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RESUMO

Simulações desempenham um papel importante no treinamento militar. Jun-
tando-se as possibilidades da Realidade Aumentada com as necessidades do trei-
namento militar, é possível conceber um novo tipo de simulação. Os atuais simula-
dores virtuais de tiro que usam grandes telas imersivas podem ter um alto nível de 
precisão e um bom uso de gráficos e de inteligência artificial, mas eles ainda exi-
gem que o usuário se mova de maneira não-natural para visualizar e interagir com 
o ambiente virtual. Em outras palavras, este tipo de simulação ainda se assemelha 
a um videogame para alguns usuários. Mas e se os soldados pudessem usar cená-
rios reais em uma cidade simulada, tendo que se mover rapidamente, proteger-se 
atrás de obstáculos, e evitar tiros disparados por inimigos virtuais? Neste texto, 
a combinação de algumas tecnologias é sugerida considerando-se as diferentes 
aplicações potenciais de serious games na formação militar. A intenção é apresen-
tar uma perspectiva brasileira sobre como conceber uma simulação realista para 
treinamento militar, que seria mais exigente fisicamente e mais envolvente do que 
uma simples simulação de point-and-shoot.

Palavras-chave: realidade aumentada, treinamento militar, serious games, 
simulação, gamificação.

ABSTRACT

Simulations play an important role in military training. If someone joins the 
possibilities of Augmented Reality with the needs of military training, it is possible to 
conceive a new kind of simulation. Today’s virtual shooting simulators that use large 
immersive screens may have a high level of precision and a good use of graphics 
and artificial intelligence but they still lack the need of the user to move himself or 
herself, to use cover correctly, or specially to interact with the environment. In other 
words, they still feel as a video game for some users. But what if soldiers could use 
real-life scenarios in a simulated city, having to move fast, dash into cover, and avoid 
fire shot by virtual enemies? In this text, the combination of some technologies is 
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suggested while considering the different potential applications of serious games 
on military training. The intent is to present a Brazilian perspective on how to grant 
military training an realistic simulation that would be more physically demanding and 
possibly more immersive than a simple point-and-shoot simulation.

Keywords: augmented reality, military training, serious games, simulation, ga-
mification.

INTRODUÇÃO

No treinamento militar, os soldados usam diferentes tipos de simulação. Ce-
nários reais em cidades simuladas representam uma das melhores soluções para 
treinamento para aprender a operar em ambientes urbanos complexos, como em 
uma favela, em uma cidade como o Rio de Janeiro, onde as milícias armadas mis-
turam-se com os habitantes locais e são parte deles. Os recursos atuais, que não 
fazem uso de computadores, consistem em utilizar réplicas de armas que fazem 
uso de paintball em espaços físicos constituídos por paredes feitas de madeira e 
tijolos, para o treinamento militar de dupla ação.

Com o uso generalizado da informática, o que inclui desde computadores a 
sensores e Head-Mounted Displays (HMDs) usados com vários modelos virtuais 
animados de alta qualidade, agora é possível não apenas coletar dados em tem-
po real sobre os treinamentos, mas idealizar um treinamento militar com o uso de 
gamificação (do inglês gamification). A gamificação consiste no uso de elementos 
de jogo em um contexto de não-jogo para motivar os usuários (Deterding, 2011). 
Corroborando, Kapp (2012) afirma que a gamificação consiste no uso de elemen-
tos tradicionalmente ligados à diversão e ao jogo para promover o aprendizado e 
o engajamento. Desta forma, no contexto de treinamento militar, a apropriação das 
características de jogos pode ser uma abordagem interessante para melhor envol-
ver os soldados em sua formação.

Novas oportunidades para o design de jogos têm sido exploradas pelo uso 
de Realidade Aumentada (RA) Móvel. Em videogames convencionais, os usuários 
imergem em um mundo completamente sintético, enquanto que em jogos que uti-
lizam RA Móvel, a interação se dá em um ambiente do mundo real e, ao mesmo 
tempo, o usuário recebe dados visuais virtuais adicionais. Ao fundir uma variedade 
de mídias digitais e físicas, os jogos com RA podem ser enriquecidos por diferentes 
percepções e compreensões oferecidas por ambientes físicos e virtuais. Os dispo-
sitivos móveis são, geralmente, livres de cabos e não são vinculados a um espaço 
fixo de interação, de modo que, quando usado em jogos com RA a área do jogo 
passa a não ter fronteiras (Wetzel et al., 2011).

A indústria de jogos portáteis tem crescido significativamente nos últimos 
anos, em parte devido à evolução dos processadores de jogos em 3D e à melhoria 
do hardware dos dispositivos móveis com melhores algoritmos de processamento 
de imagem e maior capacidade de processamento (Gu; Duh, 2011). Tendo em vis-
ta o aproveitamento destas possibilidades tecnológicas, propõe-se uma simulação 
para treinamento militar fazendo uso de RA Móvel. Esta simulação, utilizando RA, 
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poderia ser considerada como um serious game uma vez que seu principal objetivo 
é o treinamento militar de uma forma mais envolvente.

Para tanto, este artigo aborda, inicialmente, a importância das cidades simu-
ladas para o treinamento militar. A fim de buscar uma melhor compreensão do uso 
potencial de RA no contexto de treinamento militar dentro das cidades simuladas, 
é incluída uma seção sobre a RA Móvel e o ambiente construído. Em seguida, 
são realizadas considerações relacionadas com simuladores e operação de armas 
portáteis para, na sequência, apresentar algumas necessidades de treinamento 
militar considerando os possíveis componentes de um novo sistema de formação 
baseado em RA. Para finalizar, o artigo é concluído evidenciando que o treinamen-
to militar requer um alto grau de automatização e integração da informação com os 
recursos físicos.

CIDADES SIMULADAS E O TREINAMENTO MILITAR

No Brasil, a Diretoria de Educação Técnica Militar do Exército Brasileiro (DET-
Mil), teve a sua origem após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esta guerra 
mostrou a necessidade de uma formação mais especializada para os soldados. 
Em tempos mais recentes, a DETMil já atuou em quase todo o território nacional e 
tem uma público de estudantes composto por oficiais e praças do Exército, por inte-
grantes de outras forças armadas, e por integrantes de forças auxiliares de nações 
amigas. Na DETMil, em conjunto, existem seis instituições de ensino subordinadas 
e vinte e uma instituições que estão no mesmo patamar no que se refere à orienta-
ção técnica e pedagógica.

O Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CIO-
pGLO) foi criado em março de 2005, em Campinas, Brasil, e está ligado a DETMil. 
A missão deste centro envolve a oferta de formação em diferentes perspectivas, o 
que inclui a preparação de soldados para entrar em áreas como as favelas do Rio 
de Janeiro e de outras cidades para perseguir e prender criminosos, sempre que a 
intervenção federal for necessária.

De acordo com notícias recentes relacionadas ao CIOpGLO (Gomide, 2012), 
este centro está envolvido na formação de profissionais para garantir a lei e a or-
dem e, ao mesmo tempo, preparar oficiais e praças para o combate urbano. Desta 
forma, os locais físicos construídos permitem que os militares treinem como entrar 
em casas, como atirar a curtas distâncias (de 0 a 30 metros), como se mover e se 
abrigar ao subir morros com muitas casas e corredores sinuosos, e outras situa-
ções características deste tipo de contexto.

O Exército Brasileiro, nos últimos anos, começou a operar em favelas, como a 
do “Alemão” e o complexo da “Penha”, no Rio de Janeiro. O Exército também está 
participando de operações fora do Brasil, em países como o Haiti, desde 2004 (Go-
mide, 2012). Em situações como estas, as forças armadas assumem a coordena-
ção da segurança pública temporariamente para recuperar o controle de territórios. 
Uma vez que as forças armadas não foram originalmente criadas para atuar em 
situações como estas, há necessidade de treinar todos os militares envolvidos para 
que as operações sejam bem sucedidas.
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Além disso, grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do 
Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, geram maior demanda para as For-
ças Armadas, que são susceptíveis de serem chamadas para atuar em momentos 
específicos. Vale ressaltar que há uma tendência crescente de que os conflitos 
ao redor do mundo, mais do que nunca, ocorram dentro das cidades, originando 
a possibilidade de muitas baixas de civis, um “efeito colateral” do conflito urbano. 
Exemplos recentes incluem o Afeganistão e o Iraque.

O aparecimento do combate urbano, juntamente com outras tendências e ne-
cessidades específicas, gerou uma necessidade para as Forças Armadas de cons-
trução de instalações que simulem ambientes como favelas e bairros onde moram 
a população de baixa renda. Estes locais físicos construídos permitem que os sol-
dados possam obter uma melhor compreensão sobre como combater criminosos 
fortemente armados em áreas habitadas pela população em geral. Desta forma, 
pessoas inocentes, crianças ou idosos podem ser mantidas em segurança durante 
uma operação de treinamento.

Hoje em dia, a participação das Forças Armadas na pacificação de favelas é 
vista com prestigio por oficiais, mas anteriormente, esta não era uma responsabili-
dade reservada às Forças Armadas (Gomide, 2012). Atualmente, estas operações 
também são vistas como uma forma de manter as tropas treinadas, enquanto as 
responsabilidades adicionais também permitem mais recursos para equipá-las. Se-
gundo Gomide (2012), o sucesso das operações envolvendo pessoal devidamente 
treinado tem atraído o interesse de outros países que estão motivados para enten-
der como preparar suas forças para situações semelhantes.

O CIOpGLO conta com diversas instalações para treinamento, e atualmente 
está sendo construída uma nova unidade: a cidade simulada com quase todas as 
características de uma cidade real, que poderá ter diferentes blocos com comércio, 
escritórios, casas e assim por diante. A cidade simulada é um pouco semelhante a 
uma cidade cenográfica usada para gravar filmes. Seu propósito é criar um cenário 
que possibilite que um soldado, dentro do local físico construído, possa alcançar 
sensações imersivas, permitindo uma formação mais realista.

O realismo é fundamental e, para tanto, é estabelecido que nas simulações 
militares ocorra a indução ao estresse de combate. Com o uso de paintball, explo-
sivos simulados e a exposição gradual ao estresse, os instrutores do CIOpGLO são 
capazes de observar os alunos apresentarem os mesmos sintomas de estresse de 
combate - a visão de túnel, perda temporária de memórias recentes etc (Brazilian 
Army, 2012). Estas reações durante as simulações revelam como estes soldados 
agiriam em situações reais. Portanto, o controle do estresse pode ser treinado e 
aqueles militares que não conseguirem o nível desejado de controle emocional po-
dem ser colocados fora de missões de combate.

É interessante salientar que, em cidades simuladas como esta, diversas tec-
nologias seriam importantes, incluindo simulações para treinamento tático de tiro e 
simulações com RA. Ao mesmo tempo, diversos tipos de produtos tecnológicos po-
dem ser usados como sensores, máquinas fotográficas, microfones e Head-Moun-
ted Displays. Neste contexto, torna-se necessário integrar diferentes tecnologias, 
se possível através de uma rede comum em que a interoperabilidade da informa-
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ção permita que os sistemas sejam conectados e integrados. Em outras palavras, é 
essencial integrar em tempo real os sistemas virtuais e reais durante o treinamento. 

Neste artigo, discutimos o desenvolvimento de um novo sistema de treina-
mento usando RA dentro de uma cidade simulada, um local físico construído. Para 
que isto seja possível é preciso estudar a interação de elementos virtuais com o 
ambiente real, portanto o uso da RA no ambiente construído é investigado a seguir.

REALIDADE AUMENTADA MÓVEL E O AMBIENTE CONSTRUÍDO

A RA tem o potencial de mudar a forma como as pessoas interagem e expe-
rimentam seu ambiente construído. A RA Móvel é uma das áreas de pesquisa de 
crescimento mais rápido em RA, em parte devido ao surgimento de dispositivos 
móveis inteligentes, os smartphones e tablets (Azuma; Billinghurst; 2011). Esses 
dispositivos são cada vez menores, mais baratos e poderosos, combinados com 
melhor qualidade de vídeo, recurso de bússolas, Sistema de Posicionamento Glo-
bal (GPS), 3G/4G e de conexão sem fio.

Os dispositivos móveis estão sendo experimentados na pesquisa acadêmica 
e em usos comerciais no campo de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). 
Por exemplo, Irizarry et al (2012) desenvolveram uma ferramenta RA móvel para 
gestores de edificações para acessar informações sobre as instalações, fornecen-
do uma ferramenta para a visualização do ambiente real com a adição de dados 
interativos. A empresa de engenharia civil Bechtel usa o aplicativo Junaio e o Au-
todesk Mobile 360 para sobrepor diagramas virtuais de mecânica, elétrica e hi-
dráulica nas imagens atuais da construção (Apple, 2013). A empresa alemã Pure 
Gruppe Architecth realiza uma sobreposição de modelos 3D na posição exata onde 
o futuro edifício será construído (Junaio Blog, 2013). The Netherlands Architecture 
Institute exibe na RA do Mercado Municipal de Rotterdam, no lugar onde a cons-
trução do edifício está sendo realizada (NAI, 2009). Allen, Regenbrecht e Abbott 
(2011) desenvolveram um protótipo de um sistema de RA para smartphone como 
uma ferramenta para auxiliar a participação pública no planejamento urbano. Este 
protótipo sobrepõe modelos virtuais 3D a um edifício já existente e permite que 
os usuários forneçam feedback com base em suas preferências pessoais a res-
peito dos projetos propostos. Shen e Jiang (2012) propõem uma aplicação de RA 
móvel para Comunicação, Colaboração e Aprendizagem (CCA) da construção de 
sistemas MEP. Para entender como modelos Building Information Modelling (BIM) 
podem ser usados para criar um ambiente para jogos 3D para dispositivos móveis, 
que tenham um propósito sério, foi desenvolvido um modelo BIM de um edifício 
institucional para ser usado em um aplicativo de jogo para iPad.

Em todos esses casos, uma preocupação comum é o posicionamento preci-
so, a escalabilidade e a conexão sem fio. O posicionamento depende do método 
de registro adotado. De acordo com Yabuki, Hamada e Fukuda (2012) existem três 
métodos: 1) baseado em marcador - utiliza as tecnologias de rastreamento padrão 
para sobrepor objetos virtuais a um marcador; 2) GPS, giroscópios, acelerômetros 
e bússola; 3) pontos específicos na imagem do vídeo - utilizada por tecnologias 
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sem marcadores que detectam características exclusivas de ambientes para es-
tabelecer onde sobrepor os objetos virtuais. Em ambientes complexos, tais como 
campos de obras, o rastreio mais apropriado é sem marcador (markerless) (Chi et 
al., 2013).

Smartphones e tablets podem usar o georreferenciamento através da tecno-
logia GPS, do posicionamento via WLAN, e de Cell-ID para determinar a posição 
(Watzdorf; Michahelles, 2010). Em geral, aplicativos de RA usam o GPS para de-
terminar a localização de pontos de interesse e modelos virtuais 3D no espaço. 
O GPS é a tecnologia que tem maior precisão e possui um desvio de cerca de 10 
metros, mas requer vários segundos a minutos, para conseguir determinar a po-
sição (Behzadan, 2011). No interior dos edifícios, esta tecnologia é ainda menos 
precisa, com um desvio de até 500 metros (Junaio, 2013). Ciente disso, Wang et 
al (2012) propõem um sistema de RA operando em conjunto com tecnologias de 
rastreamento e detecção, tais como a Identificação de Frequência de Rádio (RFID), 
apontamento a laser, sensores e rastreadores de movimento. Chi et al (2013) apre-
sentam outras tecnologias de localização ao ar livre, tais como Banda Ultra-Larga 
(UWB) e código de barras que podem ser usados em conjunto com sensores para 
fornecer a informação geométrica exata para gerar uma RA com informações do 
mundo real capturadas com câmeras e localizadores do tipo Laser Range. A fim de 
localizar precisamente modelos de edificações no ambiente urbano, Yabuki, Ha-
mada e Fukuda (2012) propuseram uma nova técnica de registro usando nuvem 
de pontos e pontos de recursos naturais. Nesta abordagem, é possível ligar vários 
pontos captados na exibição de vídeo com os pontos correspondentes na nuvem 
de pontos. O sistema utiliza o princípio da colinearidade óptica, utilizado na fotogra-
metria para registrar os pontos com precisão. Com esta técnica é possível selecio-
nar pontos correspondentes a recursos naturais e pontos de verificação de erros e 
compará-los ao modelo virtual original do edifício. 

Um fator importante a ser observado é a definição do espaço no qual os obje-
tos virtuais e reais vão coexistir. É necessário estabelecer relações espaciais e con-
textuais entre eles e o registro correto dos objetos 3D dentro da cena aumentada. 
Portanto, é essencial para determinar a relação correta entre os modelos virtuais, 
a localização e as dimensões do mundo real para assegurar a adequada combi-
nação dos dois mundos, criando a ilusão de que os dois coexistem em uma única 
cena e funcionam da mesma maneira (Shen; Jiang, 2012). Para que isso aconteça 
é necessário não só o posicionamento correto do modelo, mas a escala adequada 
e exibição rápida. Para que um modelo virtual 3D seja exibido imediatamente, é im-
portante considerar a possibilidade de pré-carregar todos os modelos necessários 
na aplicação antes de experimentar a RA.

Embora os aplicativos para AEC estejam explorando dispositivos móveis 
como smartphones e tablets, essa não é a única maneira de experimentar RA mó-
vel. Há outros dispositivos de hardware, como vestimentas sensíveis, que ofere-
cem mais portabilidade para a RA e, ao mesmo tempo, favorecem a imersão. Yeh, 
Tsai e Kang (2012) desenvolveram um dispositivo para integrar BIM com RA que 
poderia projetar desenhos da construção e informações relacionadas aos usuários 
nos canteiros de obras. O sistema, denominado iHelmet, faz uso de iPod-Touch 
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ligado a um capacete, ou seja, utiliza equipamentos já usuais no canteiro de obras, 
como o capacete, para o sistema de RA. O esquema simplificado do hardware é 
mostrado na Figura 1.

Figura 1: Configuração de hardware do iHelmet. Fonte: Adaptado de Yeh, Tsai e Kang (2012).

Outro exemplo é o AR4BC (Augmented Reality for Building and Construction) 
(Woodward et al., 2010), um sistema de software para a interação da RA móvel com 
modelos complexos. Este sistema usa RA com um recurso de monitoramento para 
visualizar modelos de edificações no local, empregando renderização foto-realís-
tica e muitas ferramentas móveis para interação com o usuário. Uma opção para 
experimentar o AR4BC é fazendo uso de um HMD para visualização e do Nintendo 
Wiimote como dispositivo de entrada.

Conforme exposto nesta seção, cada uma das pesquisas sobre o uso de RA 
móvel em AEC assumiu uma abordagem quanto ao método de rastreamento, exibi-
ção e interação. Analisando as estratégias adotadas é possível detectar seus prós 
e contras e concluir que não existe um método perfeito, as vezes é necessário um 
desenvolvimento personalizado a fim de satisfazer determinados requisitos, como 
no caso do treinamento militar em cidades simuladas. Na próxima seção, os re-
cursos necessários relacionados ao treinamento considerando os simuladores e o 
funcionamento de armas portáteis são discutidos.

SIMULADORES E A OPERAÇÃO DE ARMAS PORTÁTEIS

Desde o século passado, novos métodos para a formação tática foram desen-
volvidos para utilização em simulações reais. O intento era buscar exercícios mili-
tares que tivessem mais realismo, segurança e, se possível, reduzissem os custos 
em relação ao treinamento tradicional. 

Em uma cidade simulada, construída para o treinamento militar, seria essen-
cial fazer uso de simuladores que treinassem os soldados na operação de armas 
portáteis. Nesta seção, os recursos necessários relacionados a esse treinamento 
são discutidos considerando simuladores e o funcionamento de armas portáteis na 
perspectiva de um estudo recente desenvolvido na Academia Militar do Exército 
Brasileiro (AMAN) (Matos, 2009).

O objetivo da pesquisa apresentada por Matos (2009) analisava e comparava 
sistemas de simulação Commercial-Off-the-Shelf (COTS) e Military Off-the-Shelf 
(MOTS) diferentes tendo em vista sua adequação ao Exército Brasileiro. Partindo 
da hipótese de que cada sistema seria útil para um tipo específico de treinamento e, 
consequentemente, para uma categoria de tropa (seja pela especialidade da mes-
ma, seja pelo escalão empregado no adestramento), buscou-se levantar as carac-
terísticas de funcionamento e as vantagens e desvantagens que cada um oferecia.

A pesquisa envolvia a coleta dos respectivos manuais técnicos com os for-
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necedores e a associação dos dados destes manuais com os dados oriundos da 
observação sistemática e da aplicação de formulários. Esses formulários foram en-
viados para profissionais com vasta experiência em operar simuladores. A compa-
ração considerava aspectos de realismo e custo. Para o estudo do realismo eram 
avaliados o manuseio da arma, o efeito de munição e as possibilidades de uso. 
Para o custo, eram considerados o custo inicial, o custo de manutenção e o custo 
de uso. Adicionalmente, foram observados os benefícios para a formação individual 
e para o teste de doutrina.

Um dos sistemas estudados revelou-se como uma ferramenta adequada para 
simulações de alto escalão, pois gerava dados confiáveis para Revisões Pós-Ação, 
mas inadequada à formação de técnicas de entrada. Outros dois simuladores se 
mostraram apropriados para formação de técnicas de entrada, porém, inapropria-
dos para o treino de tiro em alvos com distâncias superiores a 30 m, além disso, 
não permitiam avaliações exatas sobre os resultados dos exercícios por falta de 
dados suficientes para correta análise.

No final deste estudo, foi possível concluir que cada simulador tinha a sua 
utilidade em formações específicas, mas nenhum era completo. Os sistemas de 
simulação COTS e MOTS precisavam ser adaptados as necessidades particulares, 
uma vez que não cumpriam com todos os requisitos. Tendo em vista este estudo, a 
próxima seção apresenta informações e parte dos requisitos que embasam a pro-
posta de um novo sistema para treinamento militar com o uso de RA.

COMPONENTES DE UM NOVO TREINAMENTO MILITAR BASEADO EM RA 

A gamificação de conteúdos educacionais é, por vezes, chamada de serious 
games, porém, de acordo com Aldrich (2009), o uso deste termo é bastante discu-
tido no campo militar e acadêmico. Contudo, cabe explicitar que os serious games 
têm objetivos de aprendizado específicos, buscam alcançar determinados resulta-
dos, aumentam a consciência de questões do mundo real e podem ser usados em 
programas de aprendizado (Aldrich, 2009).

O efeito e a eficácia do valor educativo dos serious games (Backlund; Hendrix, 
2013), é resumido em um relatório que analisa 99 artigos científicos publicados em 
revistas ao longo dos últimos 10 anos. O relatório mostra que os serious games e 
a aprendizagem baseada em jogos parecem ser úteis para quase todas as discipli-
nas, sugerindo sua aplicabilidade para o treinamento militar também. Mais do que 
isso, o relatório conclui que “se eles nem sempre são superiores a outros tipos de 
materiais didáticos, a evidência de que os serious games podem ser materiais de 
aprendizagem eficazes é bastante forte”. Por outro lado, Frank (2012) relata um 
estudo sobre o uso de jogos de guerra para treinamento e o risco do usuário jogar 
sem focar nos objetivos do aprendizado. Em vários casos foi observado que o usu-
ário entrou no “modo de jogo” se esquecendo do propósito de treinamento. Vale 
dizer que, neste caso, foi utilizado um jogo de estratégia para computador chamado 
The Operational Art of War (2005), que faz uso de um PC, monitor e mouse. Fica 
evidente que o estudo de Frank (2012) não leva em consideração os aspectos de 
interação natural que se busca nesta pesquisa ao propor o uso de RA para o trei-
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namento militar.
Se as possibilidades da RA forem vinculadas às necessidades do treinamen-

to militar, pode-se conceber um novo tipo de simulação. Simuladores virtuais de 
tiro atuais que usam grandes telas imersivas podem ter um alto nível de precisão, 
gráficos e Inteligência Artificial (AI), mas não exigem que o usuário se mova para 
se proteger em algum abrigo ou para interagir com o ambiente real. Com isso, os 
militares ainda se sentem como se estivessem usando um videogame. Mas e se os 
soldados pudessem usar cenários da vida real, nos quais tivessem que se mover 
rapidamente, se proteger atrás de abrigos e evitar o fogo disparado por inimigos 
virtuais? Isso poderia se tornar real, com uma combinação afinada das tecnologias 
de ponta que estão em desenvolvimento, quais sejam:

- Mapeamento 3D do local específico onde a simulação aconteceria, que po-
deria permitir que toda a informação virtual interagisse com o ambiente real para 
alcançar um excelente nível de realismo. Adicionalmente, muitos eventos poderiam 
ser acionados em momentos e lugares específicos de forma automatizada ou por 
ações do usuário.

- Planejamento da Inteligência Artificial (IA) das Forças Opositoras (FOROP) 
e outros eventos (como explosões, por exemplo) com base em informações geo-
graficamente referenciadas, de modo que os elementos gerados por computador 
poderiam usar o terreno real para executar suas táticas, assim como um inimigo 
real faria.

- Interação com os elementos virtuais sem a necessidade de tocar em uma 
tela ou apertar um botão. Isto pode ser realizado usando dispositivos especiais, tais 
como luvas com sensores (Dvice, 2012), ou simplesmente disparando em alvos 
virtuais em RA (por meio de transmissores de sinal que poderiam ser instalados em 
armas reais). Estes alvos virtuais em RA poderiam atirar de volta, fazendo o usuário 
sofrer consequências por ter sido atingido (Kammerer, 2012). Isto poderia ser feito 
por meio de um colete especial que poderia simular as lesões, “molestando” o usu-
ário com pontos de pressão (como cadeiras de shiatsu) ou com pequenas descar-
gas elétricas, que são recursos já oferecidos por empresas de simuladores de tiro.

- Visualização da RA por meio de HMDs. Os HMDs fazem parte de uma clas-
se de dispositivos imersivos, utilizados em RA, caracterizados pela habilidade de 
ver diretamente, através da mídia, o mundo ao redor do observador, alcançando a 
máxima possibilidade de presença e nível de qualidade imagética. Como exemplos 
pode-se citar o sistema de lentes de contato iOptik (Innovega, 2013) e os óculos: 
Glass (Glass, 2013), Moverio BT-100 (Epson, 2013), Smart Glasses M100 (Vuzix, 
2013), META.01 (Meta, 2013), Laster MG1 (Laster, 2013). A forma de rastreamento 
da posição da cabeça do usuário mais comum é a utilização de GPS associado a 
sensores de movimento como giroscópio, acelerômetro e compasso. Para o posi-
cionamento da informação virtual, além do uso de GPS, alguns fabricantes traba-
lham com o reconhecimento de objetos no espaço. 

Como uma das partes mais importantes das simulações militares é a imersão, 
deve haver uma atenção especial na manipulação dos quatros sentidos do sujeito: 
visão, audição, olfato e tato. De acordo com Nechvatal (1999), a principal delas é 
a visão, responsável por 75% das informações que entram no cérebro e que geral-
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mente é bem explorada pela maioria dos simuladores virtuais. Entretanto, para a 
mistura do mundo real com o virtual de forma satisfatória, há uma questão técnica 
que deve ser levada em consideração: a oclusão. A oclusão é o efeito de um objeto 
em um espaço tridimensional bloquear outro objeto da vista. O desenvolvimento de 
algoritmos de oclusão para RA está demandando muita pesquisa e ainda pode ser 
considerado um trabalho em andamento (Kalkofen et al., 2011). 

Quanto à audição, o uso de efeitos sonoros deve servir para que o usuário 
tenha uma ambientação similar à real. O áudio pode enfatizar um ambiente especí-
fico (Wetzel et al., 2011), como uma determinada comunidade que possui “padrões” 
sonoros que podem ser reproduzidos. 

O treinamento militar pode se beneficiar da incorporação de RA, com a utili-
zação de efeitos sonoros e de gamificação, a fim de criar simulações imersivas. A 
simulação seria uma alternativa aos treinamentos reais, que fazem uso de efeitos 
pirotécnicos e de atores. O uso de RA com adversários virtuais tende a oferecer 
situações em que o usuário tem que se esconder, andar mais rápido ou até mesmo 
fugir ou atacar. Junto a isso, personagens virtuais, que não fazem parte da disputa, 
podem ser utilizados para representar a população civil, que deve ser protegida.

A incorporação da virtualidade no mundo real iria assegurar ao usuário no 
exercício de treinamento o mesmo comportamento e a mesma movimentação, da 
mesma maneira que aconteceria em situações reais de perigo. Fazer o usuário se 
movimentar para explorar uma cidade iria aumentar a sensação de tensão e peri-
go. Além do mais, esse tipo de simulação seria, necessariamente, mais exigente 
fisicamente e mais envolvente do que uma simples simulação de point-and-shoot, 
oferecendo ainda maior precisão que um exercício de dupla ação com paintball. Se 
comparada a um simulador de voo, que conta as horas no simulador como horas 
de voo reais, uma simulação deste nível poderia ser equivalente ao treinamento em 
campo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para realização de um treinamento militar baseado em serious games, be-
neficiado pelas possibilidades que a RA Móvel oferece, há ainda várias questões 
técnicas para serem pesquisadas, desenvolvidas e testadas. Cabe ressaltar que é 
de suma importância considerar a interface com o usuário e os fatores humanos. 
Sistemas de RA Móvel se diferem de sistemas desktop em vários aspectos, dos 
quais o mais crucial é que tais sistemas são feitos para serem usados como um 
mediador ou amplificador da visualização humana. Em outras palavras, um sistema 
de RA Móvel não é algo que o usuário interage por meio de um mouse ou teclado. 
Para Nilsson (2010), um sistema de RA é, em sua forma ideal, feito para ser trans-
parente e mais como parte do sistema de percepção humana do que como uma 
entidade separada. Para tanto, segundo a autora, ao usar um sistema de RA, o 
usuário deve perceber uma realidade com informações adicionadas e a interação 
com o sistema deve ser o mais natural possível. Portanto, a tecnologia deve ser 
parte da simulação de uma forma natural, de maneira a não agir como uma barreira 
para um verdadeiro treinamento. 



15 2o Trimestre de 2015 – 

O uso de RA para treinamento militar exigiria um alto nível de automação e 
integração de informações e recursos físicos. Entretanto, a integração efetiva da 
informação virtual (modelos 3D e animações) com o local físico construído é uma 
proposta desafiadora que tem de ser superada para alcançar sensações imersivas. 
O monitoramento e a detecção do contexto do ambiente e das situações são consi-
derados cruciais para permitir a visualização e, também, para a interação dinâmica 
com a atividade de treinamento. As informações sobre situações, ambientes, pes-
soas, lugares e coisas devem ser usadas para antecipar necessidades imediatas e 
oferecer, de forma proativa, conteúdo utilizável, funções e experiências. Com isso, 
um método sofisticado de controle tem de ser desenvolvido com a adição de senso-
res para proporcionar uma interface com o usuário que considere comportamentos 
humanos naturais.

Já é possível concluir que o treinamento militar pode se beneficiar da incorpo-
ração da virtualidade por meio de RA, do uso de efeitos sonoros e de gamificação, 
a fim de criar serious games. Os trabalhos futuros poderão envolver a documenta-
ção dos requisitos utilizando o framework descrito por Bjork e Holopainen (2004), 
de forma que o sistema possa ser desenvolvido e configurado para ser utilizado 
como uma maneira de avaliar a sua adequação se comparado a outras abordagens 
de treinamento militar no Brasil e no exterior.
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