 

Resposta: Não observo dificuldades com relação ao emprego de pessoal para 

atividades remotas, a única necessidade seria na capacitação dessa equipe. 

 
9A- O senhor visualiza que a instrução básica de simulação virtual tática 

poderia ficar a cargo dos BI Mec?  

Resposta: Sim, da mesma forma como alguns Regimentos do CMS já 

utilizam o VBS3 para a sua simulação básica. 

 

9B- Caso o CA-Leste se encarregasse apenas da técnica de operação 

do material por acesso remoto, conforme prevê o PIM 2020/2021, além das 
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eventuais colaborações na criação de temas e operações, o senhor prevê 

melhores rendimentos nos exercícios de simulação virtual? Caso negativo, 

como o Sr acha que a simulação virtual tática deveria ocorrer?  

Resposta: O CA-Leste participa do processo finalístico do adestramento, ou 

seja, na certificação final, dando suporte para o a Força Adestrada se todas as fases 

do adestramento foram bem realizadas, estando a tropa verifica em condições de 

ser empregada. A criação do Tema e da Operação também é motivo de verificação 

por nossa parte, cabendo nesse ponto ao elemento que será adestrado elaborar 

esses documentos também. A Sml Virtual pode ser empregada para treinamentos 

e ensaios de TTP que a tropa, atualmente, só realiza no campo, economizando 

meios e recursos, e diminuindo acidentes por imperícias. 

 

9C- Poderia o CA-Leste, beneficiar-se deste adestramento no BI Mec em 

exercícios futuros?  

Resposta: Sim, pois alguns procedimentos que ministramos e/ou corrigimos 

já poderiam ser evitados, se a F Adst já os realizassem previamente em suas sedes. 

 

10- O senhor sabe se é possível inserir no software aspectos que 

permitem a intervenção do Comandante no combate, tais como: alteração de 

limites, mudança de prioridade de fogos (orgânicos e do escalão superior), bem 

como o emprego da reserva (imediata ou em condições de reforçar)? 

Resposta: Sim, é possível. O Comandante pode fazer intervenções sobre esses 

pontos questionados e muito mais. Aqui no Centro, além dessas atividades básicas 

do movimento e manobra, já trabalhamos com a integração de todas as funções de 

combate nas atividades virtuais com o VBS3, com exceção da Função de combate 

Logística que é uma limitação do software. Ressalto que para essa Função a F Adst 

realiza os seus planejamentos e produção de documentos que serviriam de base para 

a virtual e estes são verificados pelo OCA. 

 

11- Não existe manual que aborde a possibilidade de compor os meios 

com a formação de Força Tarefa (CC x Inf Mec). Nesse contexto, o senhor já 

utilizou o software do tipo serious game, empregando a formação de FT Mec? 

Caso afirmativo, qual foi a sua percepção quanto ao emprego desta composição 

de meios? 
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Resposta: Não utilizei. 

 

12A- Qual a sua impressão acerca da função de combate comando e 

controle, inserida nos softwares utilizados pelo EB?  

Resposta: Realizamos essa verificação aqui nas 3 modalidades, dentro das 

suas possibilidades e limitações. Na Virtual e Viva procuramos seguir o preconizado 

nas IEComElt, inclusive com a utilização dos conjuntos rádios. 

 

12B- Existe a possibilidade de deslocamentos dos diversos tipo de Postos 

de Comando, tais como o Posto de Comando Principal (PCP), Posto de 

Comando Tático (PCT) e Posto de Comando Recuado (PCR)? 

Resposta: Não verificado na virtual, pois essas ações nunca foram objetivos de 

adestramento. Acredito que não seja possível tendo em vista o escalão e objetivos de 

emprego do VBS3. Essa funcionalidade entraria como uma espécie de deficiência 

doutrinária para inserir no jogo. Ainda não realizamos esse tipo de atividade na 

simulação virtual. Em 2019 nós sugerimos que este tipo de atividade mais doutrinária 

pudesse ser realizado na Simulação Construtiva. Assim, acho que o Software 

COMBATER seja o mais propício para esse tipo de atividade.  

 

13A- O senhor tem conhecimento se é possível inserir dados referentes à 

Logística?  

Resposta:  Não é possível. 

 

13B- Se já existe a inserção desses dados - com base no manual EB60-

ME-11.401 - MANUAL DE ENSINO DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 1ª 

Edição, 2017 - como o senhor avalia a representatividade das informações nos 

softwares utilizados, referentes ao grupo funcional “Suprimento”, 

principalmente quanto à possibilidade de ressuprimento das diversas classes? 

Como o senhor avalia a representatividade do grupo funcional “Manutenção” e 

do grupo funcional “Transporte”, quanto às possibilidades de manutenção e 

transporte das viaturas Guarani? Por fim, como o senhor avalia o grupo 

funcional logístico “Recursos Humanos”, quanto à fidedignidade destes dados 

nos diversos relatórios emitidos pelos softwares, referentes às baixas e 

evacuações de mortos e feridos, bem como no recompletamento de pessoal? 
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Se ainda não houve a inserção destes dados logísticos, como o senhor prevê 

estas representações para o adestramento em simulação virtual tática? 

Resposta: Todas essas atividades da logística são realizadas apenas no 

planejamento, sem inserção no VBS3. 

 
 

Aspectos de práticas profissionais 

 

14A- É possível a existência de déficit de aprendizagem devido à perda de 

foco ou desvio de finalidade, por vezes causadas pela ideia do treinamento em 

jogos de “vídeo-game”. Como o senhor recomenda o correto condicionamento 

na utilização dos diversos programas, se aplicados diretamente no Batalhão de 

Infantaria Mecanizado?  

Resposta: Não tenho observado essa visão do vídeo-game, talvez porque 

todas as nossas atividades estejam inseridas num contexto tático, voltadas para as 

atividades que serão desencadeadas na simulação viva. 

 

14B- Quais reflexos positivos e/ou negativos o senhor prevê nesse 

adestramento, se aplicado diretamente no BI Mec?  

Resposta: Positivo – as possibilidades de realizar ensaios e repetições das 

ações, treinamento da integração das funções de combate, entre outros. 

Não observo aspectos negativos no emprego de qualquer simulação em 

qualquer natureza de tropas. 

 

15- O senhor observou alguma deficiência na integração dos softwares 

disponibilizados com dispositivos externos que simulam o comando e controle?  

Resposta: Não foram observadas deficiências, inclusive utilizamos o software 

teamspeak para nessa integração. 

 

16A- Atualmente existe a recomendação de adestramento por simulação 

virtual tática do tipo serious game para a SU. Na prática, até quantas cabines 

são possíveis de se integrarem em um mesmo cenário de simulação?  

Resposta: Quantas o operador necessitar, não existe limitação. As limitações 

são as quantidades de máquinas e licenças, porém quanto mais cabines eu integro, 
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aumenta a demanda por computadores com uma placa de vídeo melhor e um servidor 

capaz de sustentar. 

 

16B- O número atual é condizente com a prática da SU?  

Resposta: Atualmente, este Centro possui 35 licenças, tendo a capacidade de 

mobiliar até 2 SU Inf Leve. Parar as atividades de um BI Mec se faz necessário 

levantar quais elementos seriam adestrados, bem como os objetivos que se queira. 

Ex. A guarnição do Carro (Mot, Cmt e Atirador da REMAX/UT-30), somente o Mt e o 

Cmt; o Cmt, o Motorista, a REMAX e a guarnição, etc. 

Caso negativo, que valor atualmente de fração poderá ser adestrado nos 

simuladores (Seção, GC, pelotão, companhia)? Este valor seria o mesmo, caso 

houvesse o adestramento por acesso remoto no BI Mec? 

Atualmente são adestrados do Cmt SU até o Cmt de GC, constituindo todos os 

elementos de Cmdo da SU 

 

17- Que medidas, no seu entendimento, antecedem o adestramento de um 

BI Mec em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resposta: Somente as instruções de operação do VBS3. 

 

18- Na sua opinião, como poderia ser desencadeado, ao longo do ano, 

o programa de utilização dos simuladores serious game para adestramento 

tático de um BI Mec? 

Resposta: Esse desencadeamento deverá ocorrer de acordo com a 

finalidade e onde o simulador encontra-se. Se for no BI Mec até os níveis previstos 

no PPA e demais cadernos de instrução. Nos CI para as atividades especificas 

intermediárias e de especialização e nos CA para as certificações finais. 

 

19- O que o Sr pensa de se criar dias/semanas de exercícios de 

adestramento em determinada fase do ano (Período de Adestramento), de 

modo que as atividades do BI Mec ficassem voltadas somente para esse 

evento?  

Resposta: Penso que seria positivo, exércitos como o americano e francês já 

utilizam essa dinâmica. 
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20- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos) apropriadas, 

além de estudo do terreno prévio às operações, condicionando os militares a 

decidir corretamente. Do exposto, se o EB adaptasse este modelo às suas 

estruturas, quando o senhor acredita ser mais conveniente realizar a 

simulação virtual tática, por acesso remoto (CA-Leste – BI Mec), a fim de 

anteceder às operações reais que estão previstas no PIM vigente?  

Resposta: Em S-1 das atividades da Sml viva. 

 

21- A rotina de aplicação de um “tema”, visando o adestramento de um 

BI Mec, poderia ser executada aos moldes do estágio de Infantaria 

Mecanizada do CI Bld (recebimento da missão, planejamentos, ordens, matriz 

de sincronização, aplicação no simulador e etc.), ou o Sr acha que haveria 

necessidade de uma sequência específica?  

Resposta: Utilizamos aqui essa rotina. Sendo todas essas etapas de 

responsabilidade da F Adst, ressaltando que são verificadas. 

 

22A- Como o software serious game utilizado no CA-Leste permite à 

direção do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no 

desempenho de suas funções?  

Resposta: Por meio dos baremas de avaliação que são preenchidos pelos 

OCA. 

 

22B- O senhor acredita que o acesso remoto comprometeria os resultados 

do adestramento, de alguma maneira? 
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Resposta: Depende. O Adestramento final cabe ao CA-Leste, para tanto é 

realizado com militares possuidores do curso de OCA, por meio dos critérios já 

elencados aqui no relatório. Em hipótese alguma o CA-Leste terceiriza essa avaliação. 

 

23- Existe alguma orientação para ministrar instruções utilizando 

softwares de simulação virtual, referentes ao tipo de Operação Básica (Ofensiva 

ou Defensiva), por meio de ciclo de instruções obrigatórias? 

Resposta: Não existem. 

 

24- Quais fatores de ordem técnica, relativa aos softwares, o senhor julga 

que são restritivos ou impeditivos à prática de adestramento em simulação 

virtual tática do tipo serious game? Ex: A falta de atualização da licença do VBS3 

impede a inserção de dados de equipamentos atualizados. 

Resposta: Não visualizo restrições. 

 

25A- Há uma sequência de atividades previstas para realização de 

adestramento virtual de militares de BI Mec que possa ser considerada um 

método?  

Resposta: As atividades devem transcorrer em pelo menos 2 jornadas e meia, 

separando nesse tempo uma jornada para realizar a ambientação ao software. 

25B- Essa sequência seria a mesma para todas as frações do BI Mec: Cia, 

Pel e GC?  

Resposta: No nível de verificação do Centro de Adestramento essa sequência 

seria a mesma. 

 

26- O senhor conhece o Programa Padrão de Qualificação- Experimental 

do BI Mec? Caso positivo, o senhor julga que a atividade de simulação virtual 

tática do tipo serious game deve compor os objetivos do PPQ- Experimental do 

BI Mec? 

Resp: Não tenho conhecimento. 

 

27- Todos os elementos de uma fração do BI Mec (ou da unidade em 

adestramento) participam realmente de tarefas impostas no simulador?  
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Resposta: Depende das demandas, necessidades e objetivos de adestramento 

que se esteja sendo buscados, bem como em qual nível e fase do adestramento que 

o sistema seria utilizado. 

 

28- Quem o senhor julga que deva participar do adestramento em 

simulação virtual do tipo serious game? 

Resposta: Esse tipo de simulador atende ao nível batalhão, podendo ser 

adestrados todos os seus quadros. 

 

29- Existe padronização de adestramento de frações (Cia, Pel, GC) nos 

softwares?  

Resposta: Sim. Os exercícios de Sml Virtual seguem um padrão neste CA. 

Todos devem estar inseridos em um contexto tático e visam atender os objetivos de 

adestramentos propostos pelo comando enquadrante, por meio do ensaio e da matriz 

de sincronização das ações que serão desencadeados nas ações da Sml viva, 

procurando integrar as funções de combate. 

 

30 – O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar. 

Resposta: O acesso remoto se dar por meio da utilização de tokens já 

existentes, então se faz necessário um estudo para se saber quantos tokens o BI Mec 

irá precisar adquirir com a licença do VBS3 para que consiga acessar as licenças que 

já possuímos aqui. 

Este CA emprega a ferramenta de Sml virtual no adestramento de duas formas: 

- Na primeira, com o terreno do local onde irá ocorrer a simulação viva, pode-

se realizar o ensaio e teste da manobra das ações que serão desencadeadas na 

simulação viva,  

- Na segunda, no adestramento das funções de combate, fazendo a integração 

das mesmas, podendo utilizar nessa opção qualquer terreno. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (Maj QEM Procópio) 
 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: “As 

bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: um 

estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec) ”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita melhorar 

o rendimento do adestramento.  

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse tipo 

de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para esse 

adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta entrevista. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, para 

o adestramento tático das frações . Essas ações visam o aumento de sua 

operacionalidade e a adoção de uma sistemática que permita melhorar o rendimento 

do adestramento do BI Mec. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do 

tema e do problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008) 

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com
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Aspectos pessoais 

 

Endereço de e-mail: 

pedropcastro79@gmail.com  

Nome Completo:  

Pedro Procopio de Castro  

Número do telefone com DDD: 

(55) 991456231 

 
Aspectos de perfil profissional: 

 

1- O senhor possui alguma especialização em engenharia da 

computação/softwares?  

Resp: Não. 

 

2- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor realizou o 

referido curso ou estágio?  

Resp: Introdução à Modelagem para a Simulação Militar - Centro de 

Adestramento Sul (CA-Sul). 

 

3- Cite o período, a função e as OM em que o senhor teve a oportunidade 

de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação Virtual Tática.  

Resp: a) 2012 a 2020 - Adjunto técnico (softwares e rede) - Centro de Instrução 

de Blindados (CIBld - Santa Maria - RS). 

Agosto 2019 - Adjunto técnico (softwares e rede) - 17º Regimento de 

Cavalaria Mecanizado (17º R C Mec - Amambai - MS). 

 

Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 

4- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do curso 

de operador da VBTP Guarani, bem como ex-alunos do estágio de Infantaria 

Mecanizada observaram grande aumento no seu rendimento profissional 

devido às instruções de adestramento tático nos softwares disponibilizados 
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do tipo serious game (VBS3 e Steel Beasts). Na opinião do senhor, a que se 

deve tal rendimento? O senhor tem conhecimento dessa melhoria do 

rendimento técnico profissional?  

Resp: Treinamento de Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) nível 

Subunidade no Simulador Virtual Tático (SVT). Apenas pelas pesquisas realizadas 

logo após o uso do SVT, essas realizadas no próprio Centro. 

 

5- O EB, de acordo com o Programa Padrão de Instrução Militar (PIM 

2020/2021), realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares VBS3 

e Steel Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permitirá o acesso remoto, 

pelo BI Mec em adestramento, aos softwares licenciados no CI Bld. Na sua 

opinião, quais os componentes de informática seriam necessários para realizar 

uma simulação virtual tática do tipo serious game no CI Bld e no BI Mec, 

aproveitando-se do acesso remoto previsto na utilização da licença do software?  

Resp: O CIBld já possui uma estrutura de TI consolidada para a utilização 

desses softwares. Em agosto de 2019, foi realizado um exercício de simulação 

virtual tática na Seção de Desenvolvimento de Capacidades Operacionais 

(SeDeCop) do 17º R C Mec, com acesso remoto às licenças dos programas já 

mencionados e os computadores usados possuíam uma configuração bem simples, 

ou seja, não é uma condição obrigatória possuir computadores de alta performance 

para executar um exercício de simulação virtual no VBS 3 e Steel Beasts.  

 

6- O senhor considera que a simulação virtual tática do tipo serious game 

pode contribuir para melhorar o rendimento do adestramento, se aplicada 

diretamente no Batalhão de Infantaria Mecanizado? Existiria algum óbice para 

esta aplicação fora do CI Bld? 

Resp: Sim. O CA-Sul é a OM responsável pelo adestramento das tropas em 

Simulação. 

 

7- Partindo-se da premissa que os softwares elencados no EB - VBS 3 e 

Steel Beasts - permitem a inserção de dados atualizados, o senhor considera 

que inserir itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento e 

Materiais (equipamentos e armamentos) de determinados países poderia 

aumentar o rendimento e realismo, de modo concreto, no adestramento do 
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BI Mec? Na condição de técnico especialista, o senhor acha possível inserir tais 

itens nos softwares licenciados?  

Resp: Sim, pois os elementos de orientação ao terreno seriam mais bem 

identificados, melhorando o tempo de execução do exercício em simulação. Sim; 

para o VBS 3, é necessário possuir a licença do programa Terra Tools para adicionar 

novos elementos ao terreno e um programa da própria Bohemia Interactive, dententora 

do VBS 3, para inserção de novas viaturas; no caso do Steel Beasts, o terreno pode 

ser modelado no próprio programa, porém não é possível inserir novas viaturas.  

 

8- O Exército Brasileiro estimula a realização de pesquisas voltadas ao 

aumento da consciência situacional da tropa embarcada na VBTP MSR 6X6 

Guarani. Como o senhor acredita que a utilização de cartas georreferenciadas 

que contenham esquema de manobra, durante a simulação virtual tática , 

podem aumentar a consciência situacional? Os softwares utilizados no Centro 

de Instrução de Blindados permitem a inserção de programas que integrem a 

carta topográfica ao terreno, tais como o software Mapwel? Os softwares 

utilizados no CI Bld permitem a inserção de desenhos (esquema de manobra) 

como o software Sketchbook?  

Resp: O Steel Beasts e o VBS possuem, no editor de mapas, ferramentas de 

inserção de calcos. A integração com programas de terreno nunca foi realizada, 

mas todas as cartas inseridas em ambos os softwares são georreferenciadas.  

 

9- O senhor observou dificuldades nos discentes matriculados em cursos 

ou estágios no CI Bld, relacionadas à compreensão de assuntos referentes à 

aprendizagem do programa instalado , os quais são fundamentais para o melhor 

rendimento na simulação virtual? Caso positivo, o senhor julgou que essas 

dificuldades dos discentes criaram obstáculos para a correta assimilação das 

orientações durante as instruções? 

Resp: Apenas nas primeiras aplicações, logo quando os programas 

chegaram. Com a expertise adquirida pelos instrutores nos softwares de simulação, 

foi possível criar um período de ambientação ao programa a ser repassado aos 

instruendos antes dos exercícios de simulação de forma a minimizar os erros cometidos 

pelos discentes na operação dos simuladores. 
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10- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no Simulador 

Virtual Tático” as possibilidades e características do software TeamSpeak3. 

Dentre essas possibilidades o senhor relatou que seria possível a 

customização para o atendimento das demandas de adestramento. Nesse 

contexto, como o senhor prevê o funcionamento e viabilidade por acesso 

remoto? Quais equipamentos deveriam ser instalados no BI Mec para o correto 

funcionamento? 

Resp: Atualmente é usado o programa Mumble para a simulação das 

comunicações. É um programa que não exige licença, tanto para o cliente quanto para 

o servidor. Não foi realizado, ainda, um acesso remoto desse programa ou do 

TeamSpeak, porém ambos têm a funcionalidade de conectar-se a um servidor por 

meio do IP. Como os computadores estão dentro da rede EBNet, pode ocorrer algum 

bloqueio de acesso e isso pode ser resolvido mediante contato com os Centros de 

Telemática / Telemática de Área envolvidos na simulação remota.  

 

11- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no Simulador 

Virtual Tático ” as possibilidades e características do software TeamSpeak3. 

Dentre as possibilidades, o senhor descreveu a função WhisperList do 

programa, que associada a uma tecla, permite que o participante simule o 

PTT de um rádio. O senhor afirmou ainda que o WhisperList sobrepõe o canal 

em que o usuário se encontra, permitindo a comunicação somente com os 

membros cadastrados nela, isto é, só quem está na WhisperList. Como seria 

possível adequar esta possibilidade do software ao acesso remoto no BI Mec? 

Em consequência desta capacidade proporcionada pelo WhisperList, descreva a 

necessidade de adaptação de equipamentos na OM, para fins de acesso remoto?  

Resp: As máquinas devem estar na EBNet e deve ser realizado um teste 

remoto prévio e solicitar o desbloqueio aos Centros de Telemática / Telemática de 

Área enquadrantes.  

 

12- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no Simulador 

Virtual Tático” que o programa TeamSpeak3 também permite a gravação da 

conversação rádio de  um determinado membro ou de um canal específico, 

gerando um arquivo de áudio. Esse arquivo é usado como elemento da Análise 

Pós-Ação (APA) para analisar as interações entre as funções de combate, 
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melhorando a fraseologia e atuando na redução de informações desnecessárias 

ao combate. Atualmente, para fins de obtenção de melhores práticas, existe o 

repasse destes dados para as OM que participam da simulação? Caso não 

exista, os dados são armazenados no CI Bld? Se existe o armazenamento, 

alguma OM Mecanizada já os utilizou?  

Resp: Os dados eram obtidos por meio de pesquisas online após o uso do 

simulador. Os dados eram compilados e um relatório era enviado ao COTer. 

Atualmente o CA-Sul é o responsável por levantar esses dados. 

 

13- O senhor considera viável a criação de um setor de análise de 

dados na vertente da simulação virtual, tal qual ocorre nos EUA, para aumentar 

o rendimento do adestramento, por meio de relatórios pré-operação?  

Resp: Sim pois os simuladores possuem ferramentas que coletam dados dos 

exercícios em tempo real e a análise de dados mensuráveis pode trazer mais 

objetividade nas oportunidades de melhoria a serem aplicadas na tropa.  

 

14- Como o senhor visualiza a possibilidade do adestramento em comando 

e controle com uma viatura que simule o PC Tático do Cmt BI Mec, a qual 

utilizaria meios de comunicação de transmissão de dados em rede para o 

escalão superior? 

Não tenho condições de responder por não saber como funciona um PC Tático do Cmt 

B I Mec. 

 

15- Quantas cabines poderão integrar um mesmo cenário de simulação? 

Até que valor de fração poderá ser adestrado nos simuladores (Seção, GC, 

pelotão, companhia), sem que haja perda de qualidade no adestramento? Por 

quê? 

Resp: Depende do número de cabines disponíveis na Seção de Instrução de 

Blindados (SIB). A perda de qualidade vai depender de como o(s) instrutor(es) 

conduzirá(ão) os exercícios, por isso a fidelidade do contexto tático deve ser imposta 

aos instruendos, mesmo utilizando meios de computação.  

 

16- Sabe-se que uma das limitações da simulação virtual tática é a falta de 

aspectos ligados ao ambiente físico de treinamento, dentre eles os efeitos 
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sonoros. Desta forma, como o senhor visualiza a possível a criação de um 

ambiente com sons, totalmente imersivo ao cenário do jogo, o qual poderia 

estimular as diferentes situações de combate que simulem as dificuldades na 

tomada de decisão?  

Resp: Tomando o Treinador Sintético de Blindados (TSB) do Leopard 1 A5 BR 

como exemplo, ele possui um sistema de subwoofers acoplados no interior de cada 

cabine que possibilita a emissão de sons dos diversos sistemas internos do Leopard 

criando, assim, uma maior imersão ao instruendo. Porém, o TSB é um simulador 

técnico; para uma situação tática, o simulador virtual tático já possui os efeitos sonoros 

necessários a uma situação tática desejada. 

 

17- É possível definir os cenários, de maneira rigorosa, com base nos 

campos de instrução utilizados para o adestramento de tropas de natureza 

mecanizada, tais como o Campo de Instrução de Saicã? Como é feito? 

Resp: Os cenários são feitos e executados pelos Instrutores Avançados de 

Tiro (IAT), militares especialistas no sistema de tiro de uma viatura. 

 

18- Na atual conjuntura econômica, raras seriam as oportunidades em que 

tropas de infantaria mecanizada teriam a oportunidade de realizar exercícios 

reais que abordassem todo o cenário da Guerra Híbrida, a saber: conflitos em 

diferentes locais e com diferentes atores reverberando diferentes poderes de 

combate de modo pontual e ostensivo. Nesse contexto, como o senhor 

visualiza a criação de cenários de simulação, ao mesmo tempo, defensivos e 

ofensivos, os quais contariam com aviação, apoio de fogo aéreo, guerra 

eletrônica, artilharia de mísseis, SARP e robótica? Atualmente, é possível 

inserir estes componentes militares nos softwares disponibilizados para 

treinamento no CI Bld? 

Resp: O Steel Beasts e o Virtual Battle Space possibilitam a criação de cenários 

com alguns sistemas de combate mencionados.  

 

Aspectos de práticas profissionais 

 

19- Que medidas de ordem técnica, no seu entendimento, antecederiam o 

adestramento do BI Mec em simulação virtual tática do tipo serious game ? 
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Resp: Uma passagem da tropa pela Seção de Instrução de Blindados (SIB) do 

BI Mec utilizando o acesso remoto às licenças do VBS. Essa passagem pode variar 

de período (1 semana ou mais) dependendo do tipo de exercício que se queira treinar 

e da disponibilidade de tempo da OM antes do adestramento.  

 

20- O Programa de Instrução Militar (PIM-2020/2021) prevê a possibilidade 

de utilização pelo BI Mec, por acesso remoto dos softwares elencados pela 

Força Terrestre, desde que realizado o contato prévio com o CI Bld e COTER. 

Tendo em vista que o estabelecimento de uma programação dessa exigiria 

algumas semanas de efetivo uso dos softwares pelo BI Mec , ao longo de fases 

de instrução previstas no ano-calendário, o senhor prevê dificuldades de ordem 

técnica, por parte do CI Bld, para atender as demandas dos BI Mec da 15ª Bda Inf 

Mec? 

Resp: Em se tratando do Steel Beasts, os períodos de uso devem ser ajustados 

de acordo as janelas de instrução previstas no PGE do CIBld, este aprovado em A-1; 

no caso do VBS, a coordenação fica a cargo do COTER. 

 

21- Na sua opinião, qual é a melhor linha de ação, quanto ao suporte 

técnico de uso por acesso remoto durante o ano-calendário, que não onere o 

adestramento de um BI Mec ao longo das fases do ano de instrução?  

Resp: Mesma resposta da pergunta anterior.  

 

22- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP apropriadas, além de estudo do terreno prévio às 

operações, condicionando os militares a decidir corretamente. Do exposto, o 

senhor acredita ser tecnicamente viável reorganizar a seção de simulação 

virtual, subdividindo-a em setor de análise de dados e setor de adestramento 
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tático? Caso não concorde, qual a forma o Sr acredita ser a mais eficiente para 

o funcionamento da simulação virtual?  

Resp: Seria uma visão de futuro. 

 

23- Como o software serious game utilizado no CI Bld permite à direção 

do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no desempenho 

de suas funções? 

Resp: Existe uma metodologia de aplicação do simulador virtual descrita no 

Caderno de Instrução de Simulação Virtual utilizado tanto no C I Bld quanto no 

CA-Sul que consegue avaliar o rendimento dos militares no desempenho de suas 

funções.  

 

24- Quais fatores relacionados aos dispositivos necessários para a 

simulação virtual, o senhor julga que são restritivos ou impeditivos à prática de 

adestramento em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resp: Restritivo: configuração desatualizada da infraestrutura de Tecnologia 

de Informação e Comunicações (TIC) da SIB. 

Impeditivo: falha de conexão, via EBNet, entre as SIB e os locais possuidores 

das licenças.  

 

25- Quais são as atuais dificuldades ou óbices para a realização de 

simulação virtual do tipo serious game voltada ao adestramento do BI Mec?  

Resp: Não tenho conhecimento das dificuldades para responder.  

 

26- O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar.  
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (Cap QEM Rodrigo Dias) 
 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações.  Essas ações visam o aumento de sua 

operacionalidade e a adoção de uma sistemática que permita melhorar o 

rendimento do adestramento do BI Mec. Será́ muito importante, ainda, que o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema.  

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)  

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com  
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Aspectos pessoais 

 

Endereço de e-mail: 

rdias@cibld.eb.mil.br 

 

Nome Completo: 

Rodrigo Dias Neto 

 

Número do telefone com DDD: 

55-96769232 

 

Aspectos de perfil profissional: 

 

1- O senhor possui alguma especialização em engenharia da 

computação/softwares? 

Resposta: Não. 

 

2- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor realizou 

o referido curso ou estágio? 

Resposta: Não possuo curso ou estágio em Simulação Virtual Tática. 

 

3- Cite o período, a função e as OM em que o senhor teve a oportunidade 

de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação Virtual Tática. 

Resposta: Trabalho desde 2013 como Adjunto da Seção de Simuladores do 

Centro de Instrução de Blindados. 

 

Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 

4- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do curso 

de operador da VBTP Guarani, bem como ex-alunos do estágio de Infantaria 

Mecanizada observaram grande aumento no seu rendimento profissional devido 

às instruções de adestramento tático nos softwares disponibilizados do tipo 

serious game (VBS3 e Steal Beasts). Na opinião do senhor, a que se deve tal 
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rendimento? O senhor tem conhecimento dessa melhoria do rendimento técnico 

profissional?  

Resposta: Deve-se à ajuda fornecida pelo simulador na visualização da teoria 

aprendida nas instruções. Desta forma, o militar consegue “ver” a teoria aplicada no 

campo de batalha, retificando e/ou ratificando sua imaginação. 

Não tenho conhecimento das melhorias fora do exercício realizado no CI Bld. 

 

5- O EB, de acordo com o Programa Padrão de Instrução Militar (PIM 

2020/2021), realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares VBS3 

e Steal Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permitirá o acesso remoto, pelo 

BI Mec em adestramento, aos softwares licenciados no CI Bld . Na sua opinião, 

quais os componentes de informática seriam necessários para realizar uma 

simulação virtual tática do tipo serious game no CI Bld e no BI Mec, 

aproveitando-se do acesso remoto previsto na utilização da licença do 

software?  

Resposta: Para se aproveitar as licenças, é necessário que as OMs tenham 

acesso à EBNet. Feito isso, seria interessante montar uma rede dedicada para os 

computadores utilizados na Simulação, evitando congestionamento da rede e 

possíveis falhas de segurança. 

Os equipamentos necessários para tal seriam: 

- Roteadores; 

- Switches; 

- Placas de rede; e 

- Cabos de rede. 

É interessante que todos esses elementos tenham capacidade de operar em 

rede Gigabit. 

 

6- O senhor considera que a simulação virtual tática do tipo serious game 

pode contribuir para melhorar o rendimento do adestramento, se aplicada 

diretamente no Batalhão de Infantaria Mecanizado? Existiria algum óbice para 

esta aplicação fora do CI Bld? 

 

Resposta: Acredito que sim. Não há óbice, visto que já foram realizados testes 

e exercícios fora deste Centro. 
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7- Partindo-se da premissa que os softwares elencados no EB - VBS 3 e  

Steal Beasts - permitem a inserção de dados atualizados, o senhor considera 

que inserir itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento e 

Materiais (equipamentos e armamentos) de determinados países poderia 

aumentar o rendimento e realismo, de modo concreto, no adestramento do BI 

Mec? Na condição de técnico especialista, o senhor acha  possível inserir tais 

itens nos softwares licenciados?  

Resposta: Sim, aumentaria, mas não sei especificar o quanto aumentaria. 

Assim, não posso dizer se o custo-benefício desta inserção seria positivo. Quanto à 

inserção nos softwares citados, o VBS nos dá mais liberdade, enquanto o SB é 

limitado a terreno. 

 

8- O Exército Brasileiro estimula a realização de pesquisas voltadas ao 

aumento da consciência situacional da tropa embarcada na VBTP MSR 6X6 

Guarani. Como o senhor acredita que a utilização de cartas georreferenciadas 

que contenham esquema de manobra, durante a simulação virtual tática, podem 

aumentar a consciência situacional? Os softwares utilizados no Centro de 

Instrução de Blindados permitem a inserção de programas que integrem a carta 

topográfica ao terreno, tais como o software Mapwel? Os softwares utilizados 

no CI Bld permitem a inserção de desenhos (esquema de manobra) como o 

software Sketchbook? 

Resposta: As cartas georreferenciadas facilitam o trabalho de orientação, 

principalmente quando se está embarcado, uma vez que é mais difícil identificar 

pontos de referência. 

O Steel Beasts utilizado neste Centro não oferece essa opção de integração 

com softwares de terceiros. Para alcançar tal objetivo seria necessário contatar a 

produtora do Software e verificar a possibilidade. 

Os Softwares Steel Beasts e o Virtual Battle Space permitem a inserção de 

alguns desenhos preexistentes nas cartas. Eles utilizam a simbologia padrão OTAN 

para tal tarefa. 

 

9- O senhor observou dificuldades nos discentes matriculados em cursos 

ou estágios no CI Bld, relacionadas à compreensão de assuntos referentes à 

aprendizagem do programa instalado, os quais são fundamentais para o melhor 
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rendimento na simulação virtual? Caso positivo, o senhor julgou que essas 

dificuldades dos discentes criaram obstáculos para a correta assimilação das 

orientações durante as instruções?  

Resposta: Não. 

 

10- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no 

Simulador Virtual Tático” as possibilidades e características do software 

TeamSpeak3. Dentre essas possibilidades o senhor relatou que seria possível a 

customização para o atendimento das demandas de adestramento. Nesse 

contexto, como o senhor prevê o funcionamento e viabilidade por acesso 

remoto? Quais equipamentos deveriam ser instalados no BI Mec para o correto 

funcionamento? 

Resposta: O software TeamSpeak3 é um software fechado que possui a 

possibilidade de desenvolvimento de plugins. Com esses plugins pode-se 

“automatizar” algumas tarefas de configuração, bem como adicionar algumas 

funcionalidades, a fim de facilitar a simulação. 

Atualmente migramos para o software Mumble, um software opensource que 

permite uma maior customização para as nossas necessidades, sem a inconveniência 

da necessidade de licenças. 

Os equipamentos necessários para o funcionamento das comunicações são os 

próprios PCs utilizados na simulação. 

 

11- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no 

Simulador Virtual Tático” as possibilidades e características do software 

TeamSpeak3.  Dentre as possibilidades, o senhor descreveu a função 

WhisperList do programa, que associada a uma tecla, permite que o participante 

simule o PTT de um rádio. O senhor afirmou ainda que o WhisperList sobrepõe 

o canal em que o usuário se encontra, permitindo a comunicação somente com 

os membros cadastrados nela, isto é, só quem está na WhisperList. Como seria 

possível adequar esta possibilidade do software ao acesso remoto no BI Mec? 

Em consequência desta capacidade proporcionada pelo WhisperList, descreva 

a necessidade de adaptação de equipamentos na OM, para fins de acesso 

remoto? 
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Resposta: Os softwares de simulação das comunicações são executados 

localmente, não havendo a necessidade de acesso remoto. Assim, basta possuir 

computadores com fone e microfone para que se execute a simulação das 

comunicações. 

 

12- O senhor descreveu no artigo “A simulação da rede rádio no 

Simulador Virtual Tático” que o programa TeamSpeak3 também permite a 

gravação da conversação rádio de um determinado membro ou de um canal 

específico, gerando um arquivo de áudio. Esse arquivo é usado como elemento 

da Análise Pós-Ação (APA) para analisar as interações es entre as funções de 

combate, melhorando a fraseologia e atuando na redução de informações 

desnecessárias ao combate. Atualmente, para fins de obtenção de melhores 

práticas, existe o repasse destes dados para as OM que participam da 

simulação? Caso não exista, os dados são armazenados no CI Bld? Se existe o 

armazenamento, alguma OM Mecanizada já os utilizou?  

Resposta: Não, os dados não ficam armazenados neste Centro. Esses dados 

são utilizados na APA e, caso a OM se interesse, repassados para a mesma. 

 

13- O senhor considera viável a criação de um setor de análise de dados 

na vertente da simulação virtual, tal qual ocorre nos EUA, para aumentar o 

rendimento do adestramento, por meio de relatórios pré-operação? 

Resposta: Não possuo experiência para opinar sobre o assunto. 

 

14- Como o senhor visualiza a possibilidade do adestramento em 

comando e controle com uma viatura que simule o PC Tático do Cmt BI Mec, 

a qual utilizaria meios de comunicação de transmissão de dados em rede para 

o escalão superior? 

Resposta: Não sei dizer se há ganhos significativos que justifiquem esse tipo 

de simulação.  

 

15- Quantas cabines poderão integrar um mesmo cenário de simulação? 

Até que valor de fração poderá ser adestrado nos simuladores (Seção, GC, 

pelotão, companhia), sem que haja perda de qualidade no adestramento? Por 

quê? 
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Resposta:  A quantidade de cabines é limitada, principalmente, pelo número de 

licenças disponíveis para o exercício. Fora isso, a infraestrutura de rede limitará a 

qualidade da simulação, pois dependerá da largura de banda disponível. 

 

16- Sabe-se que uma das limitações da simulação virtual tática é a falta 

de aspectos ligados ao ambiente físico de treinamento, dentre eles os efeitos 

sonoros. Desta forma, como o senhor visualiza a possível a criação de um 

ambiente com sons, totalmente imersivo ao cenário do jogo, o qual poderia 

estimular as diferentes situações de combate que simulem as dificuldades na 

tomada de decisão?  

Resposta:  Acho totalmente factível tal possibilidade. Visto os simuladores da 

VBCCC Leopard 1A5BR, que reproduzem os sons dos sistemas do CC real. 

 

17- É possível definir os cenários, de maneira rigorosa, com base nos 

campos de instrução utilizados para o adestramento de tropas de natureza 

mecanizada, tais como o Campo de Instrução de Saicã? Como é feito? 

Resposta:  Sim. É feito com os dados obtidos da base de dados cartográficos 

do EB. 

 

18- Na atual conjuntura econômica, raras seriam as oportunidades em 

que tropas de infantaria mecanizada teriam a oportunidade de realizar 

exercícios reais que abordassem todo o cenário da Guerra Híbrida, a saber: 

conflitos em diferentes locais e com diferentes atores reverberando diferentes 

poderes de combate de modo pontual e ostensivo. Nesse contexto, como o 

senhor visualiza a criação de cenários de simulação, ao mesmo tempo, 

defensivos e ofensivos, os quais contariam com aviação, apoio de fogo aéreo, 

guerra eletrônica, artilharia de mísseis, SARP e robótica? Atualmente, é 

possível inserir estes componentes militares nos softwares disponibilizados 

para treinamento no CI Bld? 

Resposta: O software VBS seria mais indicado para a execução da simulação 

de tal cenário, pois permite a inserção de objetos, viaturas e outros modelos 

necessários.  

Aspectos de práticas profissionais 
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19- Que medidas de ordem técnica, no seu entendimento, antecederiam o 

adestramento do BI Mec em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resposta: Montagem e verificação da rede lógica e dos computadores a serem 

usados, bem como o teste das licenças. 

 

20- O Programa de Instrução Militar (PIM-2020/2021) prevê a possibilidade 

de utilização pelo BI Mec, por acesso remoto dos softwares elencados pela 

Força Terrestre, desde que realizado o contato prévio com o CI Bld e COTER. 

Tendo em vista que o estabelecimento de uma programação dessa exigiria 

algumas semanas de efetivo uso dos softwares pelo BI Mec, ao longo de fases 

de instrução previstas no ano-calendário, o senhor prevê dificuldades de ordem 

técnica, por parte do CI Bld, para atender as demandas dos BI Mec da 15ª Bda 

Inf Mec? 

Resposta: Não vejo dificuldades técnicas para o atendimento de tais 

solicitações, desde que acordado os períodos de utilização entre as OM. 

 

21- Na sua opinião, qual é a melhor linha de ação, quanto ao suporte 

técnico de uso por acesso remoto durante o ano-calendário, que não onere o 

adestramento de um BI Mec ao longo das fases do ano de instrução? 

Resposta: Não tem dificuldade quanto ao acesso remoto, visto que apenas 

a licença é acessada remotamente. Assim, basta configurar o IP do PC servidor da 

licença nos clientes. 

 

22- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP apropriadas, além de estudo do terreno prévio às 

operações, condicionando os militares a decidir corretamente. Do exposto, o 

senhor acredita ser tecnicamente viável reorganizar a seção de simulação 
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virtual, subdividindo-a em setor de análise de dados e setor de adestramento 

tático? Caso não concorde, qual a forma o Sr acredita ser a mais eficiente 

para o funcionamento da simulação virtual?  

Resposta: O Centro de Instrução de Blindados é vocacionado para a 

instrução e capacitação de oficiais e sargentos. Assim, não cabe ao CI Bld a missão 

de adestrar a tropa. 

Caso haja uma seção de simulação voltada para tal fim, seria possível uma 

organização da forma sugerida.  Para tal, seria necessário especializar pessoal 

para trabalhar nessa área, pouco explorada atualmente. 

 

23. Como o software serious game utilizado no CI Bld permite à direção 

do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no 

desempenho de suas funções? 

Resposta: Por meio da AAR (APA) que o software oferece. 

 

24- Quais fatores relacionados aos dispositivos necessários para a 

simulação virtual, o senhor julga que são restritivos ou impeditivos à prática de 

adestramento em simulação virtual tática do tipo serious game? 

Resposta: Computadores com os requisitos necessários para rodar os 

softwares de simulação, rede lógica dimensionada para a atividade e acesso à EBnet. 

 

25- Quais são as atuais dificuldades ou óbices para a realização de 

simulação virtual do tipo serious game voltada ao adestramento do BI Mec? 

Resposta:  A existência de infraestrutura necessária no local do adestramento. 

 

26- O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM E-3 da 15ª Bda Inf Mec (Ten Cel Inf Toscano -
E3 da 15ª Bda Inf Mec) 

 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações.  Essas ações visam o aumento de sua 

operacionalidade e a adoção de uma sistemática que permita melhorar o 

rendimento do adestramento do BI Mec. Será́ muito importante, ainda, que o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema.  

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)  

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com  
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Aspectos pessoais 
 

Endereço de e-mail: 

fredtoscano@uol.com.br 

 

Nome Completo: 

FREDERICO TOSCANO BARRETO 

 

Número do telefone com DDD: 

(45) 991228467 

 

Aspectos de aplicabilidade da simulação virtual na 15ª Bda Inf Mec 

 

1- Durante a realização de cursos e estágios no CI Bld, ex-alunos do 

curso de operador da VBTP MSR 6X6 Guarani, bem como ex-alunos do 

estágio de Infantaria Mecanizada observaram grande aumento no seu 

rendimento profissional devido às instruções de adestramento tático nos 

softwares disponibilizados do tipo serious game (VBS3 e Steal Beasts). O 

senhor conhece o curso de operador da VBTP MSR 6X6 Guarani, bem como 

o estágio de Infantaria Mecanizada do CI Bld? O Sr já observou que os 

aludidos militares que realizaram o curso e o estágio apresentaram 

significativas melhoras? Caso afirmativo, na opinião do senhor, a que se deve 

tal rendimento?  

Resp: Eu conheço tanto o estágio de Infantaria Mecanizada quanto o curso 

de operador de VBTP MSR GUARANI. É fato que os militares integrantes da 15ª 

Bda Inf Mec que tiveram oportunidade de participar de uma dessas atividades 

demonstraram um desempenho melhor no contato com o Bld do que aqueles que 

só tiveram instruções nas Organizações Militares Subordinadas. 

Isso se deve ao fato das ferramentas utilizadas pelo CI Bld e a confiança que 

o militar adquire no trato com esse MEM. 

 

2- A nova Diretriz de Blindados do CMS/2020 prevê a constituição de 

Seção de Instrução de Blindados (SIB) do tipo 1, âmbito BI Mec, com viés 

predominantemente técnico do Pelotão Inf Mec. Além disso, prevê a SIB do tipo 

mailto:fredtoscano@uol.com.br
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2, no âmbito da 15ª Bda Inf Mec, com viés de adestramento nível tático da SU. 

Isto posto, como o Sr imagina que a 15ª Bda Inf Mec poderá atender às 

imposições do CMS, segundo os aspectos pessoal, material e tempo para 

adequação da infraestrutura? 

Resp: Atualmente, o Comando da 15ª Bda Inf Mec está desenvolvendo um 

projeto para implantação de uma SIB do tipo 2 na Gu de CASCAVEL, sob a orientação 

da 5ª Divisão de Exército. Já foram disponibilizados recursos para a execução do 

projeto da rede lógica e da rede elétrica.  

 

3- O EB, de acordo com o Programa Padrão de Instrução Militar (PIM 

2020/2021), realizou a aquisição de licenças para utilização dos softwares VBS3 

e Steal Beasts. Do exposto, esta previsibilidade permitirá o acesso remoto, pelo 

BI Mec em adestramento, aos softwares licenciados no CI Bld. Como o senhor 

vislumbra o planejamento da utilização deste acesso remoto previsto na 

utilização da licença do software?  

Resp: Com a disponibilidade de uma SIB tipo 2 na Gu de CASCAVEL, o Cmdo 

da Bda poderá planejar no seu calendário anual de instrução que SU de suas OM 

Subordinadas realizem a simulação virtual antes de executarem o exercício no terreno 

(ET). Nos anos de 2019 e 2020, só foi possível utilizar a simulação para 01 (uma) SU 

Inf Mec de um dos BI Mec. 

Isso possibilita que o resultado do ET seja mais proveitoso e minimiza o gasto 

suprimento classe III e a possibilidade de acidentes no deslocamento, tendo em vista 

que na área de responsabilidade de Bda não existem campos de instrução, 

necessitando utilizar o campo de instrução Barão de São Borja. 

 

4- A Simulação Virtual pode ser definida como o ramo de simulação que 

utiliza programas e equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) para simular 

um evento real mediante a utilização de modelos que reproduzam, com variados 

graus de complexidade, o comportamento e o desempenho de tropas usuárias 

em uma situação de combate. É a modalidade na qual são envolvidos agentes 

reais, operando sistemas simulados, ou gerados em computador, como 

softwares serious game, de uso no meio civil, mas adaptado ao meio militar. O 

senhor considera ser viável que a simulação virtual tática do tipo serious game 
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possa contribuir para melhorar o rendimento do adestramento, caso seja 

aplicada diretamente no BI Mec? Por quê?  

Resp: Considero que a utilização da simulação virtual contribuiria sobremaneira 

no adestramento dos fuzileiros mecanizados da Bda. A assertiva é fato por conta da 

possibilidade de observar e corrigir procedimentos no simulador antes de executar a 

operação/atividade no terreno. 

 

5- A 15ª Bda Inf Mec vem executando atividade operacionais reais, como 

por exemplo a Operação São Francisco realizada no Rio de Janeiro, com o 

emprego de VBTP MSR 6X6 Guarani. Nesse contexto, visualizou-se ser prudente 

prever situações de preparo, por meio da simulação virtual, para minimizar 

riscos operacionais. Caso seja estabelecida a SIB do tipo 2, no âmbito da 

Brigada Guarani, com viés tático de SU, como o senhor considera ser viável a 

criação de um setor específico para análise de dados obtidos em eventuais 

adestramentos durante a simulação virtual, tal como ocorre nos EUA e França, 

a fim de aumento de rendimento profissional? 

Resp: No atual contexto da Bda, o principal óbice para criação desse setor 

específico seria o pessoal. Isso em virtude dos instrutores da SIB não estarem 

voltados somente para essa atividade e desempenham as funções de Cmt SU, Cmt 

Pel e Cmt GC. 

 

Aspectos de Experimentação Doutrinária 

 

6- Partindo-se da premissa que os softwares elencados no EB - VBS 3 e  

Steal Beasts - permitem a inserção de dados atualizados, o senhor considera 

que inserir itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento e 

Materiais (equipamentos e armamentos) de determinados países poderia 

aumentar o rendimento e realismo, de modo concreto, no adestramento dos BI 

Mec? Na condição de E-3 da 15ª Bda Inf Mec, o senhor acha  possível inserir tais 

itens nos softwares licenciados, de modo a utilizá-los para rever os Elementos 

Essenciais de Informação Doutrinária (EEID) das experimentações doutrinárias 

já realizadas?  

Resp: Acho plenamente possível. Inclusive a última fase da experimentação 

doutrinária do manual da Brigada de Infantaria Mecanizada será realizada no Centro 
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de Adestramento Sul em agosto de 2020. Os EEID serão respondidos, nesse caso, 

com base no software combater.  

 

7- Partindo-se da premissa que os softwares elencados no EB - VBS 3 e  

Steal Beasts - permitem a inserção de dados atualizados, o senhor considera 

que inserir itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento e 

Materiais (equipamentos e armamentos), de determinados países, poderia 

aumentar o rendimento e realismo, de modo concreto, no adestramento dos BI 

Mec? Na condição de E-3 da 15ª Bda Inf Mec, o senhor acha válido inserir tais 

itens nos softwares licenciados, de modo a rever os Elementos Essenciais de 

Informação Doutrinária (EEID) das experimentações doutrinárias já realizadas? 

Por quê? 

 

Aspectos de práticas profissionais 

 

8- Na atual conjuntura econômica, raras seriam as oportunidades em 

que tropas de infantaria mecanizada teriam a oportunidade de realizar 

exercícios reais que abordassem a integração de todo o cenário da Guerra 

Híbrida, a saber: conflitos em diferentes locais e  atores reverberando 

distintos poderes de combate, tais como: aviação, apoio de fogo aéreo, guerra 

eletrônica, artilharia de mísseis, SARP, drones e robótica, de modo pontual e 

ostensivo. Nesse contexto, o senhor visualiza que haverá aumento do 

rendimento, caso o adestramento tático das operações no terreno (PAB 

Pel/SU/U e PAA) fosse realizado após o adestramento das operações 

(ofensivas ou defensivas) em ambiente de simulação serious game? Como 

seria? 

Resp: Como verificado pelo Cmdo da Bda anteriormente, o rendimento do 

exercício no terreno é mais produtivo quando os comandantes das frações e as 

guarnições das VBTP MSR GUARANI passam pela simulação virtual desenvolvida 

pelo CA-Sul. 

 

9- O Programa de Instrução Militar (PIM-2020/2021) prevê a possibilidade 

de utilização pelo BI Mec, por acesso remoto dos softwares elencados pela 

Força Terrestre, desde que realizado o contato prévio com o CI Bld e COTER. 
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Tendo em vista que o estabelecimento de uma programação dessa exigiria 

algumas semanas de efetivo uso dos softwares pelo BI Mec, ao longo de fases 

de instrução previstas no ano-calendário, o senhor prevê alguma dificuldade 

relacionada a pessoal, material e infraestrutura para atender as demandas dos 

BI Mec da 15ª Bda Inf Mec? Se positivo, qual seria? Atualmente, existe algum BI 

Mec dotado de estrutura para o acesso remoto proposto no PIM 2020/2021? Qual 

o BI Mec? 

Resp: Na atualidade, o pessoal, a infraestrutura e o material são óbices para 

utilização de acesso remoto dos softwares elencados pela Força Terrestre. Nenhum 

dos BI Mec pertencentes à 15ª Bda Inf Mec é dotado dessa estrutura. 

 

10- Supondo que o suporte técnico de uso por acesso remoto, durante 

o ano-calendário, possa onerar o adestramento de um BI Mec ao longo das 

fases do ano de instrução, qual seria, na sua opinião, a melhor linha de ação 

a ser adotada, para a prática do adestramento em simulação virtual na SIB 

tipo 2?  

 

11- A 15ª Bda Inf Mec já realizou, recentemente, o Período de 

Adestramento Básico dos seu BI Mec com a utilização da simulação virtual? 

Se positivo, quais foram os resultados alcançados? 

Resp: Em 2019, 01 (uma) SU do 30º BI Mec executou a simulação virtual 

antes da realização do PAB/SU. O desempenho no exercício no terreno foi superior 

ao da outra SU que não teve oportunidade de participar da simulação virtual. 

 

12- A 15ª Bda Inf Mec possui suficiência técnica (meios em pessoal, 

material e estrutura) para a condução de exercícios de simulação virtual? Se 

positivo, onde e como é realizado; se negativo, quais seriam as necessidades 

para que os exercícios pudessem ocorrer? 

Resp: Não possui, mas recentemente recebemos o recurso para a 

construção da SIB do tipo 2. 

 

13- A 15ª Bda Inf Mec possui um método de aplicação da simulação 

virtual no adestramento dos BI Mec ou possui algum estudo para a sua 

elaboração? Caso negativo, como o senhor imagina ser uma sequência lógica 
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de eventos para a realização do PAB/BI Mec e PAA? Existe algum estudo para 

a elaboração de um método para este tipo de adestramento? 

 

14- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP apropriadas, além de estudo minucioso do terreno, 

de modo prévio às operações, condicionando os militares a decidir 

corretamente. Do exposto, o senhor acredita ser viável reorganizar a seção de 

simulação virtual, subdividindo-a em setor de análise de dados e setor de 

adestramento tático? Caso o senhor não concorde, qual a forma o Sr acredita 

ser a mais eficiente para o funcionamento efetivo da simulação virtual?  

 

Aspectos estratégicos 

 

15- Considerando-se o atual cenário híbrido, com conflitos em 

diferentes locais e atores, reverberando poderes de combate distintos, de 

modo pontual e ostensivo, entende-se ser importante a compreensão do 

ambiente operacional no nível estratégico por parte dos Cmt nos níveis 

táticos. Nesse contexto, em se tratando de um ambiente de fronteira, no qual 

se insere a 15ª Bda Inf Mec e suas unidades subordinadas, quais seriam as 

razões que foram determinantes para que a Brigada Guarani como sendo a 

Grande Unidade mais adequada para realizar o processo de transformação de 

Bda Inf Mtz em Bda Inf Mec? Existe algum documento que aborde este 

estudo?  

 

16- O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar. 
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APÊNDICE G – ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Capitão de Corveta Souza 
Almeida – CIASC) 

 
 

O presente instrumento é parte integrante da Dissertação de Mestrado em 

Ciências Militares do Cap Inf Daniel da Conceição Freire, cujo tema é o seguinte: 

“As bases do método de emprego dos simuladores virtuais do tipo serious game: 

um estudo de suas contribuições para o adestramento de um Batalhão de Infantaria 

Mecanizado (BI Mec)”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento 

no nível tático dos BI Mec, bem como identificar uma sistemática que permita 

melhorar o rendimento do adestramento. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento desse 

tipo de unidade em diversas missões contextualizadas nas operações, bem como 

a aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação do tipo serious game para 

esse adestramento, o senhor foi selecionado para responder as perguntas desta 

entrevista. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível, bem 

como a autorização para a publicação da entrevista, de modo que esta comporá 

integralmente a dissertação de mestrado como um apêndice. Neste caso, as ideias 

transmitidas serão creditadas ao senhor e estarão devidamente citadas nas 

referências bibliográficas. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa. Além disso, colaborará nos estudos referentes ao desenvolvimento e 

aplicação de uma política de emprego dos simuladores serious game no BI Mec, 

para o adestramento tático das frações. Será́ muito importante ainda que, o senhor 

complemente suas ideias, quando assim o desejar, com opiniões a respeito do tema 

e do problema. 

Desde já́ agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Daniel da Conceição Freire (Capitão de Infantaria – AMAN 2008) 

Celular (WhatsApp): (45) 99118-7800 / e-mail: cadfreire@hotmail.com 

 

 

 

mailto:cadfreire@hotmail.com
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Aspectos pessoais 

 

Endereço de e-mail:souzaoen@yahoo.com.br /   

souza.almeida@marinha.mil.br 

 

Nome Completo: Raphael de Souza e Almeida 

 

Número do telefone com DDD: (21) 99730-7242 

 

Aspectos de perfil profissional: 

 

1- O senhor possui alguma especialização em blindados? 

Resp: Não 

 

2- O senhor possui curso ou estágio em Simulação Virtual Tática? Se 

positivo, em qual Organização Militar (OM) ou Instituição Civil o senhor realizou 

o referido curso ou estágio? 

Resp: Possuo Mestrado em Ciência da Computação, com linha de pesquisa 

em Computação Gráfica. Em Computação Gráfica, por ser uma área ainda assim 

ampla, me especializei em simuladores. 

 

3- Cite o período, a função e as Organizações Militares em que o senhor 

teve a oportunidade de exercer tarefas e atividades relacionadas à Simulação 

Virtual Tática? 

Resp: Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais, desde março de 

2020. 

 

4- O senhor participou de adestramento, utilizando a simulação virtual? 

Se positivo, o senhor utilizou algum Manual ou Caderno de Instrução específico 

da atividade de adestramento em simulação virtual tática? Qual o manual ou 

caderno de instrução? 

Resp: Não, apenas experimentos. Neste contexto utilizei o protótipo do 

simulador de blindados desenvolvido pelo Instituto TecGraf e o Simulador Virtual de 

Estudo Topotático do Terreno que desenvolvi para minha dissertação de mestrado. 
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Aspectos de experiências em adestramento virtual 

 

5- Durante a realização de cursos e estágios no Centro de Instrução de 

Blindados do Exército Brasileiro, ex-alunos do curso de operador da VBTP MSR 

6X6 Guarani, bem como ex-alunos do estágio de Infantaria Mecanizada 

observaram grande aumento no seu rendimento profissional devido às 

instruções de adestramento tático nos softwares disponibilizados do tipo 

serious game (VBS3 e Steal Beasts). Como a Marinha do Brasil (MB), por meio 

do CIASC,  está aplicando a simulação virtual para aumentar o adestramento de 

tropas que utilizam blindados? O senhor percebeu, na prática, a motivação nos 

discentes que utilizam esta ferramenta na MB? 

Resp: Até o momento a Simulação Virtual está em fase de desenvolvimento, 

não ocorrendo adestramentos utilizando este tipo de simulação. A simulação 

empregada no adestramento de nossas tropas é a construtiva, por meio do Sistema 

de Jogos Didáticos (SJD). 

 

6- Qual software está sendo utilizado pela Marinha do Brasil no CIASC? 

Este software é licenciado ou desenvolvido pela Marinha? 

Resp: Atualmente a simulação empregada no adestramento de nossas tropas 

é construtiva, conhecida como Sistema de Jogos Didáticos (SJD). Ela foi desenvolvida 

em parceria com o Instituto TecGraf, sendo esta parceria mantida até 2012. A partir 

de 2012 todas as atualizações foram desenvolvidas com os militares do setor. 

Além deste software possuímos um protótipo, também desenvolvido 

juntamente com o instituto TecGraf, para o adestramento com frações de blindados. 

  

7- Após a análise do Artigo “Topological and Tactical study modeling into 

a virtual enviroment”, de autoria de Raphael de Souza Almeida, Alexandre de 

Menezes Villarmosa, Alberto Barbosa Raposo e Peter Furtado Dam, observou-

se a necessidade de prover aos estudantes a possibilidade de melhoria do 

ganho de conhecimento, por meio da modelagem de qualquer região, utilizando-

se o equipamento denominado Head Mounted Display (HMD). A MB já realizou 

algum tipo de adestramento em simulação virtual tática que permitiu ao instrutor 

a observação da conduta do instruendo que utilizasse este equipamento? Caso 

positivo, como isso foi realizado? Como o senhor prevê a aplicabilidade do 
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equipamento em atividades  do Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec), o 

qual utiliza blindados sobre rodas dotados das seguintes capacidades; sistema 

de comando e controle (Rádio Harris e Intercom) e sistemas eletrônico de armas, 

incluindo função termal? 

Resp: Baseado neste artigo e equipamento que você mencionou, a MB ainda 

não realizou adestramento assim. Apesar de minha dissertação ter sido defendida, o 

Simulador Virtual de Estudo Topotático do Terreno (nome dado à aplicação 

desenvolvida) ainda não é um produto final. 

Sobre a aplicabilidade, vejo o SVETT como uma possibilidade de corretor em 

tempo real, utilizando suas ferramentas tanto de exibir esboços feitos pelo instrutor 

em uma espécie de quadro branco, efetuar desenhos no terreno e exibir slides para o 

aluno no terreno, além de utilizar seus recursos para que os alunos observem no 

terreno as diversas instalações militares utilizadas em uma campanha. Além disso, os 

alunos poderiam utilizar as animações, como por exemplo de um Pelotão realizando 

fogo e movimento, para permitir um adestramento integrando outras armas em 

binômios, por exemplo. 

 

8- Qual a opinião do senhor, como um dos autores do artigo “Topological 

and Tactical study modeling into a virtual enviroment”, sobre a possibilidade de 

ampliar o uso do Head Mounted Display para o EB, sobretudo para atividades 

de emprego de blindados sobre rodas, como a VBTP Guarani, em uso pelos 

Batalhões de Infantaria Mecanizada (BI Mec)? Dentro de um aspecto 

metodológico da simulação virtual tática (SVT), o senhor elencaria a utilização 

do VR Headset na fase inicial ou na fase final da SVT? 

Resp: Creio que poderia ser utilizado tanto antes como depois da SVT. Na fase 

inicial, os alunos poderiam observar no terreno as medidas de coordenação, realizar 

o giro do horizonte e algum detalhamento necessário para a execução do exercício. 

Após o adestramento no SVT, caso seja inserido um recurso para gravar os 

posicionamentos das peças de manobra, todo o adestramento poderia ser observado 

pelos alunos, permitindo correções e esclarecimentos tanto relativos à manobra dos 

blindados como táticas. 

 

9- Da análise do Artigo “Topological and Tactical study modeling into a 

virtual enviroment”, infere-se que instrutores poderiam corrigir eventuais 
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equívocos nas condutas dos instruendos durante a SVT. Sabendo que as ações 

do Batalhão de Infantaria Mecanizado são dinâmicas, devido ao uso de 

blindados sobre rodas, como o senhor, vislumbra essa interação instrutor-

instruendo, sem que haja perda do foco na iniciativa do instruendo no cenário 

idealizado? 

Resp: O SVETT possui recursos que permitem inserir objetos no terreno, 

efetuar desenhos na região, apontar para locais desejados, sendo recursos 

disponíveis para serem utilizados em tempo real, mantendo o dinamismo da instrução. 

 

10- Após a leitura do Artigo “Exploring motor and sensory devices in a 

bicycle simulator”, de autoria de Raphael de Souza Almeida, Renato Cherullo, 

Daniel Radetic, Greys Francis M. Silva-Clapa e Alberto Barbosa Raposo, inferiu-

se o pioneirismo na possibilidade de reprodução, por meio de dispositivos 

motores e sensoriais e da simulação virtual. Paralelamente, sabe-se, fruto da 

experiência em simulação virtual tática (SVT) que o adestramento utilizando 

softwares ainda não reproduzem sensações e sentidos vivenciados em terrenos 

durante Operações Militares. Nesse contexto, foram observas em pesquisas 

algumas oportunidades de melhorias, as quais se coadunam com o artigo, 

dentre as quais podem ser aproveitadas pelo adestramento virtual do BI Mec, as 

seguintes: sensações de terreno irregular, velocidade, trepidações, esforço 

físico, clima e sons do ambiente. Por meio deste artigo pioneiro, que fora testado 

com dezesseis usuários e que teve, conforme a publicação do artigo, resultado 

satisfatório quanto aos aspectos elencados,  como o senhor prevê a adaptação 

deste software para área militar, sobretudo, destacando aspectos que simulem 

os óbices para o adestramento em SVT do BI Mec, a saber: sensações de terreno 

irregular, velocidade, trepidações, esforço físico e sons? Esta adaptação 

permitiria aplicabilidade no curto prazo tanto para MB quanto para o EB? 

Resp: Creio que para conseguirmos explorar os sentidos que precisamos com 

a finalidade de reproduzirmos as sensações necessárias nos alunos precisaremos de 

um longo período de estudo focando esforços, entre outros aspectos, na construção 

de um cockpit, valendo-se de uma plataforma (plataforma de Stewart) que permita 

transmitir para o equipamento as irregularidades do terreno. A integração de 

componentes eletrônicos como os da bicicleta com a Engine da aplicação que 
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desenvolve os jogos (Unity) não é complicada, porém demanda estudos no sentido de 

se desenvolver as adaptações necessárias. 

 

11- Com o ensejo de melhorar o rendimento do adestramento, a partir da 

inserção de equipamentos e softwares que permitam corrigir  as oportunidades 

de melhorias já apontadas em SVT, tais como: sensações de terreno irregular, 

velocidade, trepidações, esforço físico, clima e sons do ambiente da simulação 

virtual de tropas que utilizam blindados, como o senhor vislumbra a 

possibilidade de inserir esta ferramenta em adestramentos do BI Mec? O senhor 

visualiza a inserção desta ferramenta proposta no artigo “Exploring motor and 

sensory devices in a bicycle simulator”, no nível inicial, intermediário ou 

avançado de um adestramento do Batalhão de Infantaria Mecanizado? 

Resp: Acho interessante a inserção deste tipo de adestramento nos primeiros 

contatos dos alunos manobrando uma Viatura Blindada. 

 

12- O Programa de Instrução Militar (PIM) 2020/2021, do Comando de 

Operações Terrestres (COTER), afirma que é possível a inserção de dados 

atualizados dos itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento 

e Materiais (equipamentos e armamentos) do Brasil, inclusive da VBTP MSR 6x6 

Guarani e seus respectivos sistemas de armas. Partindo-se desta premissa, os 

softwares elencados no EB, permitiriam a inserção de dados atualizados dos 

itens correspondentes à Doutrina, Organização, Adestramento e Materiais 

(equipamentos e armamentos) de determinados países ou tropas oponentes, 

possibilitando realizar exercícios com diferentes níveis de exigência. A Marinha 

do Brasil está realizando a inserção de dados dos itens supracitados? Na visão 

do senhor, que reflexos essas possibilidades podem trazer ao adestramento e 

interoperabilidade com o EB? 

Resp: A atualização da modelagem dos meios em todos os nossos simuladores 

se faz mister à medida que, tanto nossos alunos como nossa tropa, precisam conhecer 

os recursos que os apoiam ou que são utilizados por eles sob pena de se tornarem 

militares inseguros por ocasião dos combates. À medida que a Marinha do Brasil 

adquire novos meios estes são modelados e atualizados em nosso jogo. 

A interoperabilidade entre as Forças permite a troca de conhecimento bem 

como a consolidação da doutrina sobre Operações Conjuntas no âmbito do Ministério 
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da Defesa, permitindo a realização de Operações com maior segurança por parte dos 

escalões inferiores. 

 

13- O EB, por meio de exercícios de simulação virtual tática, utiliza a 

seguinte composição de pessoal diretamente envolvido no apoio do respectivo 

exercício: Direção do Exercício (DIREx); Observador, Controlador e Avaliador 

(OCA); Suporte Técnico e Coordenação do Exercício. Como a MB se organiza, 

quanto ao pessoal, na aplicação do adestramento tático das frações? 

Atualmente, o senhor prevê alguma dificuldade específica, quanto ao pessoal, 

para a utilização da simulação? 

Resp: No Corpo de Fuzileiros Navais o exercício é coordenado e avaliado pelo 

Grupo de Controle (GruCon), sendo a equipe do Sistema de Jogos Didáticos (nome 

dado ao nosso Simulador Construtivo) responsável pelo suporte técnico. Devido ao 

longo período de existência de nosso simulador (sua primeira versão foi em 1998) e 

instruções prévias para o seu uso, em que pese o fato de boa parte de nossos militares 

já conhecerem o jogo, os militares não têm apresentado dificuldades para utilização 

do equipamento. 

 

14- Como o senhor visualiza a possibilidade de ocorrer exercícios de 

operações combinadas entre MB e EB, utilizando-se simulação virtual tática, 

a cargo do CIASC? Poderia o CIASC, beneficiar-se deste adestramento em 

exercícios futuros? 

Resp: Atualmente visualizo mais trabalhos na área de desenvolvimento de 

softwares voltados à área de Simulação, visto que ambas as Forças estão iniciando 

suas caminhadas nesse sentido. Esses trabalhos poderiam ocorrer na forma de 

workshop e intercâmbios. Nesse sentido creio que todos seriamos beneficiados. 

 

15- Caso a MB desenvolva o software de simulação virtual, seria 

possível inserir no programa aspectos que permitem a intervenção do 

Comandante no combate, tais como: alteração de limites, mudança de 

prioridade de fogos (orgânicos e do escalão superior), bem como o emprego 

da reserva (imediata ou em condições de reforçar)? 
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Resp: Entendo que este tipo de intervenção possa ser inserido à medida que a 

simulação deve ser capaz de prover informações em tempo real e fornecer vantagens 

tanto para o Aluno como para o instrutor / Grupo de Controle (direção do exercício) 

em relação ao exercício no terreno. Nesse sentido a inserção de dados como os 

citados acima, de forma que possam ser observados pelos usuários no Ambiente 

Sintético de Treinamento em tempo real contribuirá de forma ímpar no adestramento. 

 

16- Qual a sua impressão acerca da função de combate comando e 

controle, inserida nos softwares utilizados pela MB? Como o emprego do 

equipamento Virtual Reality Headset poderia estimular a melhoria dessa função 

de combate? 

Resp: Minha visão é que esse tipo de equipamento poderia prover uma melhor 

consciência situacional, posicionando os meios tanto amigos como inimigos no 

terreno, ao mesmo tempo que inserisse as medidas de coordenação e controle neste. 

Desta forma os usuários teriam uma noção muito próxima do que realmente estaria 

ocorrendo no terreno. 

 

Aspectos de práticas profissionais 

 

17- É possível a existência de déficit de aprendizagem devido à perda de 

foco ou desvio de finalidade, por vezes causadas pela ideia do treinamento em 

jogos de “vídeo-game”. Como o senhor recomenda o correto condicionamento 

na utilização dos diversos programas? Quais reflexos positivos e/ou negativos 

o senhor prevê nesse adestramento? 

Resp: Entendo que os benefícios advindos do treinamento com jogos sérios 

são maiores do que prejuízos ao adestramento. Podemos usar, como forma de 

majorar o foco, os estímulos frutos da “gamificação” das atividades normalmente 

executadas nos adestramentos como forma de motivar aos usuários. 

Como reflexo positivo vejo que podemos prover condições excelentes para o 

treinamento dentro de um ambiente controlado, de forma a exigirmos o máximo dos 

militares com toda segurança. Escutei uma vez em uma conferência uma frase que 

sintetiza indiretamente as possibilidades da simulação: “Nós temos que fazê-los (os 

usuários) falharem”, remetendo a possibilidade de exigirmos ao máximo, criando 
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assim uma mentalidade de preocupação com o que pode acontecer com o usuário 

nas Operações reais. 

Como reflexo negativo entendo que as tecnologias ainda carecem de 

amadurecimento e acessibilidade para podermos colher frutos maiores. 

 

18- O senhor observou alguma deficiência na integração dos softwares 

disponibilizados com dispositivos externos que simulam o comando e controle? 

Resp: Como mencionado anteriormente entendo que tecnologias na área de 

simulação carecem de amadurecimento por serem ainda relativamente recentes. 

 

19- Atualmente no EB, existe a recomendação de adestramento por 

simulação virtual tática do tipo serious game no nível SU, contudo sem 

obrigatoriedade, uma vez que não existe um manual específico que trate de SVT. 

Existe alguma orientação na MB quanto ao nível hierárquico da tropa em 

adestramento? Nesse contexto, quantas cabines são possíveis de se integrarem 

em um mesmo cenário de simulação, nas instalações do CIASC? O número atual 

é condizente com a prática de uma SU? Caso negativo, que valor atualmente de 

fração poderá ser adestrado nos simuladores? 

Resp: Atualmente dispomos de um simulador construtivo chamado Sistema de 

Jogos Didáticos (SJD) que adestramos nível Brigada. 

 

20- Que medidas de ordem técnica, no seu entendimento, antecedem o 

adestramento de uma fração que utiliza os blindados da MB, em simulação 

virtual tática do tipo serious game? 

Resp: Aquisição de computadores e rede estruturada de banda larga. 

 

21- Na sua opinião, como poderia ser desencadeado, ao longo do ano, 

o programa de utilização dos simuladores serious game para adestramento 

tático na MB? Existe um período do ano de instrução que o senhor considera 

mais propício? Caso positivo, qual seria esse período? 

Resp: Por ocasião de exercícios envolvendo escalões maiores, onde o 

Estado-Maior de uma Força é empregado no controle da ação planejada, nós 

utilizamos a simulação construtiva antes das manobras propriamente ditas. 

Normalmente esses exercícios ocorrem no segundo semestre do ano. 
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22- O que o Sr pensa acerca da criação de dias/semanas de exerc ícios 

de adestramento em determinada fase do ano (Período de Adestramento), de 

modo que as atividades da tropa que utiliza blindados na MB ficassem 

voltadas somente para esse evento? 

Resp: Entendo que seja necessário este período com a finalidade 

estabelecer contato entre os militares e familiarização entre as frações, em que 

pesem as trocas e movimentações entre as Unidades militares e entre as funções 

desenvolvidas dentro destas Unidades. 

 

23- Nos Estados Unidos, França e Espanha existem centros e até 

mesmo laboratórios especializados em adestramento por meio da simulação 

virtual, os quais antecedem as diversas operações reais previstas no ano-

calendário. Os softwares daqueles países são alimentados de informações 

militares de equipamentos de diversas nações. Além disso, os programas 

utilizam algoritmos que prevêem os erros nas condutas adotadas, de modo 

que o adestramento real possa ser pontual nos acertos demonstrados pelos 

programas. Desta forma, esses países estimulam nos militares o 

estabelecimento das TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos) apropriadas, 

além de estudo do terreno prévio às operações, condicionando os militares a 

decidir corretamente. Do exposto, o senhor considera que a MB estaria se 

adaptando a este modelo? Caso negativo,  o senhor como o senhor prevê esta 

adaptação? 

Resp: Considero que estamos caminhando no sentido de explorar os 

benefícios advindos da simulação, seja ela virtual, viva ou construtiva. Entendo que 

estamos compreendendo este modelo e estamos na direção dele. 

 

24- A rotina de aplicação de um “tema”, visando o adestramento de um 

Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec), poderia ser executada aos 

moldes da metodologia adotada no estágio de Infantaria Mecanizada do 

Centro de Instrução de Blindados (CI Bld ), a saber: recebimento da missão, 

planejamentos, ordens, matriz de sincronização, aplicação no simulador e etc. 

A MB utiliza alguma sistemática similar? Essa sistemática pode ser 

considerada um método de ensino? 
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Resp: Sim, porém não em todos os adestramentos. Entendo que a simulação 

é uma peça chave entre a teoria e a prática, principalmente pela possibilidade de 

correção em tempo real e com a capacidade de especificar as discrepâncias 

encontradas quando da execução do exercício. Nada substitui o exercício real à 

medida que o trato com atores reais em uma situação de combate, com suas 

dificuldades inerentes ( quebra de material, atrasos, imprevistos, influência de 

clima, etc), só podem acontecer de forma completa e inopinada nessa condição. 

 

25. Como o software serious game utilizado no CIASC permite à direção 

do exercício de adestramento avaliar o rendimento dos militares no 

desempenho de suas funções? O senhor acredita que o acesso remoto em 

outras OM comprometeria os resultados do adestramento, de alguma maneira? 

Resp: À medida que os instrutores avaliam diretamente aos alunos observando 

sua conduta, seja no procedimento fonia ou condução do controla da ação em curso 

nas operações militares, o acesso remoto se tornaria um aspecto que dificultaria o 

contato direto entre o aluno e o instrutor, prejudicando o adestramento de maneira 

geral. 

 

25- Existe alguma orientação para ministrar instruções utilizando 

softwares de simulação virtual, referentes ao tipo de Operação Básica (Ofensiva 

ou Defensiva), por meio de ciclo de instruções obrigatórias? 

Resp: Atualmente não, apenas em simulação construtiva. 

 

27- Quais fatores de ordem técnica, relativa aos softwares, o senhor julga 

que são restritivos ou impeditivos à prática de adestramento em simulação 

virtual tática do tipo serious game? Ex: A falta de atualização das licenças 

impede a inserção de dados de equipamentos atualizados. 

Resp: Creio que, como nosso simulador é manutenido pelos militares do setor, 

nossa dificuldade maior seria tempo para a realização das atualizações. 

 

28 – O Senhor pode ficar à vontade para colocar mais algumas ideias, se 

assim o desejar. 
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APÊNDICE H – Proposta em Fluxograma I 
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APÊNDICE I – Proposta em Fluxograma II 
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ANEXO A – Portaria N º 110-EME, DE 30 DE ABRIL DE 2020 
 

DIRETRIZ DE INICIAÇÃO DO PROJETO MISSÃO VERDE-OLIVA (EB20-D-

08.038)  

 

1. FINALIDADE  

Regular as medidas necessárias à iniciação dos trabalhos do Projeto Missão 

Verde-Oliva (Missão VO).  

 

2. REFERÊNCIAS  

a. Emenda Consttucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que altera o Ato 

das Disposições Consttucionais Transitórias, para insttuir o Novo Regime Fiscal, e dá 

outras providências.  

b. Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que extngue e estabelece diretrizes, 

regras e limitações para colegiados da administração pública federal.  

c. Portaria do Comandante do Exército nº 508, de 25 de junho de 2013, que 

aprova as Instruções Gerais do Ciclo de Vida de Softare (EB10-IG-01.006), 1ª Edição, 

2013, e dá outras providências.  

d. Portaria do Comandante do Exército nº 054, de 30 de janeiro de 2017, que 

aprova as Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do Portólio 

e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro – NEGAPORT-EB (EB10-N-

01.004). e. Portaria do Comandante do Exército nº 1.886, de 14 de novembro de 2019, 

que aprova o Plano de Comunicação Social do Exército 2020 – 2023 (EB10-P-

11.001). 

f. Portaria do Comandante do Exército nº 1.968, de 3 de dezembro de 2019, 

que aprova o Plano Estratégico do Exército 2020 – 2023. g. Portaria do Estado-Maior 

do Exército nº 176, de 29 de agosto de 2013, que aprova as Normas para Elaboração, 

Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro – NEGAPEB 

(EB20-N-08.001). 

 

3. OBJETIVOS DO PROJETO  

a. Criar impressões positvas sobre o Exército Brasileiro, principalmente nas 

faixas etárias de 16 a 24 anos.  

b. Desenvolver attudes favoráveis ao Exército Brasileiro.  
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c. Ampliar a integração do Exército à sociedade (OEE 14). 

d. Divulgar os Programas Estratégicos do Exército.  

e. Contribuir para a preservação da coesão e da unidade nacional (objetvo nº 

3 da Estratégia Nacional de Defesa). 

 f. Conscientzar a sociedade brasileira da importância dos assuntos de defesa 

do País (objetvo nº 8 da Estratégia Nacional de Defesa).  

 

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISÃO  

Embora a Instituição tenha capilaridade em todo o território nacional, com uma 

infuência marcante no cotidiano de inúmeras localidades e apresentar índices de 

confiança altíssimos, as atividades desempenhadas pelo Exército e as características 

da vida militar ainda não são muito conhecidas pelos brasileiros.  

Apesar da importância da opinião pública e da consequente necessidade de 

comunicar-se com a sociedade, a Instituição não dispõe de verba publicitária. Como 

consequência dessa restrição, acaba dependendo das mídias sociais, de patrocínios, 

de parcerias e da veiculação gratuita de seus anúncios na televisão.  

A veiculação gratuita na televisão é incerta (depende das redes e da Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República), com alcance limitado do 

público-alvo. As redes sociais tangem um público cativo e simpatizante do Exército 

Brasileiro, só atingindo outros públicos em situações especiais.  

Diante do exposto, faz-se necessário a procura por outras "mídias" e os jogos 

eletrônicos apresentam-se como oportunidades que o Exército Brasileiro pode 

aproveitar para ampliar o alcance da sua comunicação social.  

Outros games, inclusive de outros países, podem servir como inspirações para 

o desenvolvimento de um game voltado para atingir as necessidades do Exército 

Brasileiro.  

O game America´s Army Proving Grounds, do Exército dos Estados Unidos da 

América (EUA) conta com 9 anos de existência e está na sua terceira versão. De 

acordo com estudo do Massachusets Insttute of Technology (MIT), realizado em 2008, 

30% de todos os norte-americanos de 16 a 24 anos tiveram uma impressão mais 

positiva do Exército por causa do jogo, que teve mais impacto em recrutas do Exército 

do que todas as outras formas de divulgação combinadas.  

Um game desenvolvido para o Exército Brasileiro contribuirá para a 

preservação da coesão e da unidade nacional (objetvo nº 3 da Estratégia Nacional de 
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Defesa), pois algumas das premissas do game estabelecem que a ambientação das 

missões deve representar características do território nacional e os avatares deverão 

representar a composição da sociedade brasileira.  

O game pode ainda Conscientzar a sociedade brasileira da importância dos 

assuntos de defesa do País (objetvo nº 8 da Estratégia Nacional de Defesa) ao 

divulgar possíveis missões do Exército Brasileiro em tempo de guerra, como a defesa 

de instalações estratégicas.  

Além disso, atende o Objetvo Estratégico do Exército (OEE) Nº 14 (Ampliar a 

integração do Exército à Sociedade), previsto no Plano Estratégico do Exército 2016 

– 2019. 

 

5. DADOS TÉCNICOS  

a. Metas do Projeto Com base em jogos similares, como o Arma 3, Insurgency 

Sandstorm, Game Squad e as diferentes versões do game do Exército dos EUA, foi 

projetado, inicialmente, para atender um volume de 15 mil jogadores e cerca de 3 

milhões de downloads para o game do Exército Brasileiro em até dois anos. Vale 

ressaltar que o número total de jogadores sofrerá infuência direta em razão da 

divulgação. Será necessário um grande esforço de divulgação do game por meio das 

mídias sociais e da mídia especializada, além da participação em programas de TV e 

em eventos de games.  

b. Amplitude O game será disponibilizado na rede mundial de computadores, 

gratuitamente, para até 15.000 mil jogadores ao mesmo tempo, 24 horas por dia.  

c. Premissas Após pesquisas na internet, documental e qualitativa de grupos 

focais com alunos do ensino médio e reunião com militares da Divisão de 

Planejamento e Gestão do CCOMSEx, foram elencadas as seguintes premissas.  

1) O game será em primeira pessoa.  

2) O jogo terá a possibilidade de ser conduzido por um único participante (em 

modo campanha, história, of line) ou por vários participantes ao mesmo tempo, 

formando uma equipe (com comunicação e cooperação mútua entre os jogadores).  

3) O game apresentará gráficos, modelagem dos personagens e detalhes de 

cenários de alta qualidade sem comprometer a velocidade do game.  

4) Os jogadores deverão ser estimulados a cultuarem os valores do Exército e 

a respeitar regras de engajamento.  
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5) Caso alguma regra não seja respeitada e/ou o jogador atrapalhe ou 

impossibilite o cumprimento da missão, ele será condenado por um tribunal fictcio 

(representado por pequeno vídeo), o que significaria a exclusão da possibilidade de 

jogar novamente por um tempo a ser estabelecido.  

6) Os personagens serão humanizados e não somente trocarão fogos/tiros. 

Ações "mão amiga" estarão presentes, possivelmente com apresentação de 

pequenos vídeos. 

7) Os jogadores poderão escolher diferentes características e montar os seus 

próprios avatares. Os avatares deverão representar a composição étnica e social da 

sociedade brasileira.  

8) As missões deverão ser variadas, tornando o jogo dinâmico e mantendo-o 

atrativo para os jogadores.  

9) O game deverá respeitar as realidades e as características de armamentos, 

uniformes e a velocidade do deslocamento de tropas a pé ou em veículos militares do 

Exército Brasileiro, priorizando os produtos gerados pelos Programas Estratégicos do 

Exército.  

10) O game deverá ter muita ação e ser vibrante emocionalmente.  

11) O inimigo será um país invasor fictcio/aliança de países invasores fictcio. 

Não poderá haver correspondência com nenhum país real.  

12) Será ambientado no futuro, em 2025, para evitar desdobramentos ligados 

ao atual contexto político e para que possa utilizar os Programas Estratégicos de 

forma mais intensa. 

13) O game terá contextos e objetivos para cada missão com a disponibilidade 

de mapas. A estratégia, no entanto, ficará por conta do(s) participante(s).  

14) A ambientação das missões (das diversas fases) deve ser dinâmica – 

realizada por intermédio de notícias fictícias de TV e briefing com o comandante dos 

diversos escalões, por exemplo. Nunca deve ser realizada com textos apenas.  

15) O game demonstrará cuidado com a preservação do meio ambiente.  

16) O game, preferencialmente, incluirá não somente o infante, mas também, 

o miliar de Saúde, Comunicações, Material Bélico, Intendência, Artilharia, Engenharia 

e Cavalaria.  

17) A equipe desenvolvedora do game irá pesquisar outros games, como o 

Conter Striker, Fortnite, Arma 3 e Rainbot Six, por exemplo, antes de conceber o 

game.  
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18) Concomitante com o desenvolvimento do game, a equipe do projeto 

desenvolverá um plano de comunicação para promoção do game, com previsão de 

recursos, participações em eventos e exposição em mídias. 

 19) Para o game "Missão VO", a previsão é que uma partida dure, em média, 

2 (duas) horas.  

20) As regras de engajamento deverão ser sempre respeitadas.  

21) A equipe do EV deverá estudar a possibilidade de diferentes linhas de ação 

para o desenvolvimento do game, considerando o Sistema Defesa, Indústria e 

Academia (SISDIA).  

22) O game deverá ser disponibilizado até 2021 e para a consecução do 

objetvo será necessária a participação de militares para assessorar a equipe de 

desenvolvedores.  

d. Restrições  

1) O game não poderá apresentar nenhuma informação sensível ou qualquer 

tipo de conteúdo discriminatório, contra os princípios que norteiam a Instituição 

Exército Brasileiro, os direitos humanos e/ ou contra os Direitos Internacionais do 

Conflitos Armados (DICA).  

2) Nenhuma cena com potencial para gerar desgaste da imagem ou crise 

institucional deverá estar presente.  

3) O game não deverá mostrar sangue em demasia para evitar a ideia de 

violência exagerada.  

4) O game deverá mostrar combate urbano, mas não em áreas de 

comunidades em situação de fragilidade social.  

5) Os jogadores só poderão jogar como militares do Exército, nunca como o 

invasor.  

e. Exclusões Não haverá a possibilidade de o jogador combater contra outro 

jogador. O combate será sempre contra a máquina/inteligência artificial.  

f. Classificação Sigilosa Não aplicável ao presente estudo.  

g. Infraestrutura necessária e existente para o desenvolvimento do EV A equipe 

do Projeto utilizará as instalações do CCOMSEx para a elaboração do Estudo de 

Viabilidade. 

h. Riscos visualizados do estudo deste item 
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1 Segundo pesquisa publicada no Vox, um dos mais populares sites jornalísticos americanos, os países 

nos quais mais se gasta per capita em videogames são: em primeiro lugar o Japão, seguido pela Coreia 

do Sul, tendo os EUA em terceiro lugar. Na sequência estão o Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, 

Espanha, Itália e China. Somente nos EUA o número de mortes violentas por armas de fogo é relevante, 

mostrando que não há qualquer relação entre um hábito e o outro.  

 

7. RECURSOS DISPONÍVEIS  

a. A equipe do Projeto será apoiada pelo Escritório de Projetos do Exército; e  

 

b. Os recursos financeiros para o pagamento das passagens e diárias para 

realização do EV serão disponibilizados pelo CCOMSEx.  

 

8. PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO EV  

 

O EV deverá ser realizado no prazo de 03 (três) meses, a contar da data da publicação 

da portaria de implantação. 
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