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Desenvolvimento 
e Tecnologia 

A AVALIAÇAO OPERACIONAL 
DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR* 

INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de minimizar o grau de incerteza 
relacionado com o desempenho de materiais de emprego 

militar (MEM) em situações reais de emprego, surgiram em 

diferentes exércitos, nos anos 1970, os primeiros órgãos 

especializados em Avaliação Operacional (AVALOP) de 
Material. 

No Exército Brasileiro, os primeiros passos para a 

estruturação desta atividade foram dados em 1981, com a 
implementação de um MODELO ADMINISTRATIVO DO 

CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS DE EMPREGO 

MILITAR (atuais IG 20-12, edição de 1994), que 
estabeleceu, entre outros aspectos, que todos os MEM em 

desenvolvimento deveriam sofrer AVALOP. Nessa época, o grande enfoque era a sua 

importância para o aprimoramento dos MEM produzidos pela indústria bélica brasileira. 
Tal atividade foi normatizada, pela primeira vez, por intermédio da Portaria 90-EME, de 22 

de dezembro de 1982, que estabeleceu DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DAS 

AVALIAÇÕES OPERACIONAIS NA ÁREA DE MATERIAL. 
Entretanto, a criação da Organização Militar (OM) do Exército Brasileiro especializada 

em AVALOP de MEM, o Centro de Avaliações do Exército (CAEx), só ocorreria em 

dezembro de 1984, com a reestruturação do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército. 

A primeira AV ALOP desenvolvida foi a do protótipo da VBTP M-113, modernizado 
pela Empresa Motopeças Transmissões e Engrenagens SI A, concluída em agosto de 1985. 

* Colaboração do Centro de Avaliações do Exército. 
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Até o presente momento, o CAEx já realizou 
86 AV ALOP. Avaliações de materiais de natu
reza diversificada: viaturas (blindados; de 
transpOlte especializado e não-especializado, de 
diversas categorias), helicópteros, armamentos 
(pesados e portáteis), equipamentos de comu
nicações e optrônicos, entre outros. 

Missão do CAEx 

o Centro de Avaliações do Exército 
(CAEx), OM diretamente subordinada à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT), tem 
a missão de planejar, orientar, coordenar, 
controlar e executar as AVALOP de MEM, 
levantando as influências de seus desempenhos 
operacionais nas áreas da doutrina, do pessoal 
e da logística. 

Essas avaliações são desenvolvidas com 
unidades, guarnições, tripulações ou operadores, 
sob as condições mais semelhantes à realidade 
das operações militares, com a finalidade de 
determinar criteriosamente a eficácia e a ade
quação operacional dos materiais avaliados, em 
seus ambientes de emprego. 

Para o desenvolvimento das AVALOP, o 
CAEx se vale de OM dos corpos de tropa 
especificamente selecionados que executam, 
sob orientação do Centro, os testes e provas 
operacionais. Após uma criteriosa análise dos 
resultados desses testes, o CAEx, então, deter
mina a conformidade ou não dos materiais 

Portada leve, IPT/USP - DME 
- RETOP 14 

avaliados às Condicionantes Doutrinárias e 
Operacionais (CONDOP) e aos Requisitos 
Operacionais Básicos (ROB), estabelecidos 
peloEME. 

O produto final de todo o processo é um 
Relatório Técnico-Operacional (RETOP) que, 
u'ma vez homologado pelo Sr. Secretário de 
Ciência e Tecnologia, constitui-se em valioso 
subsídio para as reuniões decisórias que visam 
determinar ou não a adoção dos materiais. 

Atualmente, fruto de uma profícua expe
riência de mais de quinze anos de atividades, 
bem como do conhecimento de metodologias 
desenvolvidas por organizações similares de 
diferentes exércitos de nações amigas, o CAEx 
vem adotando uma filosofia conceitual de 
Engenharia de Sistemas, em que, fundamen-
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talmente, o MEM a ser avaliado é visualizado 
como um sistema militar, ou seja, um conjunto 
de hardware, software, pessoas, capacitações 
e procedimentos, organizados como um todo, 
a fim de atingir objetivos comuns. Nesse 
contexto, avulta a impOltância do embasamento 
científico-tecnológico na definição e verificação 
dos parâmetros de confiabilidade, disponibi
lidade e manutenibilidade. 

Dessa forma, as AVALOP possibilitam a 
consecução dos seguintes objetivos: 

a) determinar o desempenho operacional 
de sistemas; 

b) desenvolver métodos e processos para 
o emprego ótimo de novos sistemas ou para 
estabelecer novos usos de sistemas antigos; 

c) definir características, capacitações e 
limitações de um sistema novo, visando melhor 
integrá-lo às estruturas organizacional e logís
tica;e 

d) obter subsídios para o desenvolvimento 
de novos sistemas. 

Visando ao cumprimento de sua missão, o 
CAEx mantém um cerrado relacionamento com 
as OM subordinadas ao Centro Tecnológico do 

VBC Osório, ENGESA Mod 
XEET-1 - RETOP 25 

Exército (CTEx), principalmente com o Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e com o 
Campo de Provas da Marambaia (CPrM), onde 
se desenvolve a Avaliação Técnica dos 
Materiais (AVALTEC deMEM). 

Tipos de AVALOP de MEM 

o CAEx, atualmente, desenvolve dois tipos 
de AVALOP, quais sejam: 

a) AVALOP de Protótipo 
É aquela que se destina a verificar em que 

medida um protótipo responde às exigências 
operacionais pré-estabelecidas nos ROB, 
entendendo-se que protótipo é o primeiro 
exemplar de um produto, elaborado como 
resultado do desenvolvimento experimental de 
um projeto, visando materializar estudos 
teóricos e reunir partes que devem formar e 
funcionar em conjunto. 

b) AVALOP de Lote-Piloto 
É aquela que se destina a verificar se as 

características operacionais comprovadas no 
protótipo foram adequadamente reproduzidas 

[ iJií i Vol. XVI - Nº 3 - 3º Quadrimestre de 1999 75 



A AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR 

nos exemplares do MEM obtidos por processo 
industrial, entendendo-se que lote-piloto é o 
conjunto formado por unidades da produção 
experimental e preliminar, tendo por fmalidade 
adequar o processo de produção ao protótipo. 

Organização do CAEx 

Para cumprir a sua missão, o CAEx está 
atualmente organizado conforme a seguinte 
estrutura: 

Óculos de visão noturna, VARO, 
modo AN/PVS-7B - RETOP 41 

Compõem a estrutura: diretoria, exercida 
por um Oficial General de Brigada ou de Divisão 
Combatente, com seu Estado-Maior Pessoal; 
Chefia de Gabinete (com três seções voltadas 
para a vida administrativa do Centro), Seção 
de Avaliações e Seção de Apoio e Serviços 
Gerais. 

A atividade-fim é conduzida pela Seção de 
Avaliações, com o suporte direto da Seção de 
Apoio e Serviços Gerais, no provimento dos 
meios necessários ao desenvolvimento das 
AV ALOP em transporte, material, combustível, 
munições e recursos fmanceiros. 

Chefe de Gabinete 
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Helicóptero de instrução, 
HELlBRÁS, modo 

HB 350 BA - RETOP 54 

Fuzil de assalto 5,56mm 
GALlL SAR, modo 707 -

RETOP 68 
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Motocicleta operacional 
Harley Davidson , modo 
MT 500 - RETOP 55 
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Compõem a Seção de Avaliações: 
• A Subseção de Oficiais Relatores, res

ponsável pelo planejamento e pela condução 
das AVALOP. Integram esta subseção: ofi
ciais das Armas aperfeiçoados e do QEM, 
das especialidades de mecânica de auto
móveis, de armamento e de comunicações; 
normalinente, engenheiros com experiência 
anterior em arsenais militares e nas OM do 
CTEx. 

• A Subseção de Informática, responsável 
pelo tratamento estatístico dos dados colhidos 
por ocasião dos testes e pela editoração, 
diagramação e programação visual dos RETOp, 
integrada por especialistas em informática e 
estatística do QCO. 

• A Subseção de Gerência de Qualidade, 
integrada por oficiais do QEM, especializados 
na gestão de processos, na análise de sistemas 
e em pesquisa operacional, que tem como tarefa 
específica minimizar o grau de incerteza das 
AVALOP. 

Cabe destacar, nessa estlUtura, a preocupa
ção em se constituir uma equipe multi
disciplinar. A sinergia obtida pelo trabalho 

Fuzil de assalto 5,56mm STEYR, 
modo Carbine - RETOP 71 

combinado de oficiais de quadros diversos 
(QEMA, QEM, QSG e QCO), adequada
mente apoiados por competentes praças e 
servidores civis, faz do CAEx uma OM alta
mente especializada. 

Metodologia da AVALOP 

De acordo com as atuais NORMAS PARA 
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES OPERA
CIONAIS DE MATERIAL DE EMPREGO 
MILITAR, o CAEx emprega uma metodologia 
composta de sete fases, quais sejam: Análise 
Preliminar, Elaboração do Caderno de 
Desempenhõ Operacional do Material de 
Emprego Militar (CADOMEM), Planejamento 
Operacional, Execução de Testes Operacionais, 
Análise dos Resultados, Elaboração do 
RelatóIio Técnico-OperacionallResultado da 
Avaliação Operacional (RETOP/RAO) e 
Homologação do RETOPIRAO. 

No quadro a seguir, estão sinteticamente 
registrados as ações básicas e o resultado final 
das fases. 
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METODOLOGIA 
(FASES) 

ANÁLISE 
PRELIMINAR 

(1" FASE) 

ELABORAÇÃO DO 
CADOMEM 

(2' FASE) 

PLANE] AMENTO 
OPERACIONAL 

(3" FASE) 

EXECUÇÃO DOS 
TESTES OPERACIONAIS 

(4" FASE) 

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

(5' FASE) 

ELABORAÇÃO DO 
RETOP/RAO 

(6" FASE) 

HOMOLOGAÇÃO DO 
RETOPIRAO 

(7' FASE) 

A AVALIAÇÃO OPERACIONAL DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR 

AÇÕES BÁSICAS / RESULTADO FINAL 

o Seleção do(s) oficial(ais) relator(es). 
o Análise da documentação relativa ao MEM. 
o Levantamento de custos. 
o Seleção da(s) OM de apoio. 
o Contatos técnicos com as empresas fabricantes. 
o Estabelecimento de cronograma estimativo. 
o Encaminhamento de solicitações ao ESC SUP. 
o Ligações técnicas com órgãos de provisão. 
Resultado final: Definição das necessidades operacionais e logísticas, 
respectivos custos e ligações técnicas. 

o Desdobramento dos ROB em fatores a observar. 
o Definição dos testes operacionais a realizar. 
o Definição das condições e dos critérios para teste dos parâmetros de 
confiabiLidade, disponibilidade e manutenibilidade. 
o Estabelecimento de condições ambientais para os testes e de 
configuração do MEM. 
o Contatos com a(s) OM de apoio. 
Resultado final: CADOMEM elaborado. 

o Estabelecimento do cronograma de execução dos testes operacionais 
(CAExlOM). 
o Montagem do "leit AVALOP" (material/documentaçao para a 
execução e registro dos testes). 
o Remessa do MEM e do "leit AVALOP" para a(s) OM de apoio. 
Resultado final : Definição detalhada do planejamento operacional. 

o Execução e acompanhamento dos testes operacionais. 
o Verificação e valoração dos fatores a observar. 
o Crítica aos resultados obtidos. 
o Devolução do "leit AVALOP" (OM/CAEx). 
Resultado final: Registro dos dados e informações do desempenho 
operacional do MEM pela(s) OM de apoio. 

o Análise da documentação recebida da OM ("leit AVALOP"). 
o Análise comparativa dos resultados/informações sobre o MEM. 
o Crítica dos resultados obtidos. 
o Execução de testes operacionais complementares. 
o Valoração dos ROB. 
o Levantamento das influências do desempenho operacional do MEM 
nas áreas da doutrina, do pessoal e da logística. 
Resultado final: Definição da conformidade operacional do MEM aos 
ROB. 

o Conclusões finais do(s) oficial(ais) relator(es). 
o Parecer conclusivo do chefe da SEC AVL. 
o EditoraçãolRevisão do RETOPIRAO. 
o Editoração do RETOPIRAO (versão final). 
o Assinatura do RETOPIRAO pelo diretor do CAEx. 
o Devolução do MEM (CAExlEmpresa). 
o Remessa do RETOPIRAO para homologação pela SCT. 
Resultado final: RETOPIRAO elaborado. 

o Análise do RETOPIRAO pela SCT. 
o Homologação do RETOP/RAO pelo Secretário de Ciência e 
Tecnologia. 
Resultado final: RETOPIRAO homologado. 
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Plano de Avaliações de 1999 

o documento-base que regula as atividades do CAEx é o Plano de Avaliações elaborado pela 
SCT. No corrente ano, são os seguintes os MEM contemplados: 

VTNE 2 1/2 T, 4x4, VOP 2, modelo 1.418/42 
VTNE5T,4x4, VOP2,modelo 1.718-A/42 
VTNE21/2 T,4x2, VOP3,modeloL 1.218/51 
VTNE5T,4x2, VOP 3, modelo L 1.418/51 
VTNE 21/2 T, 4x2, VOP 3, modelo 12.170 BT 
VTNE5T,4x2, VOP 3, modelo 14.170BT 
Arma leve anticarro (ALAC) 
Mrt 120rnrnraiado 
Míssil superfície-superfície 1.2 AC 
Óculos de visão noturna 
Reboques de Engenharia 
Fuzil cal. 5,56mm 
Capacete de combate 
Sistema Tático de Guerra Eletrônica 
VBR Cascavel (modernização) 
VBTP Urutu (modernização) 
VBC Piranha 
VBTP Piranha 
VTR REC LV 4x4, Eagle 
VTNE5T,6x6, VOP 1, modelo KM500 
VBTP Fuchs 
VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, modelo BJ 55 LPB 
VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, cabine dupla 
(modelo BJ55LP-2BL) 
Pára-quedas T -10 principal dirigível e 
não-dirigível 
VTNE, 1/2 T, 4x4, VOP 2, modelo G 290 
Cozinha de campanha móvel, modelo MFK 250 
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Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Mercedes-Benz do Brasil I Antonini 
Volkswagen do Brasil I Antonini 
Volkswagen do Brasil I Antonini 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) 
IPD I Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (AGR) 
IPD I Mectron 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) 
IPD I Departamento de Engenharia e Construção (DEC) 
Indústria de Material Bélico (IMBEL) 
Inbraflltro 
Tadiran I Fortec - Israel 
Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) 
Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) 
Mowag - Suíça 
Mowag - Suíça 
Mowag - Suíça 
Asia Motors - Coréia 
Henschel- Alemanha 
Toyota do Brasil SI A 

Toyota do Brasil S/A 

Vertical do Ponto SI A 
Mercedes-Benz - Alemanha 
Karcher - Alemanha 

VTNE 3/4 T, 4x4, VOP 2, 
TOYOTA, modo BJ55 LP-2BL 
- RETOP 86 
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CONCLUSÃO 

o CAEx tem suas instalações no 8º andar 
do Palácio Duque de Caxias, situado na Praça 
Duque de Caxias, 25, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20.221-260. 

atividade-fim (AV ALOP de MEM), contribui 
efetivamente para que o Sistema de Ciência e 
Tecnologia possa: 

• Defender significativos interesses do 
Exército Brasileiro. 

Seu lema é "Excelência por referência" 
e, por intermédio do desenvolvimento de sua 

• Cooperar decisivamente com a evolu
ção da capacitação operacional da Força 

BIBLIOTHECA DO 
EXERCITO 

1881 

117 anos difundindo a 
culfura nos meios 

militar e civil. 

Terrestre. 

BiBlioteca Coronel 
N eomil Portella 

Situada no Forte aí Copacabana, a 
Biblioteca Neomil Póite11a, sucursal da 

centenária Bibliothçta do Exercito, 
possui um acervo de sessenta mil 
obras, à disposição do público em 
geral, para consulta e empréstimo. 

FAÇA-NOS UMA VISITA 

HORÁRIO DE ATENBllftNTO 
Segunda das 13 às 1 horas 
Terça a sexta das 10 à818 horas 
Sábados das 10 às 12 8 das 13 6116 horas 

Biblioteca Coronal NEOMIl PORTELLA 
Museu Histórico do Exército e Forte 
de Copacabana 
Praga Corol1el Eugênio Franco, 1 - bOJlàÇjlbilna 
CEP 22070·020 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (021) 521 ·5584 
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