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RESUMO 

 

 

 

Na presente pesquisa, buscou-se verificar em que medida o emprego dos 
dispositivos de treinamento de voo do Centro de Instrução de Aviação do Exército 
pode contribuir para as práticas de adestramento tático dos Pelotões de 
Reconhecimento e Ataque, em missões de combate. As vantagens advindas do uso 
de simuladores são notórias e indiscutíveis, entre as quais usualmente se destaca a 
economia de recursos. Desta feita, pode-se presumir óbvia a contribuição da 
utilização de simuladores de voo para o adestramento tático dos pelotões de 
aviação. Todavia, verifica-se que, para se obter outras vantagens, é necessário que 
os dispositivos de simulação tenham os requisitos operacionais básicos que 
permitam ao instruendo atingir os objetivos de instrução propostos. Assim sendo, a 
principal abordagem desse trabalho se deu pela verificação das capacidades e 
limitações técnicas dos dispositivos em estudo para validar sua aplicação nesse tipo 
de instrução. Para tanto, essa dissertação foi desenvolvida por meio de uma 
pesquisa bibliográfica e descritiva com o intuito de destacar características da 
Aviação do Exército e de seu Pelotão de Reconhecimento e Ataque, bem como 
apresentar conceitos sobre simulação. Serviu, também, para compreender as 
experiências francesas e norte-americanas com o emprego da simulação de voo 
para o adestramento tático de seus pilotos e destacar as características técnicas de 
seus simuladores, de modo a possibilitar uma comparação com os dispositivos 
nacionais. Com o mesmo intuito, foram entrevistados especialistas na área de 
simulação e aviação, cujas respostas puderam ser confrontadas e comparadas com 
os dados obtidos na revisão da literatura. Além disso, foram selecionados para 
responderem a um instrumento de coleta de dados, pilotos com experiência de voo 
recente nos simuladores em estudo, de modo a se obter referências e avaliações 
técnicas para o desenvolvimento da pesquisa. Como conclusão do estudo, por meio 
dos dados coletados, foi possível atestar a aplicabilidade dos treinadores de voo da 
Aviação do Exército para um quadro de instrução tática, dirimindo a dúvida existente 
sobre suas capacidades técnicas. A coleta permitiu, ainda, compreender que o 
emprego desses simuladores permite um aumento da frequência do treinamento, 
mesmo diante de restrições orçamentárias, e esse fato passa a figurar como a maior 
contribuição para o adestramento tático de seus pilotos. A constância do 
adestramento possibilita ao usuário aprimorar suas impressões sobre os dispositivos 
e apresentar sugestões para a introdução de melhorias no sistema de simulação, 
além de gerar a consolidação do aprendizado da doutrina de emprego dos Pelotões 
de Reconhecimento e Ataque, permitindo o emprego imediato desses dispositivos 
no adestramento tático dessas frações 

 

 

Palavras-chave: Simulação. Simuladores de voo. Adestramento tático. Aviação do 

Exército. Pelotão de Reconhecimento e Ataque. Treinadores de voo de helicópteros. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research had the intention to verify to what extent the use of the flight 
training devices of the Army Aviation Training Center can contribute to the tactical 
training practices of the Reconnaissance and Attack Platoons in combat missions. 
The advantages obtained with the use of simulators are notorious and undisputed, 
among which usually stands out the saving of resources. That’s why, the contribution 
of the use of flight simulators to the tactical training of aviation platoons can be 
presumed to be obvious. However, in order to obtain other advantages, it is 
necessary that the simulation devices need the basic operational requirements that 
allow the student to achieve the proposed instructional objectives. So, the main 
approach of this work was focused on verify the capabilities and technical limitations 
of the devices under study, to validate its application as a tool in this kind of 
application. With this purpose, this dissertation was developed through a 
bibliographical and descriptive research with the intention to highlight the 
characteristics of Army Aviation and its Reconnaissance and Attack Platoon, as well 
and to present concepts about simulation. It also served to understand the French 
and North American experiences with the use of flight simulation for the tactical 
training of its pilots and to highlight the technical characteristics of its simulators, in 
order to allow a comparison with the national devices. With the same intention, 
simulation and aviation experts were interviewed, whose their answers could be 
compared with the data obtained in the literature review. Besides, pilots with recent 
flight experience in the simulators under study were selected to respond a data 
collection instrument, in order to obtain references and technical evaluations for the 
development of the research. The data collected allowed to verify the applicability of 
the flight trainers of the Army Aviation to a tactical instruction framework, decreasing 
the existing doubt about their technical capabilities. It also allowed us to understand 
that the use of these simulators allows an increase in the frequency of training, even 
in the face of budget constraints, and this fact becomes the major contribution to the 
tactical training for its pilots. The constancy of the training allows the user to improve 
their impressions on the devices and to present suggestions for the introduction of 
improvements in the simulation system, besides generating the consolidation of the 
learning of employment doctrine of the Recognition and Attack Platoons, allowing the 
immediate use of these devices in the tactical training of these fractions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Simulation. Flight Simulators. Tactical training. Army Aviation. 
Reconnaissance and Attack Platoon. Helicopter’s flight training devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Aviação do Exército (Av Ex), por meio do adestramento de seu pessoal e 

da manutenção dos seus sistemas e Aeronaves (Anv), constitui um instrumento 

eficaz para os comandantes de elementos da Força Terrestre (F Ter) na condução 

das ações em Operações no Amplo Espectro (BRASIL, 2014). Em contrapartida, a 

manutenção desse adestramento e das qualificações de voo para as missões de 

combate tem ficado cada vez mais cara, principalmente devido ao alto custo da Hora 

de Voo (HV) (LUNARDI, 2008). 

No ano de 2015, devido ao pequeno número de HV disponibilizado para o 

preparo das tripulações da 2ª Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral do 2º 

Batalhão de Aviação do Exército (2º BAvEx), as missões de voo para manutenção 

de habilitações técnicas dos seus pilotos tiveram que ser reduzidas no segundo 

semestre, prejudicando o treinamento técnico e tático daquela fração. 

O alto custo dessas horas, associado aos fatores de risco da instrução aérea 

e à dependência da disponibilidade de aeronaves e das condições meteorológicas, 

obriga as aviações a encontrarem soluções que proporcionem economia, segurança 

e qualidade no adestramento de seus pilotos (LUNARDI, 2008). 

“Uma economia obtida por intermédio da redução das horas de vôo, quer na 

formação ou no treinamento dos tripulantes, não tem sido a opção escolhida pelos 

exércitos que têm grande experiência com suas aviações” (FURLAN, 2004, p.1). 

Diante desse fato e devido ao significativo desenvolvimento da tecnologia de auxílios 

e de dispositivos de treinamento de voo ocorrido nos últimos anos, a Av Ex passou a 

fazer uso considerável desses meios, a fim de prover aumento na capacidade de 

treinamento de seus pilotos com redução de custos. 

Inicialmente, no início da década de 1990, o Centro de Instrução de Aviação 

do Exército (CIAvEx) sentiu a necessidade de utilização de um dispositivo de 

simulação vocacionado para a formação e o treinamento do voo por instrumentos 

(IFR) para os pilotos da aeronave (Anv) HM-1 (Pantera). A formação desses pilotos 

era muito prolongada e consumia grande quantidade de HV em uma Anv que 

apresentava baixo índice de disponibilidade para o voo. A partir de então, iniciou-se 

a utilização do simulador de voo da Anv Bell Jet Ranger III do Centro de Instrução 

Aérea Naval (CIAN) da Marinha do Brasil (MB), em São Pedro da Aldeia - RJ, 
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principalmente para as fases iniciais do Estágio de Voo por Instrumentos (EVI) 

(LUNARDI, 2008).  

Paralelamente a esse cenário, com a aquisição de Anv de maior porte (HM-2 

e HM-3), evidenciou-se a necessidade de se realizar treinamento das tripulações em 

outros simuladores de voo, tendo em vista a impossibilidade de se treinar no próprio 

equipamento um grande número de procedimentos de emergência daqueles 

modelos de Anv. Em face disso, e por não dispor desses dispositivos no Brasil, a Av 

Ex iniciou uma política de instrução técnica no exterior (Estados Unidos da América 

e França), a fim de realizar os treinamentos de manobras de emergência dessas 

aeronaves.  

A partir de 2000, as Unidades Aéreas (U Ae) operacionais assumiram o 

encargo de ministrar parte da fase prática do EVI, formando seus próprios pilotos 

nessa especialização. Por conta disso, a utilização do simulador de voo do CIAN se 

intensificou, até que em 2005, o CIAvEx desenvolveu e passou a utilizar um 

treinador sintético de voo de helicópteros para a formação e treinamento do Piloto 

IFR. A construção desse dispositivo visou ainda ao desencadeamento de instruções 

relativas ao Gerenciamento de Recursos de Cabine (CRM) com os pilotos do Curso 

de Piloto de Anv (CPA) e ao treinamento tático de Comandante de fração (Seção, 

Pelotão e Esquadrilha) (LUNARDI, 2008). 

A instrução para a formação e adestramento IFR nos treinadores sintéticos de 

voo do CIAvEx, bem como para o treinamento de CRM, se consolidou e se 

intensificou ao longo dos últimos anos e, atualmente, compõe o rol de instruções 

mais recorrentes na atual Divisão de Simulação da Av Ex. Em contrapartida, a 

intenção inicial de empregar esses meios para o adestramento tático de frações não 

foi implementada, tendo sido usado experimentalmente em poucas ocasiões sem 

que houvesse a efetivação de sua prática. 

A configuração dos referidos dispositivos permite a aplicação de instruções 

táticas voltadas para frações até o nível pelotão, e com algumas restrições para o 

nível Subunidade (SU). Eles representam a cabine das aeronaves que mobíliam os 

Pelotões de Reconhecimento e Ataque (Pel Rec e Atq) e permitem inserir essa 

fração em uma simulação de voo para missões de combate.  

Apesar disso, não existe uma política de emprego desses meios com a 

finalidade de promover a melhoria dos procedimentos de voo de combate e do 

treinamento de comando e das técnicas, áticas e procedimentos (TTP) desse 
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pelotão. O seu adestramento tático se dá, exclusivamente, pela instrução prática 

real, ficando sujeito às restrições impostas pelas condições meteorológicas, pela 

disponibilidade de aeronaves e pelas limitações de HV para esse fim. 

Em função do que foi dito, este estudo visa a examinar o emprego dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx no adestramento tático do Pelotão de 

Reconhecimento e de Ataque da Av Ex para as missões de combate. Esses 

pelotões foram selecionados, por conta das compatibilidades citadas anteriormente 

entre seus empregos e as possibilidades de utilização dos dispositivos de simulação 

de voo do CIAvEx. Dessa forma, a delimitação populacional compreenderá as 

tripulações de combate dos Pel Rec e Atq do 1º BAvEx. 

Esses pelotões mobiliam Batalhões de Aviação que se encontram sediados 

em localidades distintas no Brasil e isso impõe uma abrangência indesejada de 

cenários de atuação dessa fração. Dessa forma, esta pesquisa se restringirá ao 

estudo dos Pel Rec e Atq sediados em Taubaté – SP. 

Por fim, com o intuito de se evitar a subjetividade de percepções alteradas 

pelo decorrer do tempo, e pelo fato de os treinadores terem passado por uma 

evolução tecnológica, recentemente, esta investigação pretende se restringir, 

temporalmente, aos dados referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Diante do exposto no item 1 (um), no Curso de Piloto de Combate (CPC) 

realizado no ano de 2015, algumas ações puderam ser testadas como parte da 

solução desses problemas. Durante a fase de planejamento de uma missão de 

combate Aeromóvel (Amv) com pelotões de reconhecimento e ataque (Pel Rec e 

Atq), os alunos se preparavam para montar o dispositivo do local de ensaio da 

missão e da matriz de sincronização, evento em que todas as fases da operação 

são sincronizadas e coordenadas através de uma simulação. Nessa oportunidade, 

um dos instrutores recém-egresso do Curso de Estado Maior da Aviação dos 

Estados Unidos da América (EUA) sugeriu que os alunos realizassem parte dos 

ensaios nos dispositivos de treinamento de voo do CIAvEx, os quais, como dito 

anteriormente, são utilizados normalmente para treinamento de voo por instrumentos 

e CRM. Tal sugestão se deu por conta da experiência adquirida no curso norte 
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americano, que se utilizava de alguns meios de simulação para aprendizagem de 

seus alunos no adestramento tático. 

Por conta disso, os alunos relocaram parte do tempo destinado ao ensaio 

para uma prática nos dispositivos de treinamento de voo do Centro de Instrução. 

Esses meios de simulação consistem em uma réplica da cabine do helicóptero 

Esquilo/ Fennec (HA1) que mobilia os Pel Rec e Atq. Por meio de estruturas de 

hardwares e softwares são capazes de oferecer verossimilhança de comando de 

pilotagem e, pela possibilidade de integração com outras aeronaves em um terreno 

digitalizado, permitem um voo semelhante ao real, mesmo sem dispor de atuadores 

para movimentação da cabine. 

Os pilotos no controle dos comandos de voo da aeronave conseguiram 

simular o voo tático em sua parte técnica e tática, e os pilotos no comando das 

frações conseguiram ensaiar o comando da fração e as condutas. Pelo ensaio, as 

tripulações puderam se antecipar aos erros que seriam cometidos na operação e se 

adiantar no reconhecimento da área de operações por meio da navegação no 

terreno digitalizado, de tal forma que se tornou possível treinar condutas e massificar 

suas execuções. 

Os instrutores do curso acompanharam esse treinamento e, no dia seguinte, a 

missão seria executada com o voo real. Para isso, os alunos estavam divididos em 

dois Pel Rec e Atq. Um realizaria a atividade pela manhã e o outro à tarde. Chegada 

a hora do cumprimento da tarefa com as aeronaves reais, o pelotão de alunos da 

parte da manhã executou a operação conforme planejado, podendo atestar o 

beneficio do ensaio nos dispositivos em questão. 

O pelotão da tarde não pôde sair para o voo real devido à degradação das 

condições meteorológicas. Dessa forma, para fins de avaliação e atribuição de nota, 

a qual todos os alunos estavam sujeitos, foi usado como parâmetro de avaliação o 

voo realizado no treinador de voo do Centro. Isso foi possível tendo em vista a 

proximidade desse voo simulado com o que seria executado de fato no terreno e 

pelo fato de ter sido acompanhado pelos instrutores. 

Diante do exposto, notou-se que o uso dos dispositivos de simulação de voo 

do CIAvEx para o adestramento tático dos pelotões de reconhecimento e de ataque 

se apresentava como instrumento eficaz na manutenção da operacionalidade das 

tripulações dessa fração para as missões de combate. Como Lunardi (2008) alega, a 
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utilização de meios de simulação pode ser considerada como um moderno meio 

auxiliar de instrução no adestramento das tripulações (Trip). 

Dessa maneira, pela aparente eficácia em reforçar o aprendizado e por servir 

como parâmetro de avaliação, algumas perguntas surgiram. Por que os dispositivos 

de simulação de voo do CIAvEx não são usados, também, para o adestramento 

tático das frações? Seria possível trazer esse tipo de adestramento para os Pel Rec 

e Atq das Unidades Aéreas, de modo a manter a sua capacidade operacional para 

as missões de combate em tempo de restrições orçamentárias? Como seria possível 

aplicar essa instrução?  

Assim, este estudo, visando a levantar subsídios para emprego desses 

dispositivos como ferramenta de treinamento no nível tático, pretende investigar a 

seguinte situação-problema: Em que medida o emprego dos dispositivos de 

treinamento de voo do CIAvEx pode contribuir para as práticas de adestramento 

tático dos Pel Rec e Atq das U Ae sediadas em Taubaté-SP em um contexto de 

missão de combate? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento sobre os objetivos dessa pesquisa, 

está detalhado, a seguir, o objetivo geral do trabalho, bem como os objetivos 

específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Examinar a utilização dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

Centro de Instrução de Aviação do Exército no adestramento tático dos Pel Rec e 

Atq das U Ae sediadas em Taubaté-SP para as missões de combate.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear de forma lógica e coerente a 

elaboração do trabalho. 

a. Descrever as características operativas da Aviação do Exército e suas principais 

missões de combate. 

b. Apresentar as limitações da Av Ex.  

c. Apresentar o Comando, o Centro de Instrução e o Batalhão de Aviação do 

Exército. 

d. Descrever a organização, o emprego e a regulamentação do adestramento tático 

dos Pel Rec e Atq da Av Ex. 

e. Apresentar conceitos básicos sobre simulação; simulação no EB e simulação na 

Aviação do Exército.  

f. Descrever o treinador sintético de voo de helicópteros e demais meios de 

simulação do CIAvEx. 

g. Citar as possibilidades e limitações dos treinadores sintéticos de voo de 

helicópteros para o incremento da qualidade da instrução de adestramento tático 

dos Pel Rec e Atq da Av Ex. 

h. Comparar os custos de operação das aeronaves do Pel Rec e Atq com os da 

utilização dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx.  

i. Descrever a prática de simulação para adestramento tático de pequenas frações 

na aviação do exército dos EUA e da França. 

j. Concluir acerca das contribuições do uso dos Treinadores sintéticos de voo de 

helicópteros do CIAvEx para a prática do adestramento tático dos Pel Rec Atq da 

Av Ex. 

 

1.3 HIPÓTESE  

 

Para se atingir o objetivo proposto, e em consonância com a situação-

problema descrita no item 1.1 (um ponto um), foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 
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 H1 – O emprego dos Treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx 

contribui para as práticas de adestramento tático dos Pel Rec Atq da Av Ex em um 

contexto de missão de combate.  

H0 - O emprego dos Treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx 

não contribui para as práticas de adestramento tático dos Pel Rec Atq da Av Ex em 

um contexto de missão de combate. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O alto custo da instrução aérea, associado aos fatores de segurança e de 

dependência de disponibilidade do material (aeronaves) e das condições 

meteorológicas, impõe uma série de restrições ao aprimoramento e execução do 

adestramento tático dos diversos pelotões da Av Ex, incluindo o Pel Rec e Atq. 

As atividades de treinamento de suas tripulações consomem número 

considerável de horas de voo, porém as limitações financeiras que atingem a Força 

não permitem que a plena disponibilidade dessas horas seja destinada às tropas da 

aviação. Melo (2006), na conclusão de seu trabalho sobre gerenciamento de 

recursos humanos na Aviação do Exército, ressalta essa questão: 

A quantidade de horas de vôo que a Av Ex tem recebido anualmente não 
permite que a mesma cumpra plenamente e satisfatoriamente todas as 
missões (ensino, treinamento/adestramento e operações). Algumas missões 
deixam de ser cumpridas ou são cumpridas com restrições. [...] é possível 
verificar que as horas de vôo disponibilizadas para as missões de 
treinamento/adestramento das U Ae não têm atendido às necessidades das 
mesmas (MELO, 2006, p.95).  

  

Para fins de elucidação, no ano de 2015, o 2º BAvEx passou por 

contingenciamento de suas horas de voo no segundo semestre, durante a fase de 

adestramento do ano de instrução. A restrição de horas de voo decaiu sobre a 2ª 

Esquadrilha de Emprego Geral, constituída por aeronaves do modelo Cougar para 

transporte de pessoal. Ao longo desse ano, essa esquadrilha se empenhou no 

adestramento do voo à noite utilizando óculos de visão noturna, a fim de atingir o 

preparo necessário para atuação nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.  

Por conta disso, as horas de voo destinadas ao preparo da tropa dessa 

esquadrilha se esvaíram no meio do período de adestramento, resultando 
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inicialmente na restrição dos seus voos dentro e fora de sede, o que comprometeu a 

manutenção das qualificações de adestramento de suas tripulações e sua 

participação em exercícios externos de apoio a outras Organizações Militares da 

Força. Até que houvesse uma reestruturação dessas horas de voo por meio de um 

esforço conjunto entre o Comando de Operações Terrestres (COTer) e o Comando 

de Aviação do Exército (CAvEx) para aquele final de ano, o adestramento da tropa 

ficou comprometido.  

Associados a essas questões financeiras, encontram-se os aspectos de 

segurança como fator de redução da qualidade da instrução militar específica para 

os Pel Rec Atq. Nos exercícios táticos, devido à complexidade envolvida na 

segurança da instrução e do voo, não existe a possibilidade da constituição de uma 

Força Oponente (FOROP) ativa, capaz de causar danos às aeronaves sem que isso 

imponha sérios riscos às tripulações, contribuindo para um déficit de rendimento 

relacionado à inexistência da tensão de combate. A existência apenas figurada 

dessa FOROP compromete o rendimento do exercício, ao permitir que o piloto 

negligencie os métodos de segurança tática em voo de combate, o que exige uma 

ação constante da equipe de instrução para a correção dessa falha.  

Isso fica evidenciado na avaliação dos instrutores do Curso de Piloto de 

Combate sobre as técnicas de condução das aeronaves por parte dos alunos. No 

curso de 2015, grande parte da queixa dos instrutores sobre o descuido das técnicas 

de condução das aeronaves do Pel Rec e Atq em um ambiente tático, respeitando 

as normas de segurança técnica1  e tática2 , incidia sobre a impossibilidade dos 

alunos serem afligidos, de forma mais palpável, pelas ações inimigas. 

Somado ao que já foi dito, se encontra o desgaste do material. As Anv 

possuem uma média de 25 (vinte e cinco) anos de uso. Dado o tempo de emprego 

desses meios, tornam-se comuns os gerenciamentos cada vez mais frequentes de 

panes nos sistemas das aeronaves que exigem sua permanência em solo para as 

atividades de manutenção. Além disso, a deterioração dos materiais aviônicos 

                                                
1
 Segurança técnica consistente na execução do voo tático em uma trajetória que permita minimizar 

os riscos de colisão com obstáculos, particularmente com fios, denominada trajetória de segurança. 
Essa trajetória é normalmente balizada pela crista militar das elevações, local onde se tem maior 
possibilidade de se enxergar, com antecedência, os postes das redes elétricas, bem como os 
demais obstáculos. 

2 Segurança tática é a ocultação frente às aeronaves e às tropas de solo inimigas, visando a evitar a 
detecção visual ou radar, e o consequente engajamento pelos sistemas de armas do eventual 
oponente. 
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embarcados, principalmente os equipamentos de comunicação e seus acessórios, 

por vezes limitam as atividades de treinamento, impondo uma desaceleração no 

ritmo de instruções e consequentemente no adestramento de pilotos e mecânicos de 

voo. 

Essas condicionantes de restrição de voo ficaram muito bem evidenciadas 

durante o Curso de Piloto de Aeronaves, Estágio de Pilotagem Tática e Curso de 

Piloto de Combate, todos do ano de 2015. 

No Curso de Piloto de Aeronaves desse ano, instruções básicas de manobras  

de emprego geral e de navegação, essenciais para a formação do piloto militar e  

civil, não foram executadas devido ao atraso no cronograma previsto, gerado pela 

indisponibilidade de aeronaves no período.  

A falta de aeronaves prontas para o voo restringiu o número de missões de 

voo de instrução, o que resultou em certo grau de prejuízo na formação dos pilotos, 

que tiveram que recuperar essas qualificações nos seus batalhões de aviação de 

destino, onerando ainda mais a carga de adestramento dessas unidades. 

Pelo mesmo motivo, o Estágio de Pilotagem Tática deixou de executar a 

instrução integral do voo de montanha (condição especial de voo para esse tipo de 

ambiente operacional) com a totalidade dos seus alunos, o que resultou na 

conclusão do estágio com metade do efetivo de alunos sem a proficiência 

necessária para a realização desse voo. 

Por fim, durante o Curso de Piloto de Combate, por questões de restrição de 

voo causado pelas condições meteorológicas, uma missão de instrução de voo 

deixou de ser executada durante a Operação Vale do Paraíba, a qual contempla 

quatro missões de voo no total. Ainda no curso de 2015, durante o último exercício 

realizado na cidade de Itu-SP, uma das últimas missões de voo com óculos de visão 

noturna deixou de ser realizada de forma integral pela restrição de visibilidade 

causada pela degradação das condições meteorológicas. 

Diante dessas restrições, o uso de simuladores para o adestramento tático 

dos pelotões da Aviação do Exército, especialmente os Pel Rec e Atq, se apresenta 

como ferramenta adequada na redução de gastos e na manutenção da 

operacionalidade de suas tripulações. Para Lunardi (2008, p.55), “a utilização de 

meios de simulação [...] pode ser considerada como um moderno meio auxiliar de 

instrução na qualificação e adestramento das Trip [...]”. Ressalta também que o uso 
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de simuladores se constitui “em uma alternativa complementar econômica e eficiente 

para o treinamento das Trip” (LUNARDI, 2008, p.55). 

A proximidade com um voo real proporciona uma economia significativa em 

horas de voo no Exército e envolve baixo custo.  Permite, ainda, a padronização de 

procedimentos, resultando em melhoria na qualidade de ensino sem apresentar 

riscos à segurança do pessoal e do material intrínsecos ao voo real (WILTGEN, 

2016). Para o adestramento tático dos Pel Rec e Atq, fornece ainda a possibilidade 

da independência das condições meteorológicas e da disponibilidade de aeronaves 

para execução dos treinamentos.  

Por conta desse cenário, o próprio EB enfatiza a importância do adestramento 

por meio de simuladores para as tripulações da Aviação do Exército ao estabelecer 

Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) que definem o prosseguimento da 

implantação do Centro de Simulação da Av Ex. 

Esse Centro se constitui em mais um passo rumo à modernização da Av Ex, 

pois, além de abrigar os dispositivos de simulação de voo da aviação, permite atuar 

virtualmente em conjunto com os dispositivos de simulação no Rio Grande do Sul, 

hoje abrigados pelo Centro de Instrução de Blindados (CIBld).  

Objetivando essa parceria, o Plano Estratégico do Exército (PEEx) (2016 – 

2019) estabeleceu, ainda, a criação definitiva do Centro de Adestramento e 

Avaliação-Sul (CAA-Sul), que enquadrará as estruturas de simulação construtiva, 

virtual e viva, dentro de uma arquitetura integradora, possibilitando o adestramento 

conjunto entre tropas de superfície de combate e de apoio ao combate e tropas da 

Av Ex em um médio prazo.  

Nesse sentido, em consonância com as mais elevadas diretrizes da Força, 

esse trabalho examinará a utilização dos treinadores sintéticos de voo de 

helicópteros do CIAvEx no adestramento tático dos Pel Rec e Atq da Av Ex. Ao final 

espera-se que os resultados obtidos possam auxiliar, em um médio prazo, a 

elaboração de políticas e diretrizes para a utilização de meios de simulação de voo 

como instrumento de adestramento de Pel Rec e Atq no novo Centro de Simulação 

da Aviação do Exército. Em uma fase posterior, espera-se, ainda, que auxilie na 

prática da avaliação das tropas da Av Ex.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ao iniciar o estudo bibliográfico com o intuito de revisar o que existe em 

termos de estado da arte sobre o objeto da pesquisa, mantendo-se atento a 

pertinência com o tema e com a fundamentação dos objetivos, do problema e das 

hipóteses levantadas, foram pesquisados autores e trabalhos que dissertam sobre 

características operativas da Av Ex. Também foram estudadas práticas de simulação 

de uma maneira geral (tipos, custos, vantagens, desvantagens etc.), de modo a 

abordar sua relação com a qualidade da instrução e exemplos práticos de outras 

nacionalidades. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS QUANTO AO EMPREGO DA AVIAÇÃO 

 

Inicialmente, com o intuito de realizar uma familiarização com a atividade de 

voo militar realizado na Av Ex, será procedida uma breve exposição de conceitos 

julgados importantes para a melhor compreensão deste trabalho. O seu 

entendimento facilitará a futura compreensão da relação entre o emprego de meios 

de simulação de voo e o adestramento tático de pequenas frações da Aviação do 

Exército, ao permitir maior imersão no ambiente vivido pelas tripulações de 

aeronaves dessa tropa singular. 

 

2.1.1 Conceitos fundamentais 

 

O Programa Padrão da série Tango para a Aviação do Exército (PPT Av Ex) 

de 2004 traz alguns conceitos e termos específicos para a tropa de aviação do 

exército, dentre eles destacam-se: 

 

a. Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (HA – Helicópteros de Ataque)   

Modelo de helicóptero do tipo Esquilo e Fennec (HA-1) e suas derivações. 

 

b. Helicópteros de Emprego Geral (HM – Helicópteros de Manobra) 
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Modelo de helicóptero do tipo Pantera (HM-1), Black Hawk (HM-2), Cougar 

(HM-3), Jaguar (HM-4) e suas derivações. 

  

c. Habilitação Técnica (HT) 

De acordo com o Programa Padrão da série Bravo (PPB)/1 “Planejamento, 

Execução e Controle da Instrução Militar”, Habilitação Técnica corresponde a 

conhecimentos e habilidades indispensáveis ao manuseio de materiais bélicos e à 

operação de equipamentos militares. 

Na Aviação do Exército, é utilizada para designar determinado manuseio de 

materiais bélicos e operação de equipamentos militares que o aeronavegante ou 

qualquer outro especialista na área de aviação deve estar habilitado a executar, de 

acordo com sua qualificação e exigências da função exercida. No caso do piloto, 

cada Objetivo Individual de Instrução (OII) de prática em voo será considerada uma 

HT. 

 

d. Perda da HT 

É a perda da habilitação do tripulante naquele tipo de voo ou manobra, 

decorrente de ter ultrapassado, sem realizar aquela HT, o prazo de tempo estipulado 

nas normas em vigor ou por outro motivo qualquer. 

 

e. Recuperação da HT 

É o voo realizado, pela unidade aérea, fazendo parte da Capacitação Técnica 

e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), para habilitar um tripulante em 

determinado tipo de voo ou manobra, por ter perdido a HT como descrito 

anteriormente. 

 

f. Manutenção da HT 

É o voo realizado, pela unidade aérea, fazendo parte da CTTEP, para 

treinamento de um tripulante em determinado tipo de voo ou manobra, sem que o 

mesmo a tenha perdido. 

 

g. Atualização de Conhecimento 
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De acordo com o PPB/1, Aquisição de Conhecimento deve ser entendida 

como a assimilação de conceitos, ideias e dados, necessários à formação do militar. 

Na Aviação do Exército, é utilizado o conceito de Atualização de 

Conhecimentos (AC) para designar a revisão e a atualização de conceitos, ideias, 

práticas e dados necessários e essenciais para o desempenho de funções 

específicas. 

 

h. Missões de Voo 

São todos os voos previstos em Plano Diário de Voo (PDV) ou em documento 

similar. Pode ser classificado de acordo com sua natureza e com seu objetivo. 

 

1) Quanto à natureza: 

 a) Voo visual 

Quando obedece às regras de voo visual (VFR - Visual Flight Rules). 

 b) Voo por instrumentos 

Quando obedece às regras de voo por instrumentos (IFR - Instruments Flight 

Rules). 

 c) Voo diurno 

Quando executado no período entre o Início do Crepúsculo Matutino Náutico 

(ICMN) e o Fim do Crepúsculo Vespertino Náutico (FCVN). 

 d) Voo noturno 

Quando executado no período entre FCVN e ICMN. 

 

2) Quanto ao objetivo: 

 a) Voo de instrução (qualificação no modelo e recuperação da HT) 

Voo previsto, planejado e executado especificamente para atender a um ou 

mais objetivo(s) de instrução. 

 b) Voo de aplicação 

Todo voo realizado para a manutenção da HT ou para o cumprimento de 

missões em proveito do EB, outras Forças Armadas, Auxiliares e outros órgãos ou 

para a execução de exercícios de adestramento. 

 

i. Aeronavegante 

Militar com curso na área de aviação. 
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j. Proficiência 

Grau de habilidade demonstrado pelo piloto na execução de determinado OII, 

caracterizado pela destreza e segurança, dentro dos parâmetros previstos nos 

manuais pertinentes. O piloto realiza a tarefa com erros pequenos e pouco 

frequentes, por ele interpretados e corrigidos com presteza (BRASIL, 2004). 

 

2.1.2 Considerações gerais 

 

Com a intenção de realizar uma ambientação sobre as características da 

aviação militar brasileira, foi realizada a revisão do Manual de Vetores Aéreos do 

Exército Brasileiro, EB20-MC-10.214, de 2014. É por meio dessa contextualização 

que se poderá compreender as peculiaridades da Av Ex, de modo que haja um 

entendimento sobre como essas características se relacionam com a prática da 

simulação.  

Pela descrição desse manual, a Av Ex fica caracterizada por sua atuação 

intensa em todas as faixas do Espectro dos Conflitos, e por isso passa a se 

constituir em ferramenta valiosa à disposição dos comandantes dos elementos da 

Força Terrestre para intervirem decisivamente na manobra.  

As Operações no Amplo Espectro exigem que a Força Terrestre esteja 

permanentemente capacitada a conduzir ações e a obter resultados decisivos nos 

conflitos. Para tanto, deve ser dotada de capacidades que lhe confiram máxima 

flexibilidade para enfrentar as possíveis ameaças e combinar ações que explorem a 

iniciativa e a rapidez necessárias para atuar em áreas geográficas de difícil acesso 

ou de longo alcance (BRASIL, 2014). 

É nesse contexto que se insere o emprego dos vetores aéreos da Força 

Terrestre, relacionados às aeronaves da Aviação do Exército e aos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), que atuam como multiplicadores do 

poder de combate e possibilitam aos comandantes, em todos os níveis, explorar 

com efetividade a terceira dimensão do Espaço de Batalha (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, o Exército atua decisivamente no espaço aéreo próximo ao 

solo, onde as ações são dominadas pela F Ter. O emprego de vetores aéreos se 

apresenta como um diferencial tecnológico indissociável do próprio poder de 
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combate terrestre, capaz de multiplicá-lo com efetividade em momentos decisivos 

das operações, tornando-os essenciais nas Operações no Amplo Espectro (BRASIL, 

2014). 

A Aviação do Exército aumenta a capacidade operacional da F Ter, 

proporcionando-lhe aeromobilidade orgânica, nos níveis tático e estratégico, este 

último com restrições. Para fins de entendimento, conceitua-se aeromobilidade da 

seguinte maneira:  

 

É a mobilidade tática dos meios da F Ter através da terceira dimensão do 
Espaço de Batalha, normalmente, empregando meios próprios. Ela 
multiplica o poder de combate e permite que comandantes dos escalões 
que possuam tais meios atuem com rapidez sobre toda a área de interesse 
para a manobra terrestre planejada. A aeromobilidade orgânica da F Ter em 
operações é proporcionada pelos meios da Av Ex (BRASIL, 2014, p.1-2). 

 

Para isso a Av Ex é organizada de forma racional, flexível e capaz de evoluir 

para atender às situações de emprego que se apresentem em diferentes áreas e 

cenários.  

Cabe ressaltar que tais considerações se fazem necessárias para a 

compreensão da importância da Aviação do Exército para a Força Terrestre, pois é 

desse modo que a necessidade da evolução das técnicas e instruções de 

adestramento para melhor atender a Força será evidenciada. Essa revisão permite 

lançar um olhar crítico sobre a necessidade de uma estrutura de adestramento tático 

eficaz para as tripulações da Aviação, de modo que os pilotos tenham condições de 

garantir a oferta dessas possibilidades para ampliação do poder de combate do EB. 

Em consequência, a consciência da estreita relação entre a utilização dos 

treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx e a evolução da instrução 

de adestramento tático para os Pel Rec e Atq na Av Ex, descrita anteriormente, 

também será ampliada.  

Isso fica visível ao se apresentar as características operativas e principais 

missões de combate da Aviação do Exército, evidenciando o tipo de apoio prestado 

por ela, bem como ao se destacar suas limitações, definindo os limites dessa 

ampliação de poder de combate em função da operação da aviação. Ressalta-se 

que é por meio dessa revisão que se entenderá a necessidade da constante 

evolução dos métodos de ensino voltado para a parte tática das pequenas frações 
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da Av Ex e sua correlação com o emprego dos dispositivos de treinamento de voo 

do CIAvEx. 

 

2.1.2.1 Características operativas e principais missões de combate 

 

Uma melhor compreensão sobre o emprego da Aviação do Exército se dá 

pelo conhecimento de suas características operativas, que permitem a ela 

proporcionar aeromobilidade ao escalão da Força Terrestre enquadrante, cumprindo 

operações aeromóveis de combate, apoio ao combate e apoio logístico. 

No manual de emprego dos vetores aéreos do Exército Brasileiro, EB20-MC-

10.214 de 2014, tem-se listado tais características, dentre as quais BRASIL (2014) 

destaca quatro delas, sendo a primeira a Mobilidade dos meios da Aviação. Ela é 

superior à de qualquer outro meio de superfície e permite que as frações da Av Ex 

se desloquem com agilidade no interior da Área de Responsabilidade (A Rspnl) ou 

Zona de Ação (Z Aç), sem que esse movimento seja afetado significativamente por 

obstáculos naturais e artificiais existentes no terreno. 

Velocidade é outra característica sua e é resultante das possibilidades 

técnicas de suas aeronaves, que lhes permite atuar em qualquer ponto da A Rspnl/Z 

Aç com grande presteza, possibilitando a tomada de ações oportunas que interfiram 

diretamente no rumo do conflito. 

O resultado da combinação de Mobilidade e Velocidade confere à Av Ex outra 

grande particularidade de operação, o seu Alcance, e permite aos comandantes dos 

elementos de emprego da F Ter ampliar o raio de ação de seus meios e, 

consequentemente, atuar decisivamente e antecipadamente sobre os meios do 

oponente antes que este constitua uma ameaça iminente à Força empregada. Sua 

restrição de emprego se dá pela autonomia das aeronaves. 

A Ação de Choque é mais uma característica operativa e resulta do 

aproveitamento simultâneo das características da mobilidade, potência de fogo e 

relativa proteção blindada, proporcionada pela aptidão dos elementos de emprego 

da Av Ex para atuar como plataformas de armas altamente móveis e flexíveis – com 

o armamento orgânico embarcado nas aeronaves – em condições de surpreender e 

emboscar as forças do oponente, independentemente da natureza do terreno no 

qual evoluam. 
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Por fim, BRASIL (2014) descreve a Flexibilidade de Emprego dos meios da 

Aviação ao elucidar que as frações da Av Ex podem ser empregadas em uma 

multiplicidade de missões. Das atividades e tarefas de Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) às de ataque aeromóvel, passando pela 

atuação como ligação ou posto de comando (PC) aéreo, as aeronaves da Av Ex são 

aptas a uma ampla gama de tarefas nas missões de combate, apoio ao combate e 

apoio logístico. 

Em face de tais características, as missões de combate, apoio ao combate e 

apoio logístico podem ser melhores exploradas, fruto das oportunidades conferidas 

por essas particularidades de se vencerem rapidamente grandes distâncias e 

ultrapassarem obstáculos terrestres. No manual de Vetores Aéreos da Força 

Terrestre de 2014, fonte revisada até o presente momento, essas missões são 

enquadradas e integradas dentro das diversas Funções de Combate, de modo que 

se torna difícil a distinção daquelas voltadas para o combate, apoio ao combate e 

apoio logístico. As Instruções Provisórias IP1-1 de 2000, “Emprego da Aviação do 

Exército”, descreve de forma sucinta todas elas e caracteriza as missões de 

combate como aquelas que aprofundam o esforço da campanha terrestre, além de 

classifica-las da seguinte forma: 

 

a. Ataque Aeromóvel (Atq Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv [Operação Aeromóvel], na qual uma F Helcp [Força de 
Helicópteros], reforçada ou não por elementos de F Spf [Força de 
Superfície], é empregada para neutralizar ou destruir forças ou instalações 
inimigas, em proveito da operação realizada pelo escalão enquadrante. 
b. Reconhecimento Aeromóvel (Rec Amv) - Missão de combate, 
realizada num quadro de Op Amv, na qual uma F Helcp, constituindo ou não 
FT Amv com elementos de F Spf, sob o comando da F Helcp, realiza ações 
de reconhecimento em benefício do escalão enquadrante. 
c. Segurança Aeromóvel (Seg Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv, na qual uma F Helcp, constituindo ou não FT Amv 
[Força Tarefa Aeromóvel], cujo comando pode ser atribuído tanto à F Helcp 
quanto à F Spf, participa de ações de cobertura, proteção ou vigilância em 
benefício do escalão enquadrante.  
d. Assalto Aeromóvel (Ass Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv, na qual uma FT Amv, sob o comando da F Spf, desloca 
tropa adestrada e equipada, visando a conquista e manutenção de regiões 
do terreno e a participação na destruição de forças inimigas. 
e. Incursão Aeromóvel (Inc Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv, na qual uma FT Amv, de valor até subunidade, sob o 
comando da F Spf, realiza uma rápida penetração em área controlada pelo 
inimigo, a fim de obter dados, confundi-lo, inquietá-lo, neutralizar ou destruir 
suas instalações, finalizando com uma exfiltração aeromóvel e/ou terrestre, 
previamente planejada, após a ação no objetivo. 
f. Infiltração Aeromóvel (Infl Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv, na qual uma F Spf, de valor até subunidade, é 
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desdobrada por uma F Helcp, sob o comando da F Spf, em área hostil ou 
controlada pelo inimigo, para cumprir determinada missão. 
g. Exfiltração Aeromóvel (Exfl Amv) - Missão de combate, realizada num 
quadro de Op Amv, onde uma F Spf de pequeno valor (até escalão 
subunidade) é retirada por uma F Helcp, sob o comando da F Spf, de área 
hostil ou controlada por forças inimigas (BRASIL, 2000, p. 4-2, grifo do 
autor). 

 

Até aqui, fica destacado que as características operativas da Av Ex a sujeita à 

execução de missões especialmente enquadradas em um contexto de Operação 

Aeromóvel. Isso acaba por se fundir na própria essência da Aviação do Exército, o 

que traz a percepção de que seu emprego operacional está diretamente voltado 

para missões táticas, embora ainda exista grande demanda de operação das 

aeronaves do Exército para fins administrativos.  

Entende-se, dessa forma, que a missão básica da Av Ex está imersa no 

contexto do campo de batalha, lugar em que o adestramento tático tem vital 

importância para a continuidade das operações, para a segurança das próprias 

tripulações e para o aumento do poder de combate.  

 

2.1.2.2 Limitações 

 

Segundo ainda o EB20-MC-10.214, os meios aéreos da Aviação 

proporcionam aos comandantes a possibilidade de aproveitar de forma decisiva as 

oportunidades surgidas durante as operações, interferindo rapidamente no curso das 

ações por meio da concentração ou dispersão do poder de combate à sua 

disposição (BRASIL, 2014). 

Para que isso ocorra, os comandantes devem realizar uma criteriosa análise 

de risco quando do Exame de Situação para o planejamento de emprego de tais 

meios, devendo considerar primordialmente o impacto das seguintes limitações à 

capacidade operativa da Av Ex: 

  

a) dependência das condições meteorológicas; 
b) necessidades específicas para as atividades e tarefas de apoio logístico, 
tais como o elevado consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, 
óleos e lubrificantes) específico de aviação, o custo de obtenção e 
manutenção do material de aviação (equipamentos, sistemas e itens de 
suprimento) e a capacitação específica do capital humano necessários para 
sua execução; 
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c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 
eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as 
operações de pouso e decolagem; 
d) dificuldade de recompletamento de material e pessoal com capacitação 
técnicas específicas (tripulações, apoio de solo e apoio logístico) com as 
operações em curso; e 
e) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações 
de duração prolongada (BRASIL, 2014, p.3-2). 
  

Tais limitações não se restringem à execução das operações de guerra, pois 

muitas delas se relacionam diretamente com a atividade de voo em si, podendo 

limitar até mesmo as atividades de rotina de um batalhão em tempo de paz. Essas 

limitações também são consideradas pelos comandantes dos diversos níveis das 

frações de aviação no planejamento das instruções de adestramento e de 

qualificação técnica e tática das tripulações, bem como no das missões de apoio à F 

Ter ao longo do ano. 

A grande dependência das condições meteorológicas, as necessidades 

específicas para as atividades e tarefas de apoio logístico, o custo de obtenção e 

manutenção do material de aviação e a capacitação específica do capital humano 

necessário para a execução do voo, aliado às restrições orçamentárias pelas quais o 

Exército Brasileiro passa, exigem a busca de novos métodos e ferramentas de 

adestramento que estejam dissociadas das limitações que impõem. Esses fatores 

abrem caminho ao estudo pormenorizado da prática da simulação nas atividades de 

treinamento operacional das tripulações da Av Ex, de modo a conhecer os conceitos 

de simulação, seu emprego, suas vantagens e desvantagens e sua possível 

eficiência na prática da instrução militar. 

Para que isso ocorra, será procedida uma ambientação sobre as 

peculiaridades dessa tropa, de maneira a abordar conceitos importantes sobre a 

atividade da aviação, estrutura e organização das Unidades Aéreas e a formação do 

piloto e suas qualificações, de tal forma que fique evidenciada a pertinência do 

incremento da instrução militar de adestramento tático dos Pel Rec e Atq pela 

utilização desses dispositivos de simulação. 
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2.1.2.3 O Comando de Aviação do Exército (CAvEx) 

 

Constituído já desde o tempo de paz, o Comando de Aviação do Exército é o 

comando incumbido da geração de capacidades e da padronização de 

procedimentos das tripulações das aeronaves do Exército (BRASIL, 2014). Por esse 

motivo, constitui-se no órgão fundamental para o prosseguimento da implantação da 

política de simulação da Av Ex. Bomfim (2014), em seu Trabalho de Conclusão de 

Curso à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, intitulado “A formação do 

piloto da Aviação do Exército na Era do Conhecimento”, descreve de maneira 

elucidativa parte de sua organização. 

O CAvEx está sediado em Taubaté, no Estado de São Paulo, e é composto 

pelos 1° e 2° Batalhões de Aviação do Exército, Base de Aviação de Taubaté, 

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação e Centro de Instrução de Aviação 

do Exército. Há ainda mais duas unidades operacionais com os quais o CAvEx 

mantém um canal técnico: o 3º BAvEx, sediado em Campo Grande - MS, e o 4º 

BAvEx, em Manaus - AM. O CIAvEx, sendo o Estabelecimento de Ensino do 

Sistema Aviação, possui um canal técnico com o Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx) por intermédio da Diretoria de Educação Técnica Militar 

(DETMil). A Aviação conta ainda com a Diretoria de Material de Aviação do Exército 

(DMAvEx), subordinada ao Comando Logístico (CoLog), e uma Seção de Aviação, 

na Divisão de Aviação e Segurança da 3ª Subchefia do Comando de Operações 

Terrestres (COTer) (BOMFIM, 2014). 

Para cumprir sua missão, a Aviação do Exército é dotada de cinco 

modelos de aeronaves – o HA-1 Esquilo/Fennec (Figura 1), atual aeronave de 

reconhecimento e ataque do Exército e os HM-1, HM-2, HM-3 e HM-4, 

respectivamente Pantera, Black Hawk, Cougar e Jaguar (Figuras 2, 3, 4 e 5), as 

quais se constituem nas aeronaves de emprego geral da Aviação. 
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FIGURA 1 - Fennec/Esquilo HA-1 
Fonte: Bomfim (2014, p.35) 

 

 
FIGURA 2 - Pantera HM-1 
Fonte: Bomfim (2014, p.35) 
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FIGURA 3 - Black Hawk HM-2 
Fonte: Bomfim (2014, p.36) 

 

 
FIGURA 4 - Cougar HM-3 
Fonte: Bomfim (2014, p.36) 
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FIGURA 5 - Jaguar HM-4 
Fonte: Bomfim (2014, p.37) 

  

2.1.2.4 O Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) 

 

O Centro de Instrução de Aviação do Exército, "Escola de Aviação Militar, 

1919", é um Estabelecimento de Ensino da linha bélica, destinado à formação dos 

recursos humanos necessários à Aviação do Exército. Além da formação, a escola 

também trabalha na atualização dos profissionais de aviação e ainda atua como 

Unidade padronizadora no âmbito do CAvEx (BOMFIM, 2014). 

 

2.1.2.4.1 Os cursos e estágios para pilotos realizados no CIAvEx 

 

De acordo com o plano de carreira da Aviação do Exército, o piloto militar 

deve ser possuidor do Curso de Piloto de Aeronaves (CPA), Curso de Piloto de 

Combate, e Avançado de Aviação (AAv) e ainda dos Estágio de Pilotagem Tática 

(EPT) e de Voo com Óculos de Visão Noturna (OVN), caso pilote uma aeronave 

capacitada para esse fim. Eventualmente pode realizar também o Estágio de Voo 

por Instrumentos (EVI), aumentando a capacidade operacional das Unidades Aéreas 

(BOMFIM, 2014). 
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O Curso de Piloto de Aeronaves, curso que propicia a formação do piloto 

militar, tem como objetivo essencial habilitar os oficiais à ocupação de cargos e ao 

desempenho de funções ligadas ao planejamento e à execução de missões de voo, 

por meio da pilotagem de aeronaves. Esse curso tem a duração aproximada de 40 

(quarenta) semanas e o universo de seleção são os tenentes de carreira das Armas 

de Infantaria, de Cavalaria, de Artilharia ou de Engenharia, podendo abranger os 

oficiais subalternos do Serviço de Intendência, do Quadro de Material Bélico e da 

Arma de Comunicações, conforme a portaria vigente no ano do curso. O seu 

funcionamento é regulado pelo Comando de Operações Terrestres e a orientação 

técnico-pedagógica fica a cargo do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (BOMFIM, 2014). 

A qualificação seguinte é dada por meio do Estágio de Pilotagem Tática, que 

tem como objetivo habilitar o piloto de aeronaves do Exército Brasileiro a exercer a 

função de piloto tático no cumprimento de missões de combate. Esse estágio 

capacita o militar a realizar a progressão tática em qualquer terreno, o deslocamento 

em formação, e o tiro com o armamento axial da aeronave de reconhecimento e 

ataque, tornando o piloto apto a participar de uma operação aeromóvel. O estágio 

tem a duração máxima de 11(onze) semanas, é realizado em Taubaté e na Base 

Aeronaval de São Pedro D’Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro, e compreende 22 

(vinte e duas) missões de voo (BOMFIM, 2014).  

Na sequencia, o piloto realiza o Curso de Piloto de Combate, cujo objetivo é 

habilitar oficiais à ocupação de cargos e ao desempenho de funções ligadas ao 

planejamento e à execução de missões de combate da Aviação do Exército e ao 

comando de frações, até o nível subunidade aérea. O curso tem a duração 

aproximada de 12 (doze) semanas e compreende 21 (vinte e uma) missões de voo e 

duas operações completas, com missões de reconhecimento, vigilância, ataque, 

incursão/assalto, entre outras (BOMFIM, 2014).  

O Estágio de Voo com Óculos de Visão Noturna habilita oficiais pilotos a 

operarem helicópteros com auxílio de equipamento de visão noturna. O estágio 

compreende uma semana teórica e 11(onze) missões de voo e possibilita ao piloto 

realizar operação de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico com o 

emprego do OVN. 

O último curso específico da carreira do piloto é o Curso Avançado de 

Aviação. Ele é ministrado para oficiais aperfeiçoados, possuidores do CPC ou 
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Gerentes de Aviação. O curso tem o objetivo de ampliar os conhecimentos 

necessários para ocupação de cargos e para o desempenho de funções de estado 

maior e de comando de unidade aérea em operações, bem como de oficial de 

ligação da aviação junto aos comandos de Grandes Unidades e Grandes Comandos 

da Força Terrestre. O Curso Avançado de Aviação é focado essencialmente no 

método de planejamento e, por isso, não contém missões de voo (BOMFIM, 2014).  

Por fim, o Estágio de Voo por Instrumentos tem por objetivo formar o Piloto 

IFR, apto à condução do voo IFR. Como é um processo longo e dispendioso, deixou 

de ser mandatório no estágio atual de desenvolvimento da Aviação do Exército. 

Somente a parte teórica do EVI é ministrada no CIAvEx para os pilotos de qualquer 

modelo de helicóptero. Concluída a fase teórica, os pilotos retornam para os 

batalhões a fim de realizar a fase prática (BOMFIM, 2014). 

O conhecimento desse plano de carreira é desejável para que se entenda os 

tipos de qualificações existentes para um piloto da Av Ex e quais delas o habilitam à 

participação de missões táticas, tornando-se evidente que o público alvo da 

instrução de adestramento tático por meio de simulação não será a totalidade de 

pilotos da aviação, apesar de ser a maioria deles. Além disso, permite visualizar em 

quais cursos de especialização do CIAvEx o emprego de seus próprios simuladores 

sintéticos se fariam proveitosos, como é o caso do CPC. 

 

2.1.2.5 O Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx) 

 

Dando continuidade a apresentação da estrutura organizacional da Av Ex, as 

Instruções Provisórias IP 1-20 de 2003, “O Esquadrão de Aviação do Exército”, 

estabelece a constituição dos Batalhões de Aviação e suas esquadrilhas. De acordo 

com essas instruções, cabe ao CAvEx coordenar e controlar o preparo dos 

Batalhões de Aviação do Exército, cuja constituição básica, embora flexível, dá-se 

pela integração dos elementos a seguir especificados (Figura 6): 

a. Comando e Estado-Maior 

b. Esquadrilha de Comando e Apoio (Esqda C Ap) 

c. Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Esqda He 

Rec Atq ) 

d. 2 (duas) Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral (Esqda He Emp 
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Ge) 

e. Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves (Esqda Mnt Sup 

Anv) (BRASIL, 2003). 

 

 
FIGURA 6 - Batalhão de Aviação do Exército 
Fonte: BRASIL (2003, p.2-4) 

 

Embora seja essa a organização descrita na IP 1-20, atualmente as 

configurações das esquadrilhas nos diversos batalhões de aviação se encontram 

adaptadas e ajustadas às suas principais condições operativas e aos meios que 

dispõem para o cumprimento de suas missões. O 2º Batalhão de Aviação do 

Exército, por exemplo, deixou de contar com uma Esqda He Rec Atq desde o final 

do ano de 2013, por deixar de operar com aeronaves vocacionadas para as missões 

típicas desse tipo de esquadrilha.  

 

2.1.2.5.1 A Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral e a Esquadrilha de 

Helicópteros de Reconhecimento e Ataque 

 

A Esqda He Emp Ge pode ser mobiliada com as seguintes aeronaves: 

Helicóptero de Manobra HM-1 Pantera (versão k e k2), HM-2 Black Hawk, HM-3 

Cougar e HM-4 Jaguar. Por não haver ainda modelos de simuladores desses tipos 

de aeronaves na Av Ex, considera-se oportuno relevar suas qualificações técnicas 

para o presente trabalho e destacar, para melhor compreensão da organização da 

Aviação do Exército, o emprego da Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral. 

Ela se constitui no elemento de manobra do batalhão onde está concentrada 

a capacidade de transporte da unidade. Incorpora as características de mobilidade, 

flexibilidade e sistema de comunicações amplo e flexível sendo, porém, restrita sua 
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potência de fogo (BRASIL, 2003). Sua organização se dá pela seguinte maneira 

(Figura 7): 

(a) Comando; 

(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap); 

(c) 3 (três) Pelotões de Helicópteros de Emprego Geral (Pel He Emp Ge) 

 

 
FIGURA 7 - Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral 
Fonte: BRASIL (2003, p. 2-6) 

 

Já a Esqda He Rec Atq se constitui no elemento de manobra do batalhão que 

concentra a quase totalidade da potência de fogo da unidade por meio da 

equipagem de suas aeronaves modelos Esquilo/Fennec (HA-1) com metralhadoras 

e lançadores de foguetes. Essa característica, aliada ao adestramento e às 

possibilidades técnicas dos helicópteros de reconhecimento e de ataque, julgados 

mais ágeis e mais leves, permite que a subunidade cerre seus meios sobre o 

inimigo, por meio do fogo e movimento, destruindo-o ou neutralizando-o (BRASIL, 

2003). Ela é constituída pelos elementos a seguir especificados (Figura 8): 

(a) Comando; 

(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap); 

(c) Pelotão de Helicópteros de Reconhecimento (Pel He Rec); 

(d) 2 (dois) Pelotões de Helicópteros de Ataque (Pel He Atq) 

 



48 

 

 

FIGURA 8 - Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque 
Fonte: BRASIL (2003, p.2-5) 

 

2.1.3 O Pelotão de Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec e Atq) 

 

Caracterizado pelo seu dinamismo, flexibilidade e agilidade, o Pel Rec Atq se 

consolida como tema central dessa pesquisa. Isso ocorre pela compatibilidade 

existente entre suas aeronaves e os módulos (cabines) de simulação existentes no 

CIAvEx. Dessa forma, pretende-se adiante descrever a sua organização, seu 

emprego e sua forma de adestramento, de modo que, futuramente, seja possível 

associar esses conceitos com o emprego da simulação no adestramento tático 

dessa fração. 

 

2.1.3.1 Organização  

 

A organização dos Pel Rec e Atq é descrita de forma simplificada por Lunardi 

(2008), em sua Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército, intitulada “A importância do emprego de meios de 

simulação de vôo no incremento da operacionalidade das tripulações da Aviação do 

Exército Brasileiro”. No seu trabalho, Lunardi (2008) explica que os Pel Atq são 

constituídos por duas seções de helicópteros, cada uma com duas aeronaves, 

perfazendo um total de quatro aeronaves por pelotão. Essa constituição difere do 

Pel Rec, que possui uma aeronave a mais específica para o Cmt Pel, totalizando 
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cinco aeronaves. Os helicópteros de reconhecimento e ataque utilizados por essas 

frações são o HA-1 Esquilo e o HA-1 Fennec. As diferenças entre os dois modelos 

são muito pequenas, podendo ser desconsideradas para o estudo.  

Ambos os modelos passam por um processo de modernização, mas a 

configuração básica delas pode ser dada como a apresentada por Lunardi (2008), 

que relata sobre a possibilidade dessas aeronaves serem armadas com Lançador de 

Foguete (L Fgt) 70 mm e com Metralhadora Calibre (Mtr Cal) .50, em três 

configurações: simples, com dois L Fgt; simples, com duas Mtr; e mista (Figura 9), 

com um L Fgt e uma Mtr. Destaca, ainda, que pode ser armada com duas Mtr 

Machine Automatic Gun (MAG) 7,62 mm. 

Tem condições de realizar tiro diurno, na versão básica. É equipada com 

sistema de iluminação para Óculos de Visão Noturna (OVN) e, por isso, pode 

cumprir missões noturnas, incluindo o tiro à noite. Possui como acessórios: 

equipamento guincho, para realizar içamento em operações de busca e salvamento; 

e gancho, para transporte de cargas externas. Atualmente, algumas dessas 

aeronaves podem ser equipadas ainda com o sistema “Olho da Águia”, que consiste 

em um imageador térmico (FLIR) que permite a transmissão de imagens em tempo 

real para um Centro de Operações facilitando o Comando e Controle da operação e 

facilitando as ações de reconhecimento e segurança (LUNARDI, 2008). 

 

 
FIGURA 9 - Aeronave Fennec armada na configuração mista 
Fonte: Lunardi (2008, p.59) 
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Lunardi (2008) traz ainda as principais características e possibilidades da Anv 

HA-1 Fennec armada em uma configuração mista: 

- Capacidade de Transporte: 03 homens; 

- 7 Fgt 70 mm; 

- Mtr (250 tiros) Cal .50; 

- Autonomia de 2h40 min; 

- Raio de ação Aproximado 200 km; 

- Velocidade de Cruzeiro 200 km/h (110 kt); 

- 2 Mtr laterais 7,62mm MAG; 

- Gancho com capacidade de 1,5 ton; e 

- Guincho com capacidade de 272 kg. 

 

2.1.3.2 Emprego 

 

 O Pel Rec e Atq, em um contexto de missão de combate, tem seu principal 

emprego voltado para as ações de Ataque, Reconhecimento e Segurança 

Aeromóvel. Para o entendimento dessa atuação, faz-se necessária a revisão da IP 

1-1 de 2000, “Emprego da Aviação do Exército”. Segundo essas instruções, o Pel 

Rec e Atq estará sempre enquadrado na operação de sua Esquadrilha, mesmo que 

atue isoladamente, haja vista que o menor escalão de Av Ex organizado, adestrado 

e capacitado ao cumprimento de missões de Atq, Rec e Seg Amv é a subunidade 

aérea de reconhecimento e ataque, podendo ser reforçada com meios aéreos e 

pessoal das demais esquadrilhas (BRASIL, 2000). 

No Atq Amv, sua principal finalidade é destruir ou neutralizar o inimigo por 

meio do fogo aéreo concentrado sobre o objetivo (alvo). Pode ser reforçado pelos 

fogos das forças de superfície, como por exemplo, artilharia de campanha e os 

provenientes das turmas de mísseis de médio alcance dos Batalhões de Infantaria 

Leve (BIL), e pelo apoio de fogo aéreo (BRASIL, 2000). 

A destruição ou neutralização do alvo é resultante do tipo de armamento 

empregado, bem como do adestramento dos Pel Rec e Atq. Por esse motivo, ao 

analisar a missão, o Cmt Pel Rec e Atq em uma missão de ataque aeromóvel deve 

dar grande importância à análise dos alvos a ele impostos, de acordo com os 

seguintes fatores: 
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(1) efeito desejado sobre o alvo (destruição ou neutralização);  

(2) tipo de alvo e seu grau de vulnerabilidade; 

(3) defesas antiaéreas existentes e superioridade aérea do inimigo na área; 

(4) posição do alvo e itinerários de acesso e de evasiva. (BRASIL, 2000). 

Baseado na análise dos alvos, no estudo de situação e de acordo com o 

armamento disponível para o ataque, o Cmt Pel Rec e Atq, alinhado com as 

diretrizes de sua subunidade, decide sobre a configuração do armamento dos 

helicópteros de ataque, conforme descrito anteriormente ao se abordar sobre a 

organização dos Pel Rec e Atq. 

De acordo com a prioridade definida pelo escalão superior, os possíveis alvos 

de um Atq Amv são:  

(1) comboios em movimento, prioritariamente, no momento do abandono ou 

do regresso à Z Reu;  

(2) formações blindadas em movimento;  

(3) instalações de equipamentos de comunicações, vigilância e interferência 

eletrônica;  

(4) Z Reu de helicópteros;  

(5) instalações de comando e controle;  

(6) depósitos de suprimento, principalmente, combustível e munição (BRASIL, 

2000). 

Ainda baseado nos fatores de decisão descritos anteriormente, o Pel Rec e 

Atq, ou parte de seus meios, se enquadrará em um dos componentes da F Amv 

para o cumprimento da missão de ataque. Caso componha a Força de Helicópteros, 

unicamente com seus meios aéreos, poderá ser dividido em:  

(1) Escalão de ataque (Esc Atq) - Composto pelos helicópteros de ataque 

(Helcp Atq), com a missão de destruir ou neutralizar o alvo.  

(2) Escalão de balizamento e segurança (Esc Blz Seg)- Constituído pelos 

helicópteros de reconhecimento (Helcp Rec), com a missão de esclarecer a 

situação, localizar o alvo e balizar o Esc Atq até o momento do ataque, informando, 

inclusive, o efeito obtido após a missão. (BRASIL, 2000). 

Já no Rec Amv a principal finalidade do emprego do Pel Rec e Atq é obter 

dados sobre o inimigo e a área de operações, antecedendo a execução de 

manobras decisivas, nas Zonas de Ações (Z Aç) que, pelas características do 
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terreno, dificultam ou impedem o cumprimento do reconhecimento com o uso de 

outros meios, ou ainda quando o tempo disponível for exíguo. 

BRASIL (2000) destaca ainda que o Pel Rec e Atq pode realizar qualquer um 

dos três tipos básicos de reconhecimento: eixo, zona e área. Tal situação é definida 

em função do dado desejado, do local onde deve ser obtido, da situação inimiga, do 

terreno e do tempo disponível para a sua realização. Em algumas ocasiões, quando 

for necessário um reconhecimento terrestre em locais que não puderam ser bem 

reconhecidos a bordo de aeronave, pequenas frações de tropa podem ser 

desembarcadas a fim de cooperar na missão. 

Por fim, na Segurança Aeromóvel, o Pel Rec e Atq atua com a finalidade de 

preservar o sigilo das operações, manter a iniciativa das mesmas e obter a liberdade 

de ação para a força enquadrante.  

As missões de segurança são realizadas, basicamente, por forças de 

cobertura3, de proteção4 e de vigilância5. Os Pel Rec e Atq participam de operações 

de cobertura e de proteção, forçando, integrando ou sob Controle Operativo de uma 

força de cobertura (F Cob) ou de proteção (F Ptc). Quanto às operações de 

vigilância, estão particularmente aptos a realizar a missão de vigilância aeromóvel 

(Vig Amv), em face de suas características de flexibilidade e fluidez (BRASIL, 2000). 

O Pel Rec e Atq obtém a segurança, efetivamente, pela detecção antecipada 

de uma ameaça a fim de conceder tempo e espaço suficientes para a manobra, de 

modo que a força que o enquadra possa reagir, evitar, neutralizar ou destruir esta 

ameaça. A segurança é proporcionada pelas informações oportunas e precisas, bem 

como pelo movimento rápido e agressivo dos meios orgânicos do pelotão (BRASIL, 

2000). 

BRASIL (2000) destaca, ainda, que o Pel Rec e Atq deve, mesmo na 

execução de uma vigilância fixa, explorar amplamente sua alta mobilidade e 

capacidade de vigiar largas frentes, por meio do estabelecimento de uma linha de 

                                                
3  Cobertura - Ação que proporciona segurança à determinada região ou força, com elementos 

distanciados ou destacados, orientados na direção do inimigo e que procuram interceptá-lo, engajá-
lo, desorganizá-lo ou iludi-lo antes que o mesmo possa atuar sobre a região ou força coberta. 

4  Proteção - Ação que proporciona segurança à determinada região ou força, pela atuação de 

elementos no flanco, frente ou retaguarda imediatos, de forma a impedir a observação terrestre, o 
fogo direto e o ataque de surpresa do inimigo sobre a região ou força protegida. 

5
 Vigilância - Ação que proporciona segurança à determinada região ou força, pelo estabelecimento 
de uma série de postos de observação fixos e móveis. 
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Postos de Observação (PO) e patrulhas aéreas que cubram as vias de acesso do 

inimigo para o interior do setor a ser vigiado. 

 

2.1.3.3 Adestramento tático para seu emprego  

 

O adestramento tático das tripulações de um Pel Rec e Atq, para o emprego 

no contexto apresentado anteriormente, se desenvolve ao longo do ano de instrução 

de acordo com as diretrizes de instrução do PIM. Para o entendimento dessas 

questões, foi revisado o Trabalho de Conclusão de Curso de Shumacker (2015) à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, o qual faz uma descrição resumida sobre o 

Plano de Instrução Militar. Em seguida, será feita uma revisão do próprio PPT-AvEx 

de 2004. 

O PIM consiste em um documento no qual são emanadas todas as diretrizes 

relacionadas à instrução e definidas as prioridades que devem ser adotadas pelas 

diversas Organizações Militares e Estabelecimentos de Ensino. Apresenta, também, 

o cronograma anual de instrução, o qual se divide nas fases relacionadas adiante:  

 

ANO DE INSTRUÇÃO 2015 

INSTRUÇÃO INDIVIDUAL ADESTRAMENTO 

IIB IIQ PAB PAA 

EV PAB GLO 
(EV/EP) 

EV 
Pel SU U 

GU/G 
Cmdo CTTEP (EP) CTTEP (EP) 

QUADRO 1 – Ano de Instrução 2017 
Fonte: PIM COTer 2017 

 

Considera-se, assim, o ano de instrução dividido em duas fases: Instrução 

Individual e o Adestramento. Na primeira fase são desenvolvidas as atividades de 

formação do soldado recruta, incorporado no ano considerado, o qual compõe o 

Efetivo Variável da OM (EV). Com esse universo de militares se desenvolve a 

Instrução Individual básica (IIB) e a Instrução Individual de Qualificação (IIQ), 

incluído, nessa última, o Programa de Adestramento Básico de Garantia da Lei e da 

Ordem (PAB GLO), visando o EV e o Efetivo Permanente (EP) das OM 

(SHUMACKER, 2015). 

Durante todo o período de Instrução individual, em paralelo a IIB e IIQ, são 

ministradas as instruções referentes à Capacitação Técnica e Tática do Efetivo 

Profissional (CTTEP), visando manter um percentual da tropa da Unidade em 
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condições de pronto-emprego, bem como reciclar o conhecimento técnico e tático 

dos quadros de praças e oficiais da OM. 

A outra fase de instrução a ser considerada, preconizada pelo PIM/COTer, é a 

Fase de Adestramento, dividida em Período de Adestramento Básico (PAB) e o 

Período de Adestramento Avançado (PAA), e visa a todo o efetivo da OM, Brigadas 

(Bda) e Divisões de Exército (DE). Esse período de instrução se define pela 

execução de exercícios que atendam as demandas operacionais nos níveis pelotão, 

subunidade  e unidade, nessa ordem de prioridade (SHUMACKER, 2015). 

As demandas de instrução são definidas pelos Objetivos de Adestramento 

(OA), anuais ou bienais, previstos no PIM COTer. Finalizando o ano de instrução, é 

realizado o PAA com as Grande Unidades (GU), que se compõem das diversas Bda, 

e com os Grande Comandos (G Cmdo), como as DE.  

As instruções de todas essas fases obedecem aos parâmetros, objetivos e 

metodologias constantes nos Programas Padrão (PP) referentes a cada fase e as 

diversas qualificações militares. 

Para se atingir o padrão de adestramento necessário ao cumprimento das 

missões que são impostas ao Pel Rec e Atq, especialmente as de Atq, Rec e Seg 

Amv, tem-se como guia a consecução dos diversos objetivos individuais de instrução 

(OII) previstos no PPT – AvEx de 2004. 

Nele estão descriminados os OII a serem atingidos pelos tripulantes com a 

condição específica para isso, bem como o padrão mínimo a ser conquistado. De 

maneira complementar, são apresentadas, ainda, as sugestões de objetivos 

intermediários. 

As habilitações relacionadas com o adestramento tático das tripulações dos 

Pel Rec e Atq estão enquadradas pela matéria Voo de Combate, e divididos nos 

seguintes assuntos: pilotagem tática; navegação tática; voo em região montanhosa; 

armamento, munição e tiro; e maneabilidade de fração. Para se atingir os OII desses 

assuntos são disponibilizados 19,4 (dezenove vírgula quatro) horas de instrução em 

voo real (Quadro 2). 
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MATÉRIA ASSUNTO OII HORAS 
EXECUÇÃO / 

MÊS 
TOTAL 

 
20. Voo de 

combate 
 
 
 
 

 
1. Pilotagem tática 
 
 

14/01V-73 1.5 1/6 3.0 

14/01V-74 1.5 1/6 3.0 

14/01V-75 1.5 1/3 6.0 

2. Navegação tática 14/01V-76 1.5 ¼ 4.5 

3. Voo em região montanhosa 14/01V-77 1.0 1/12 1.0 

4.  Armamento, munição e tiro 
14/01V-78 2.6 1/12 2.6 

14/03V-79 5.8 1/12 5.8 

5.  Maneabilidade de fração 
14/01V-80 2.0 1/12 2.0 

14/01V-81 2.0 1/12 2.0 

QUADRO 2 – Instruções de voo previstas para a qualificação tática dos pilotos de aviação 
Fonte: PPT AvEx (2004) 

 

Destaca-se, porém, que para a consecução dos OII do assunto 

Maneabilidade de Fração são disponibilizadas apenas 2 (duas) horas de instrução 

de voo ao longo de todo o ano de instrução (os OII 14/01V-80 e 14/01V-81 dizem 

respeito a objetivos a serem atingidos pelo piloto no controle dos comandos de voo 

da aeronave e pelo piloto no comando tático da aeronave, respectivamente).  

Esse assunto possui como sugestão de objetivos intermediários a execução 

de uma missão de voo com o pelotão para o treinamento de comando de: mudanças 

de formação de voo; procedimentos padronizados; situações de conduta; comandos 

de maneabilidade ; e identificação dos encargos dos tripulantes (Quadro 3). Nota-se 

a variedade de objetivos a serem atingidos e o pouco tempo destinado a isso. 

 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE 
INSTRUÇÃO (0II) 

 ORIENTAÇÃO PARA 
INTERPRETAÇÃO 

 

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO 
MÍNIMO 

 SUGESTÕES 
PARA 

OBJETIVOS 
INTERMEDIÁRIOS 

ASSUNTOS 

14/03V-

79 
(HT) 

Realizar os 
tiros previstos 
nas IGTAEx 

para o 
armamento 
axial da 

aeronave HA-
1. 

Durante uma missão 
de vôo, dada uma 
área de tiro que 

atenda a todas as 
especificações 
previstas nas 

IGTAEx, a munição e 
o armamento. 

Ao término da 
missão, o 
piloto, na 

função de PT, 
deverá atingir 
o nível 

proficiência. 

 

Executar: 
- os circuitos de tráfego previstos 

para o tiro com armamento axial 
(metralhadora e foguete); 
- os perfis e os tiros do módulo de 

Tiro de Instrução Avançado (TIA). 

4. Armamento, 
munição e tiro. 
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OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE 
INSTRUÇÃO (0II) 

 ORIENTAÇÃO PARA 
INTERPRETAÇÃO 

 

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO 
MÍNIMO 

 SUGESTÕES 
PARA 

OBJETIVOS 
INTERMEDIÁRIOS 

ASSUNTOS 

14/01V-

80 
(HT) 

Realizar um 
voo de 
maneabilidade 

de fração de 
helicópteros. 

Durante uma 
missão de vôo, 
utilizando-se de um 

exercício de fração 
de helicópteros em 
terreno montuoso. 

 

Executar: 

- mudanças de formação de 
voo; 
- procedimentos padronizados; 

- situações de conduta; 
- comandos de maneabilidade. 
- Identificar os  encargos dos 

tripulantes. 
5. Maneabilidade de 
fração. 

14/01V-
81 

(HT) 

Durante uma 
missão de voo, 

utilizando-se de um 
exercício de fração 
de helicópteros em 

terreno montuoso. 

Ao término da 
missão, o 

piloto, na  
função de CB, 
deverá atingir 

o nível 
proficiência. 

 

- Executar o comando da 

aeronave para: 
- as mudanças de formação de 
voo; 

- os procedimentos 
padronizados; 
- as situações de conduta; 

- a maneabilidade. 
- Identificar  os encargos dos 
tripulantes. 

QUADRO 3 – Sugestão de objetivos intermediários para a qualificação tática dos pilotos de aviação 
Fonte: PPT AvEx (2004) 

  

2.2 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS QUANTO AO EMPREGO DE SIMULAÇÃO 

 

A aplicação do conceito de simulação como ferramenta de apoio ao 

treinamento humano vem sendo utilizada desde os primórdios da humanidade. No 

meio militar, em que o adestramento em conjunto é de vital importância para o êxito 

da operação, o uso de mecanismos e instrumentos com o objetivo de reproduzir a 

realidade do campo de batalha é uma prática que remonta a formação dos primeiros 

exércitos (NUNES, 2013). Tal fato se evidencia também na estruturação inicial do 

Exército Brasileiro, como pode ser visto no trecho a seguir: 

  

O uso de simulação é uma orientação antiga para o preparo do Exército, 
sendo destaque a publicação no Boletim do Exército (BE) nº 450, de abril de 
1916, referente ao jogo de guerra, a seguir descrita: ‘O Sr. General de Divisão 
Ministro da Guerra, por aviso n. 529, de 6 do corrente, dirigido a esta Chefa, 

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 offciaes a reflexão, recordando conhecimentos theoricos, desenvolvendo o 

espirito de decisão, acostumando a contar com vontade contraria a sua, e 
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interessando-se pelos effeitos das disposições tomadas e das ordens 

dadas.’(BRASIL, 2015, p.1.1). 
 

A simulação é um importante meio de treinamento e todas suas modalidades 

podem ser empregadas para capacitar e adestrar a tropa para as operações 

militares, incluindo, nesse caso, os pelotões de reconhecimento e ataque da Av Ex. 

Para seu estudo, cabe definir o que significa simulação propriamente dita e 

apresentar alguns conceitos comuns à doutrina de simulação já em uso pela F Ter. 

Posteriormente, serão abordadas as definições relativas ao seu emprego. 

 

2.2.1 Simulação 

 

Lunardi (2008) ao citar Makrakis (1997) define a simulação como o emprego 

combinado de determinados modelos, os quais se interagem para formar um novo 

sistema a fim de representar operações ou fenômenos reais. A união de um modelo 

de movimento com um de posição no terreno e um de volume, calculados por dados 

de altura, largura, comprimento, localização e velocidade, correspondem a uma 

Companhia (Cia) se deslocando em linha e poderia simular a sua manobra no 

terreno. Assim, a simulação seria o emprego integrado de um ou vários modelos. 

Explica ainda que modelos são representações objetivas de um 

fenômeno ou sistema, podendo ser Icônicos (representações imitativas, ex: caixão 

de areia), Analógicos (um ábaco) e Simbólicos. Esses últimos podem ser descritivos 

ou matemáticos, nos quais uma fórmula matemática traduzirá para o computador o 

comportamento de determinada entidade, condição do tempo, vegetação, 

personalidade humana, etc. (MAKRAKIS, 1997, apud LUNARDI, 2008). 

Para Campos (2009), a simulação de um sistema consiste em avaliar qual 

teria sido o seu comportamento se determinadas regras de operação tivessem sido 

obedecidas, e certos impulsos tivessem ocorrido. O termo simulação, no sentido 

mais específico, é usado para descrever o comportamento de um sistema 

representado por semelhanças com outros sistemas (modelos analógicos) ou 

equações matemáticas (modelos matemáticos). 

Entende-se modelo como um conjunto de hipóteses sobre a estrutura ou o 

comportamento de um sistema físico pelo qual se procura explicar ou prever, dentro 

de uma teoria científica, as propriedades de um sistema. Em sentido mais amplo, o 
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modelo é a conceitualização do sistema, a qual preserva as principais características 

do sistema sem, necessariamente, preservar todas as características (CAMPOS, 

2009). 

Ainda de acordo com Campos (2009), para realizar a simulação de um 

sistema, observa-se a seguinte sequência de atividades: 

- conceitua-se o sistema;  

- elabora-se o modelo que, por equações, representa o funcionamento do 

sistema;  

- formulam-se as condições de contorno e os impulsos para os quais se 

pretende avaliar o comportamento do sistema; 

- simula-se o modelo, isto é, calculam-se as equações que fornecem as 

respostas produzidas pelo modelo (CAMPOS, 2009). 

De forma mais técnica, simulação pode ser definida da seguinte forma: 

 

[...] como um método técnico que possibilita representar artificialmente uma 
atividade ou um evento real, por meio de um modelo. Com o auxílio de um 
sistema informatizado, mecânico, hidráulico ou de sistemas combinados, a 
simulação reproduz as características e a evolução de um processo ao 
longo do tempo (BRASIL, 2015, p.4-1). 

 

A simulação não é um instrumento que substitui a prática verdadeira, mas é 

poderosa para fornecer resultados para uma análise mais elaborada a respeito de 

diversas situações do mundo real que são de complexa reprodução. Dessa maneira, 

a simulação permite uma interpretação e um aprendizado mais profundo do sistema 

estudado (BRASIL, 2015). 

BRASIL (2015) ainda descreve que o uso da simulação pode proporcionar a 

resolução de questões complexas sem os elevados custos das tentativas da vida 

real, de tal forma que se pode assegurar que as soluções implementadas são ou 

estão próximas dos resultados ótimos. Para a Av Ex isso se traduziria na grande 

economia gerada em função do emprego seletivo das aeronaves para voos reais, já 

que parte do seu adestramento poderia ser feito por meio de simuladores. 

Para Pegado (2007), trata-se basicamente da arte de se obter uma imitação 

do comportamento de algum objeto, estado ou processo. O ato de simular alguma 

coisa geralmente consiste em representar as características de um sistema físico ou 

abstrato. Sua atividade inclui a aquisição de informações sobre o comportamento do 
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objeto a ser simulado, o uso de aproximações e considerações simplificadoras e a 

definição do grau de realidade que se quer obter. 

“O principal objetivo da simulação é a redução dos riscos associados a uma 

ação específica, sejam esses riscos financeiros, humanos ou de qualquer natureza.” 

(NUNES, 2013, p.20). 

Caiafa (2015, p.23) menciona que “os sistemas de simulação de combate não 

substituem a realização de exercícios no terreno ou com o emprego do equipamento 

real, mas seu uso serve para aprimorar habilidades e conhecimentos [...]”. 

 

2.2.1.1 Simulação Militar 

 

A simulação militar tem como foco o adestramento para o combate ligado ao 

preparo do homem para enfrentar um ambiente operacional que se assemelhe ao de 

um possível conflito. BRASIL (2015, p.4-2) especifica que simulação militar “é a 

reprodução, conforme regras predeterminadas, de aspectos específicos de uma 

atividade militar ou da operação de material de emprego militar, utilizando um 

conjunto de equipamentos, softwares e infraestruturas inerentes à atividade militar”. 

Simular uma atividade militar ou uma operação de combate é criar um 

ambiente igual ao de combate real, no qual os elementos responsáveis pela 

coordenação e o controle são estimulados a decidir sobre condutas e procedimentos 

em ações decisivas. Junior (2005, p.40) enfatiza que “a simulação busca 

conscientizar o executante do exercício sobre o grau de letalidade e complexidade 

do campo de batalha [...]”. Complementa, ainda, que ela pode oferecer elementos 

para se avaliar o comportamento e a habilidade dos comandantes, em todos os 

níveis, para desenvolver linhas de ação alternativas ante as situações apresentadas. 

Já Lunardi (2008), enfatiza que por vezes o termo “simulação militar” é 

empregado para se designar o “jogo de guerra [JG]”, cabendo ressaltar os aspectos 

descritos a seguir: 

 

Silva Neto (2002) distingue a Simulação dos Simuladores e dos Jogos de 
Guerra, dentro de uma visão científica. Um simulador seria a representação 
de segmentos significativos de partes de um sistema, de aplicação isolada. 
Essa concepção aplica-se, principalmente aos dispositivos de treinamento, 
individual ou coletivo, de sistemas de armas (blindados, simuladores de vôo, 
etc) ou de tropa (GC [Grupo de Combate], Pel, etc). Uma simulação (Sml) 
seria o exercício do modelo de um sistema completo, dentro de excelentes 
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parâmetros de modelagem, o mais próximo possível da realidade, que 
interagem com as situações apresentadas ao longo do tempo. Um Jogo de 
Guerra (JG) seria o emprego da Sml de uma operação militar envolvendo 
dois partidos oponentes, usando-se regras, dados de planejamento e 
procedimentos pré-coordenados. Isso se daria com razoável grau de 
competição, visando a motivar os participantes quanto à criatividade, porém 
dentro de parâmetros doutrinários e com regras de engajamento para 
ambos os contendores (LUNARDI, 2008, p.27). 

 

Lunardi (2008) relata que a principal finalidade do JG seria o aprendizado da 

doutrina e de seu emprego, não a vitória na batalha; de maneira contrária, a 

Simulação de Combate visa a atingir as melhores condições para a vitória. Uma 

simulação poderia ser empregada para testar uma nova doutrina; um jogo de guerra, 

ou um simulador, serviria apenas para aprender métodos para se usar essa nova 

doutrina. Há indicações de que a partir do escalão batalhão para escalões mais 

baixos, os simuladores teriam melhor aplicação; já as simulações seriam mais bem 

aplicadas a partir do escalão batalhão para escalões mais altos.  

A simulação militar pode ser conduzida em três modalidades: Virtual, 

Construtiva e Viva. Alguns autores ainda incluem uma quarta espécie de simulação, 

a Interativa, que seria a utilização combinada de duas delas, ou das três, 

simultaneamente. 

 

2.2.1.1.1 Simulação Viva 

 

O treinamento com Sml real viva é aquele executado nas condições de 

campanha usando-se equipamento tático e, normalmente, intensificado por 

aparelhos simuladores. O território de Sml viva é uma representação de operações 

militares usando-se forças vivas, agentes reais, operando sistemas de armas 

instrumentalizados (armamentos, equipamentos, viaturas e aeronaves de dotação), 

reagindo em exercícios de treinamento ou de avaliação que simulam experiências 

durante condições operacionais reais (LUNARDI, 2008). 

É a experimentação do exercício em condições de campo, usando-se o 

equipamento tático padrão, acrescido com artifícios de treinamento, sistemas de 

prova, e simuladores de engajamento tático. Esse último se baseia na utilização de 

sensores e dispositivos apontadores laser que permitem acompanhar as ações dos 

agentes e simular os efeitos dos engajamentos em que se envolverem, tudo para 

replicar as condições reais de combate (LUNARDI, 2008). 
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BRASIL (2015) complementa a narrativa acima ressaltando que: 

  

4.2.3.1.1 Todo exercício no terreno é uma Simulação Viva. O uso da 
tecnologia de dispositivos de simulação de engajamento tático (DSET), ou 
mesmo de armas de paintball, permite obter um maior realismo na 
condução do exercício. 
4.2.3.1.2 Com o emprego de equipamentos adequados é possível a 
integração com outros sistemas de simulação (BRASIL, 2015, p. 4-2). 

 

De forma semelhante, Junior (2005) explica que a simulação viva tem por 

objetivo a busca do treinamento de comandantes e unidades constituídas, utilizando-

se de tropa e do próprio terreno onde se vai simular a realidade do combate. 

“Sempre que a tropa se desloca para o terreno e aplica as táticas e técnicas de 

combate dentro de uma situação tática, ocorre a Simulação Viva.” (JUNIOR, 2005, 

p.40). Esse tipo de simulação ainda oferece riscos para a aviação e não gera a 

economia esperada, haja vista que seus meios aéreos continuam sendo 

empregados em voos reais, perdendo a finalidade do emprego da simulação no que 

diz respeito aos custos e riscos. 

 

2.2.1.1.2 Simulação Virtual 

 

Segundo Lunardi (2008), a Sml virtual ocorre quando tropas operam 

equipamentos do tipo simuladores, imitando os sistemas reais em suas condições 

técnicas e físicas. A Sml do sistema real está inserida no equipamento e os 

operadores reagem ou interagem com a mesma. É utilizada, normalmente, para 

simular dispositivos tais como Anv, carros de combate ou lançadores de mísseis em 

que se reproduz toda a interação do equipamento frente a uma projeção de imagens 

geradas por um computador. 

BRASIL (2015) salienta alguns aspectos positivos de sua utilização: 

 

4.2.3.2.1 A Simulação Virtual substitui sistemas de armas, veículos, 
aeronaves e outros equipamentos cuja operação exige elevado grau de 
adestramento, ou envolve riscos e/ou custos elevados para sua operação.  
4.2.3.2.2 Sua principal aplicação é no desenvolvimento de técnicas e 
habilidades individuais que permitam explorar os limites do operador e do 
equipamento.  
4.6.3.2.3 Essa modalidade pode ser integrada tanto em um ambiente virtual 
comum, possibilitando o adestramento tático de determinada fração, como 
em exercício com interoperabilidade de sistemas de simulação (BRASIL, 
2015, p.4-2). 
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Junior (2005) entende como simulação virtual a geração em computadores de 

um campo de batalha no qual os programas permitem executar procedimentos e 

tarefas de combate tais como no terreno. Pode ser aplicada com o auxílio de 

simuladores de combate que possuem a mesma disposição física dos sistemas de 

armas táticas, veículos ou aeronaves. 

É no campo desse tipo de simulação que o presente trabalho se insere, pois 

os dispositivos de treinamento de voo do CIAvEx se enquadram nessa categoria. 

Por meio da simulação viva os referidos dispositivos poderão incrementar a 

qualidade da instrução de adestramento tático dos pelotões da aviação, 

principalmente dos pelotões de reconhecimento e ataque, e gerar, dessa forma, 

significativo ganho operacional para a Av Ex. 

 

2.2.1.1.3 Simulação Construtiva 

 

A simulação construtiva é tratada internacionalmente como Jogo de Guerra, o 

que seria uma Sml de um conflito em seus vários níveis, durante o qual seus 

participantes são colocados diante de situações de confronto, buscando a tomada 

de diversas decisões. Ela envolve tropas e elementos simulados, operando sistemas 

simulados, controlados por pessoas reais, em uma situação de comandos 

constituídos, em que a ênfase está na interação entre agentes. São divididos em 

forças oponentes e se enfrentam sob o controle de uma direção de exercício 

(BRASIL, 2015).  

Assim, Sml construtiva seria a situação em que um comandante conduz 

tropas simuladas em um ambiente simulado, tendo como objetivo seu adestramento 

e de seu estado-maior, principalmente em relação ao processo de tomada de 

decisão, e nas ações para o funcionamento de postos de comando e sistemas de 

comando e controle. 

 

O ‘jogo de guerra’ pode ser empregado para avaliar as possíveis linhas de 
ação para uma operação militar, seja em campanha ou em ambiente de 
operações de cooperação com órgãos de segurança na Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), ou de ação subsidiária (BRASIL, 2015, p.4-3). 

 



63 

 

Isso ocorre “por meio da criação de um ambiente tático, no qual os 

participantes têm de manobrar suas peças a fim de obterem vantagens sobre o 

oponente.” (JUNIOR, 2005, p. 40). 

Embora não seja o foco principal desta pesquisa, a abordagem desse tipo de 

simulação será relevante, pois será possível visualizar ao longo deste trabalho a 

possibilidade de integração dela com a simulação virtual, por meio da interação 

entre o trabalho de Estado-Maior (EM) do BAvEx, que se utilizaria da simulação 

construtiva, com a operação das pequenas frações dessa unidades, que se 

utilizariam da simulação virtual. 

  

2.2.1.2 Emprego da simulação no treinamento de frações 

 

A simulação é uma ferramenta de apoio ao treinamento do militar, não sendo 

uma finalidade em si própria. O uso da simulação contribui para o adestramento, 

acelerando o aprendizado, e está ligado ao preparo da tropa em seus diversos 

níveis. O preparo se inicia com a formação técnica individual, seguida da formação 

tática individual e do treinamento em grupo, finalizando com o adestramento das 

frações e unidades (BRASIL, 2015). 

No treinamento para o trabalho em equipe, busca-se a eficiência do grupo e 

para que a fração tenha a eficiência necessária ao seu emprego é importante que o 

treinamento em conjunto comece desde a fração mais elementar e se estenda até o 

nível pelotão e em seguida ao nível subunidade. BRASIL (2015, p.6-3) elucida que 

“o adestramento do pelotão é importante, todavia o adestramento da subunidade 

tem papel preponderante na capacidade de integração dos sistemas e do 

funcionamento da estrutura de comando”. 

A instrução na pequena fração poderá empregar sistemas de simulação 

virtual ou de simulação viva para possibilitar que o comandante verifique o 

adestramento dos militares individualmente e adestre a equipe no trabalho em 

conjunto. Simuladores de procedimentos de torre, de guarnição de viatura, e de 

cabine de aeronave permitem esse treinamento (BRASIL, 2015). 

A simulação viva permite que sejam treinados procedimentos e aperfeiçoada 

a capacidade de comando e controle dos instruendos durante situações imprevistas, 
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semelhantes às ocorridas em operações de combate convencional e de GLO. Esse 

tipo de simulação é o ideal para o nível pelotão e subunidade. 

A simulação virtual pode ser utilizada como treinamento tático da fração, 

usando sistemas de simulação tipo jogos ou dispositivos simuladores integrados em 

rede, como os dispositivos de simulação do CIAvEx, a fim de se realizar o ensaio de 

operações.  

 

Nesse tipo de simulação, os comandantes de frações, motoristas de 
viaturas, atiradores de armas coletivas e comandantes de grupo e 
esquadras ocupam as suas funções utilizando computadores e interagindo 
com o ambiente virtual do campo de batalha. Utilizam sistema de 
comunicações semelhante ao de operações reais, o que permite serem 
treinados e repetidos os procedimentos táticos para o desempenho da 
missão. Normalmente, esse tipo de sistema de treinamento está instalado 
em um ambiente com diversos computadores em rede e um servidor, para 
que o instrutor coordene as atividades de instrução (BRASIL, 2015, p.6-4). 

 

É por meio do uso desse tipo de simulação que se poderá obter ganhos 

operacionais para a Av Ex no que diz respeito à operação tática e ao adestramento 

de suas frações nesse segmento. 

   

2.2.1.3 Política de Simulação do Exército Brasileiro 

 

“Art. 1º O uso de simuladores deve ser ampliado e integrado no preparo das 

Forças Armadas para aumentar as suas capacidades operacionais, de adestramento 

e o incremento da interoperabilidade.” (BRASIL, 2013). 

Para atingir essa meta, balizada pela PORTARIA NORMATIVA Nº 1.873/MD, 

DE 20 DE JUNHO DE 2013 e outras anteriores, o EB inicia a consolidação de sua 

política de simulação balizada pelos seguintes Objetivos Estratégicos do Exército, 

Estratégias e Ações Estratégicas, conforme prescrito no PEEx (2016-2019): 

 

[...] OEE Nº 5 - IMPLANTAR UM NOVO E EFETIVO SISTEMA 
OPERACIONAL MILITAR TERRESTRE. 
a) Estratégia 5.1 - Aumento da capacidade de pronta resposta da Força 
Terrestre. 
(1) Ação Estratégica 5.1.1 - Implantar uma nova e efetiva sistemática de 
instrução para o Efetivo Profissional; e 
(2) Ação Estratégica 5.1.2 - Implantar um novo faseamento da Instrução 
Militar. 
b) Estratégia 5.2 - Adestramento da Força Terrestre. 
(1) Ação Estratégica 5.2.1 - Preparar a Força Terrestre para atuar em 
Operações Conjuntas e em Ambiente Interagências; e 
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(2) Ação Estratégica 5.2.3 - Adestrar as forças com foco no efetivo 
profissional (BRASIL, 2014, p.15, grifo do autor). 

 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece como uma de suas 

diretrizes que as Forças Armadas devem desenvolver, para atender aos requisitos 

de monitoramento/controle, mobilidade e presença, o repertório de práticas e de 

capacitações operacionais dos combatentes. Disso decorre a necessidade da 

existência de meios de simulação para treinamento dos recursos humanos, com 

otimização de estruturas e economia de recursos financeiros, sempre sob a ótica da 

imitação da situação real. 

Dessa forma, o Exército Brasileiro entendeu que a utilização de simuladores 

tem por objetivo proporcionar economia de recursos financeiros no treinamento de 

pessoal, e busca implementá-los sem que haja perda do realismo necessário para 

criar reflexos condicionados nos operadores de um Material de Emprego Militar 

(MEM) (BRASIL, 2014). 

Balizado por essa intenção, passou a adotar quatro fundamentos básicos 

para a doutrina de simulação. 

1) Treinamento militar é objetivo, simulação é ferramenta; 

2) O realismo tático está no processo de treinamento, não no simulador; 

3) O treinamento militar em simulação virtual deve ser dinâmico e imersivo e; 

4) A ambientação ao simulador reduz a interferência no desempenho do 

treinamento militar em simulação. 

Entende-se, assim, que na concepção da política de simulação do EB, a 

simulação jamais deverá ser considerada como o objetivo ou solução em si mesma. 

Instrutores e instruendos devem alinhar todos os seus esforços para atender aos 

objetivos das atividades escolares (aula ou instrução), utilizando a simulação como 

elemento facilitador de todo o processo. 

 

Quando o foco da utilização da Simulação é desviado das atividades 
escolares ou do treinamento, o objetivo passa a ser “ganhar o jogo”. Neste 
contexto, docentes e discentes passam a se utilizar de subterfúgios, falhas, 
atalhos e recursos que possam existir em um determinado sistema de 
simulação, mesmo que estes não sejam compatíveis com a realidade, 
desvirtuando a aula, a instrução ou o treinamento em si. Esta prática deve 
ser coibida incondicionalmente (BRASIL, 2016, p.2). 

 

Isso deverá ser parte do conceito de operação dos simuladores do CIAvEx 

para a instrução de adestramento tático das frações, e deverá estar presente no 
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entendimento de cada instrutor para que se obtenha um bom rendimento do 

treinamento. Significa que o instrutor de voo na condução da instrução nos 

dispositivos de voo do CIAvEx estará orientando o treinamento para a consecução 

dos OII previstos, e não simplesmente à vitória. 

 

2.3 A SIMULAÇÃO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A formação de tripulantes e a manutenção das suas qualificações têm ficado 

cada vez mais caras devido ao preço da hora de voo das aeronaves. O alto custo da 

instrução aérea, associado aos fatores de segurança e de dependência de 

disponibilidade do material (aeronaves) e das condições meteorológicas, obriga as 

aviações a encontrarem soluções que proporcionem economia e otimização da 

instrução aérea. 

“Uma economia obtida por intermédio da redução das horas de vôo, quer na 

formação ou no treinamento dos tripulantes, não tem sido a opção escolhida pelos 

exércitos que têm grande experiência com suas aviações” (FURLAN, 2004, p.1). 

Diante dessa problemática e devido ao significativo desenvolvimento da tecnologia 

de auxílios e de dispositivos de treinamento de voo ocorrido nos últimos anos, 

incluindo o desenvolvimento de equipamentos de computação (“hardware”) e de 

programas aplicativos (“software”), a Aviação do Exército passou a demonstrar 

considerável interesse na utilização dessas tecnologias, a fim de prover aumento na 

capacidade de treinamento com redução de custos. 

Somado a isso, os simuladores de voo possibilitam o treinamento em 

situações que seriam arriscadas na vida real, ou que se dariam de forma incompleta 

por questões de segurança. Assim, esses equipamentos garantem um eficiente 

processo de ensino-aprendizagem das tripulações, traduzindo-se em um incremento 

da segurança operacional. 

 

2.3.1 Simuladores e dispositivos de treinamento de voo 

 

“A qualificação de Dispositivos de Treinamento Simuladores de Voo (FSTD – 

Flight Simulator Training Devices) tem o objetivo de verificar suas características de 
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desempenho e realismo, bem como classificá-lo nas diversas categorias existentes” 

(FAGUNDES, 2016). A qualificação de FSTD é uma atividade baseada em 

parâmetros objetivos e subjetivos e, por meio deles, são estabelecidos definições e 

conceitos importantes para o desenvolvimento desse trabalho. 

 

2.3.1.1 Definições 

 

O Departamento de Aviação Civil (DAC) é o órgão governamental 

responsável pela regulamentação das normas de aviação civil brasileira, 

consolidando-as em determinados tipos de documentação, tais como: Regulamento 

Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA); Regulamentos Brasileiros da 

Aviação Civil (RBAC) e Instrução de Aviação Civil (IAC). Por meio da RBHA 61 e da 

IAC 061-1004, estabelece o significado de dispositivo de treinamento de voo (ou 

treinador de voo) e simulador de voo, para emprego na aviação civil brasileira. 

 

2.3.1.1.1 Dispositivos de treinamento de voo 

 

Segundo esse órgão, dispositivos de treinamento de voo são definidos da 

seguinte maneira:  

 

Dispositivo de treinamento de vôo é um equipamento utilizado para 
treinamento de pilotos que deve possuir as seguintes características: 
a) ser uma réplica em tamanho natural de instrumentos, equipamentos, 
painéis e controles de uma aeronave, ou conjunto de aeronaves, em uma 
cabine de pilotagem aberta ou fechada, incluindo o “hardware” e “software” 
necessário para representar a aeronave em operações no solo e em vôo; 
b) possuir controles que simulem a rotação do treinador em três eixos, não 
sendo requerido um sistema de percepção de força artificial nos controles 
de vôo; 
c) possuir instrumental e equipamentos mínimos requeridos pela categoria 
de aeronave, conforme o RBHA 91, adequados aos tipos de operação dos 
vôos simulados;  
d) para vôos VFR, possuir meios capazes de simular as condições de vôo 
visual, incluindo movimentação, projeções ou meios capazes de visualizar 
efeitos de ação dos comandos; 
e) para vôos IFR, possuir um meio que permita registrar a rota simulada 
pelo treinador; e 
f) ter sido avaliado, qualificado e aprovado pelo DAC (BRASIL, 2004, p.2). 
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De forma mais simplificada, entende-se que dispositivo de treinamento de voo 

é qualquer equipamento que proporcione uma representação realística do ambiente 

do posto de comando e que simule o funcionamento dos instrumentos, as funções 

de simples controle dos sistemas mecânico, elétrico, eletrônico, etc. e o 

desempenho e as características de voo de aeronave de uma determinada classe; 

permitindo o treinamento de procedimentos de voo em solo.  

Para o caso de treinamento de voo por regras de instrumento (IFR), 

comumente conhecido como “voo por instrumentos”, o treinador deve ser equipado 

com os instrumentos apropriados e simular o ambiente do posto de comando de 

uma aeronave em voo sob condições de instrumento. É nessa categoria que os 

treinadores de voo do CIAvEx estão inseridos. 

 

2.3.1.1.2 Simuladores de voo 

 

De forma técnica, segundo a IAC 061-1004, simuladores de voo são 

dispositivos utilizados para treinamento de pilotos que devem possuir as seguintes 

características: 

 

a) ser uma réplica em tamanho real da cabine de pilotagem de um 
específico tipo de aeronave ou de uma série de aeronaves de mesmo 
fabricante e modelo; 
b) incluir o “hardware” e “software” necessário para representar a aeronave 
em operações no solo e em vôo; 
c) usar um sistema de percepção de forças que proporcione informações 
equivalentes àquelas proporcionadas por um sistema de movimento com 
três graus de liberdade 
d) usar um sistema de visualização que forneça um campo de visão, para 
cada piloto, simultaneamente, de pelo menos 45 graus horizontalmente e 30 
graus verticalmente; e 
e) ter sido avaliado, qualificado e aprovado pelo DAC (BRASIL, 2004, p.3).  

 

Lunardi (2008) explica que simulador de voo é um dispositivo de treinamento 

que proporciona uma representação exata do posto de pilotagem de um tipo 

específico de aeronave, até o ponto em que reage analogamente às funções dos 

comandos, das instalações e dos sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de 

bordo. Reage, também, em função do meio ambiente em que os membros da 

tripulação estão inseridos e do desempenho e características de voo de acordo com 

o tipo de aeronave. 
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Embora os simuladores de voo variem de acordo com o modelo, a maioria 

deles possui um arranjo básico similar. O simulador fica na parte superior de uma 

base eletrônica de movimentos ou de um sistema de levantamento hidráulico, que 

reage fisicamente à entrada do usuário e aos acontecimentos dentro da simulação. 

Pelo comando da aeronave, por parte do piloto, o módulo responde com a 

movimentação física da cabine, dando ao usuário uma resposta tátil. A palavra "tátil" 

se refere à sensação de toque, por isso, um sistema tátil é aquele que dá ao usuário 

a resposta que ele consegue sentir. 

Ainda de acordo com Lunardi (2008), alguns simuladores de voo incluem um 

módulo completamente fechado, enquanto outros simplesmente têm um conjunto de 

monitores de computador, organizados de modo a cobrir o campo de visão do piloto.  

O ideal é que o simulador seja projetado para que, quando o piloto olhar ao 

redor, ele veja os mesmos controles e equipamentos de uma aeronave real. O fato 

de existirem diversos tipos de cabines para diversas aeronaves implica na produção 

de dispositivos simuladores por módulos, que possam ser configurados e 

reconfigurados, a fim de representar exatamente cada modelo. Alguns centros 

investem nessa tecnologia, outros na aquisição de vários simuladores (não 

modulares), enquanto outros sacrificam a precisão pela conveniência e pelo custo, 

usando apenas um modelo de simulador. 

De modo complementar, Lunardi (2008) ainda expõe detalhes específicos das 

requisições necessárias para que o simulador possa ser utilizado como um 

instrumento de treinamento da tripulação de voo.  

- A cabine de pilotagem deve possuir todos os comandos, interruptores, 

instrumentos e indicadores, de forma idêntica aos da aeronave. Todos os sistemas 

devem funcionar da mesma maneira que no equipamento simulado; 

- Os efeitos visuais, reproduzindo a visão fora da cabine de pilotagem, devem 

ser os mais realistas possíveis;  

- Devem possuir computadores, softwares e dados conforme a configuração 

certificada da aeronave e devem acompanhar as modificações sofridas no período 

pós-certificação e sua evolução; 

- É necessário oferecer um sistema de movimentação capaz de reproduzir 

fielmente as acelerações associadas às diversas fases do voo; 

- Permitir modos pelos quais os instrutores possam conduzir o treinamento, 

criando situações de falha e gravando os resultados para análise e discussão; 
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- Devem reproduzir turbulências, efeitos do vento, efeitos de gelo, visibilidade 

reduzida e outros fenômenos meteorológicos associados com a massa de ar durante 

voo de cruzeiro e em pousos e decolagens.  

A Divisão de Simulação da Av Ex conta hoje com um simulador de voo de 

produção inteiramente nacional, o SHEFE, que pode ser integrado à mesma rede de 

operação dos dispositivos de treinamento de voo do CIAvEx. Isso pode contribuir 

para o incremento de uma instrução de adestramento tático ao possibilitar a 

existência de uma aeronave a mais no treinamento e , consequentemente, uma 

tripulação a mais no adestramento. Esses dispositivos serão detalhados mais a 

frente. 

 

2.3.1.2 Certificação e qualificação 

 

Para se garantir a eficácia do treinamento é necessário observar o grau de 

realismo oferecido pelo sistema de simulação, ou seja, o grau de fidelidade da 

reprodução das condições simuladas. Para isso, surge um elemento técnico de 

grande importância: a certificação do produto/sistema.  

Nunes (2009) ressalta que a certificação de um produto é, muitas vezes, vista 

como um processo caro e burocrático. Apesar disso, é esse o processo que 

assegura o cumprimento dos requisitos necessários para se alcançar os resultados 

pretendidos. No caso do simulador de voo, é ele que permitirá avaliar com que 

fidelidade o simulador “imita” a aeronave e, portanto, qual sua eficácia como 

ferramenta de treinamento. 

A certificação é, de certa forma, uma verificação do projeto de simulação 

fundamentada em um documento de referência, a “base de certificação”, constituída 

por um conjunto de normas reconhecidas nacional e internacionalmente. À luz 

dessas normas é feita uma verificação do cumprimento de um conjunto predefinido 

de requisitos pelo produto/sistema que está sendo avaliado, sendo, portanto, sua 

garantia de funcionalidade. 

Um órgão internacionalmente reconhecido como referência na questão da 

normatização na aviação é a Federal Aviation Administration (FAA), norte-

americana. Esse órgão edita normas que são adaptadas e adotadas por diversas 

agências de aviação no mundo, inclusive a Agência Nacional de Aviação Civil 
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(ANAC) brasileira. No caso específico da área de simulação de voo, a ANAC passou 

a adotar a norma FAR-60 (Flight simulation training device initial and continuing 

qualification and use), editada pela FAA como referência para a certificação e 

qualificação de treinadores e simuladores de voo (NUNES, 2009). 

A qualificação de Dispositivos de Treinamento Simuladores de Voo (FSTD – 

Flight Simulator Training Devices) tem o objetivo de verificar suas características de 

desempenho e realismo, bem como classificá-lo nas diversas categorias existentes. 

A qualificação de FSTD é uma atividade baseada em parâmetros objetivos e 

subjetivos.  

Na ANAC, o setor responsável pela qualificação de um dispositivo de 

treinamento em voo é a Gerência de Avaliação de Aeronaves e Simuladores de Voo 

(GAAS), um dos setores da Gerência Geral de Operações de Transporte Aéreo 

(GGTA), subordinada à Superintendência de Segurança Operacional (SSO) 

(FAGUNDES, 2016). 

Todos os dispositivos de simulação de voo da Av Ex possuem a certificação 

necessária para o tipo de instrução a que está voltada, seja ela voo VFR ou IFR, o 

que possibilita, inclusive, a utilização desses aparelhos para a instrução de civis em 

suas qualificações exigidas pela ANAC. 

 

2.3.1.3 Classificação  

 

Fagundes (2016) elabora um quadro resumo da qualificação, segundo a 

ANAC e FAA, dos Dispositivos de Treinamento e Simuladores de Voo, apresentando 

as seguintes categorias: 

PCATD (Personal Computer based Aviation Training Device) – 

Representa uma aeronave genérica (ou seja, não são dispositivos a serem usados 

para crédito de horas de treinamento em voo para a obtenção de uma habilitação 

pela ANAC) e somente conta créditos de horas de treinamento de voo por 

instrumentos (IFR). 

ATD (Aviation Training Device) – São dispositivos de treinamento de voo 

que podem representar uma aeronave genérica e são classificados em níveis de 1 a 

3, subdividos em: 
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- BATD (Basic ATD) – São equipamentos que representam uma aeronave 

genérica. Correspondem, genericamente, aos PCATD da legislação anterior e 

seguem o mesmo critério de crédito de horas de voo de um PCATD conforme a IAC 

61-1004 para o treinamento no curso de IFR. 

- AATD (Advanced ATD) – Estes dispositivos devem atender a todos os 

requisitos exigidos para um BATD, e ainda cumprir alguns requisitos adicionais 

constantes nos Anexos 2 e 3 da AC 61-136 (Advisory Circular) da FAA.  

FSTD (Flight Simulation Training Device) – São dispositivos cuja 

qualificação é regulamentada pelo FAR 60. Subdividem-se em: 

- FTD (Flight Training Device) – pode representar uma aeronave genérica ou 

ser específico para a obtenção de uma determinada habilitação e é classificado em 

níveis de 4 a 7, sendo este último o mais avançado. Nessa classificação está 

inserido o treinador de voo do CIAvEx. 

- FFS (Full Flight Simulator) – São os dispositivos mais avançados e 

reproduzem um determinado tipo de aeronave. São classificados em níveis de “A” a 

“D”, sendo este último o mais avançado, capaz de realizar todas as manobras e 

procedimentos necessários à obtenção de uma habilitação, bem como os voos de 

verificação de perícia. O Apêndice H do RBAC 121 descreve as manobras de 

treinamento tipicamente autorizadas para cada nível de simulador de voo. 

Pegado (2007) faz uma referência aos FTD, ao citar que o equipamento de 

nível sete apresenta manete, comandos e chaves que copiam o original e são 

equipados com: iluminação do painel e dos instrumentos; disjuntores e chaves 

adequadamente instalados para serem acionados em simulações de emergência. 

Apresenta, ainda, simulação do efeito de mudanças na aerodinâmica devido a 

mudanças de atitude ou regime de voo; computadores para execução da operação 

normal e avaliação do voo; instrumentos e equipamentos de navegação, 

apresentando um comportamento idêntico ao real; assentos da tripulação idênticos 

aos da aeronave e na mesma posição do real; assento do instrutor que permita 

visualizar o painel; possibilidade de simular todos os sistemas de voo, navegação e 

operação da aeronave; e possibilidade de simulação de diversas emergências pelo 

instrutor. Por fim, também deve propiciar as mesmas forças nos controles que a 

aeronave real; a possibilidade de emitir os mesmos sons emitidos pela aeronave e 

ouvidos na cabine, com som de chuvas, trovões e alarmes; e um modelo 
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aerodinâmico e dinâmico igual a aeronave original, podendo ter sistema visual e de 

movimento (não necessário) . 

Como consideração final, é possível perceber que são classificados como 

dispositivos de treinamento de voo os equipamentos qualificados como PCATD, 

ATD (BATD e AATD) e FTD, fazendo jus a classificação de simulador de voo de fato, 

segundo regulamentação da ANAC e FAA, apenas o FFS. 

 

2.3.2 O Treinador sintético de voo de helicópteros do CIAvEx 

 

É o dispositivo de treinamento de voo em torno do qual este trabalho está 

voltado e que oferece possibilidade da prática de uma instrução voltada para a parte 

tática dos Pel Rec e Atq da Aviação do Exército. 

Sua origem se dá no ano de 2003, através da iniciativa de 02 (dois) sargentos 

do Centro de Instrução de Aviação do Exército, que por meio da utilização do 

software Flight Simulator 3, de um joystick e de um computador pessoal (PC), 

realizaram o primeiro “voo virtual” da Av Ex. Em 2005, por meio da pesquisa de 

softwares e adaptação de materiais, foi desenvolvida a sala do treinador sintético de 

voo, utilizando comandos de voo ainda rudimentares. A motivação da equipe para o 

desenvolvimento do treinador se deu graças aos recursos recebidos como 

investimento inicial pela DMAvEx.  

Segundo Lunardi (2008), em 2006, foi confeccionada uma base para o painel 

da aeronave, separando a visualização entre painel e cenário, proporcionando maior 

realismo. Também foram adquiridos três projetores para visualização do cenário em 

180º. Para a confecção da cabine, foram utilizados materiais indisponíveis para o 

voo das Anv Esquilo e Pantera, aumentando o grau de realismo da simulação: um 

assento, comando cíclico, comando coletivo e pedais. 

Em 2007, foi realizado o desenvolvimento de cenários e customização da 

aeronave do software Flight Simulator para uma aeronave HA-1 do Centro, com o 

painel virtual, que aparece no monitor, correspondendo ao painel real, existente na 

Anv. 

O atual treinador de voo virtual do CIAvEx possibilita a realização do 

treinamento de voo IFR (Figura 10), treinamento de Gerenciamento de Recursos de 

Cabine (CRM - Cockpit Resource Management) e o voo visual, tendo para isso a 
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certificação necessária para validação de instrução no âmbito da ANAC, o que 

permite a instrução para civil com a aquisição de horas de treinamento virtual 

validadas para o currículo de piloto. 

 

 
FIGURA 10 - Instrução no treinador sintético de voo do CIAvEx 
Fonte: Autor (2016) 

 

No treinador sintético de voo, o treinamento de CRM é incrementado pela 

possibilidade da execução do gerenciamento das panes que configuram a chamada 

“emergência” da aeronave. É realizado durante a formação dos pilotos (fase de 

exercitação) no CPA e ao longo do ano de instrução das Unidades Aéreas (fase de 

reforço e reciclagem), procedimento este que já é adotado por grandes empresas 

aéreas (LUNARDI, 2008). 

O projeto Treinador Sintético de Voo (Simulador de 1º Escalão) do CIAvEx foi 

concebido em outubro de 2006 (Figura 11 e 12). Esse projeto fez parte do 

Macroprojeto Ensino Assistido por Computador na Aviação do Exército, que envolve 

outras modalidades de instrução, por intermédio da utilização de computadores. 
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FIGURA 11 - Projeto da sala dos treinadores sintéticos do CIAvEx 
Fonte: Lunardi (2008, p.70) 

 

 
FIGURA 12 - Projeto da cabine dos treinadores sintéticos 
Fonte: Lunardi (2008, p.71) 

 

Após a visita do Secretário de Economia e Finanças do Ministério da Defesa 

ao CIAvEx, em meados de novembro de 2007, foi aprovado o projeto, prevendo a 

construção de 05 (cinco) cabines de simulação para treinamento (Figura 13), no 

valor total de R$ 560.000,00. 

Lunardi (2008) traz ainda trechos da justificativa para o referido projeto, como 

se segue: 

 

‘[...] Em razão do elevado custo da Hora de vôo das aeronaves da Aviação 
do Exército, a cada ano que passa, aumenta a necessidade da formação e 
do treinamento de pilotos e mecânicos ser eficaz. O treinamento de 
procedimentos de pilotagem, gerenciamento de cabine e tripulação podem 
ser perfeitamente executados no treinador sintético, envolvendo um baixo 
custo e uma maior padronização sem apresentar riscos à segurança do 
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pessoal e material existentes no vôo real. O treinador sintético (Simulador 
de 1° Escalão) das aeronaves da Aviação do Exército destina-se à 
capacitação e treinamento de tripulações de aeronaves militares, podendo 
ser aplicado às demais Forças Armadas. Tal equipamento é destinado ao 
ensino e à manutenção das habilidades pertinentes as tripulações, este 
sistema tem por justificativa redução de custos, padronização e melhoria a 
qualidade do ensino da atividade aérea, utilizando hardwares e softwares 
específicos para melhor entendimento das instruções. O grande número de 
passos na operação dos equipamentos eletrônicos/digitais/mecânicos da 
aeronave causa desgaste prematuro do material que poderá ser reduzido 
com o objeto deste projeto. Ressalta-se ainda que estes equipamentos são 
de alto custo e estão extremamente relacionados com a segurança. [...]’ 
(LUNARDI, 2008, p.69). 

 

A concepção do projeto baseou-se, também, em algumas premissas básicas, 

de maneira a tornar viável seu desenvolvimento. Dentre outras, as premissas abaixo 

são as mais importantes: 

- premissas organizacionais: manutenção da operacionalidade das 

tripulações, mantida a um baixo custo e uma elevada padronização, o que resultaria 

em um elevado nível de segurança de voo e operacionalidade na Aviação do 

Exército; 

- premissas externas: a simulação de terreno em que o piloto irá voar em uma 

missão futura, aumentando a chance de sucesso no cumprimento da missão e 

reduzindo HV em reconhecimento e deslocamento de aeronaves; 

- premissas de alocações prévias de pessoal e/ou utilização de recursos: 

necessidade de pessoal especializado na área de simulação, tanto para o 

desenvolvimento do sistema como para sua operação e manutenção; 

- possibilidade de homologação junto ao Departamento de Aviação Civil, se 

for o caso. 

- compatibilidade do software com física real e desempenho da aeronave, 

visando à homologação das horas de voo; e 

- integração do software com outras plataformas de simulação, para 

proporcionar exercícios virtuais em conjunto com outras tropas e/ou com outras 

Forças Armadas (Estado-Maior do Exército, Centro de Instrução de Blindados, 

Centro de Inteligência do Exército, Centro de Avaliação e Adestramento do Exército 

etc.). 
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FIGURA 13 -  Dispositivos de simulação nas instalações do CIAvEx após 

concretização do projeto 
Fonte: Sítio eletrônico Defesa Aérea & Naval. Acesso em: 21 Jan 2017 

 

O treinador sintético foi projetado para ser usado, ainda, no treinamento de 

pilotos nos procedimentos de voo a serem adotados em: 

- voo por instrumento (IFR); 

- navegação tática; 

- maneabilidade das frações de Helicóptero; e 

- planejamento e emprego das Operações Aeromóveis; 

Lunardi (2008) destaca que pode também ser utilizado com o intuito de 

auxiliar o treinamento de Controladores de Tráfego Aéreo e auxiliar o 

desenvolvimento e a capacitação de pessoal na área de simuladores, tratando-se, 

portanto, de um meio de simulação bastante versátil e útil, visto o grande número de 

modalidades de voo em que o pode ser empregado. 

Atualmente o Centro de Simulação da Av Ex conta com cinco estações de 

simulação (Figura 14), inicialmente projetadas para a navegação tática e para o 

emprego de frações, sendo uma prevista para utilização pelo Cmt Pel e outras 

quatro estações formando duas seções.  
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FIGURA 14 -  Parte das cinco cabines de simulação nas atuais instalações do  

Centro de Simulação da Av Ex 
Fonte: Autor (2016) 

 

As cabines ficaram mais próximas da realidade (Figura 15) por conta da 

intenção de usá-las para instrução de voo IFR e de CRM, fato que permitiu um 

incremento na qualidade da instrução voltada para o adestramento tático. Apesar do 

projeto voltado para o emprego de frações em um treinamento de navegação tática, 

tal instrução não foi devidamente consolidada, tendo sido realizada 

experimentalmente em algumas ocasiões com bons resultados.  

 

 
FIGURA 15 - Cabines mais próximas da realidade 
Fonte: Autor (2016) 

 

Além dessas cabines de pilotagem, existe uma estação de controle (Figura 

16), onde um instrutor desencadeia diversos incidentes, conforme a natureza da 
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instrução. Há possibilidade de provocar panes nas aeronaves como, por exemplo, 

pane no motor, congelamento de instrumentos no painel, mudança das condições 

meteorológicas, dentre outras. Esta coordenação é realizada por intermédio do 

software. Todas essas estações têm capacidade de serem interligadas em rede e 

navegarem no mesmo cenário, visando ao voo em formação tática. 

 

 
FIGURA 16 - Estação de controle do instrutor 
Fonte: Autor (2016) 

 

As cabines são fixas, em modelo biplace (para dois postos de pilotagem) 

(Figura 17) no padrão Flight Trainning Device (FTD) - Nível 5, da Federal Aviation 

Administration, com instrumentos da aeronave Esquilo e com possibilidade de 

adequar os painéis simulados aos demais modelos de helicópteros da frota. Cada 

cabine possui três projetores para reproduzir o cenário externo, possibilitando a 

visão de aproximadamente 160° horizontal e de 110° vertical (LUNARDI, 2008). 

 

 
FIGURA 17- Cabines biplace do treinador de voo do CIAvEx 
Fonte: Autor (2016) 
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Possui um servidor de cenários tridimensionais, que possibilita maior realismo 

às imagens e melhor noção de profundidade aos pilotos. Tal cenário é essencial 

para o treinamento de voo tático e de frações constituídas. 

Para padronização de software, conforme relatado por Lunardi (2008), foi 

adquirido da CAE Training System o programa Pressagis, considerado o software 

ideal para este fim. Ele estabelece padrões ideais de simulação virtual e possui 

interação com outros softwares encontrados no mercado, apresentando, dentre 

outras, ainda as seguintes possibilidades: 

- desenvolvimento de cenários; 

- simulação de sistemas de armas; 

- combate ar-ar, ar-terra e terra-ar; 

- sistema de radar anti-aéreo; 

- diversos sistemas de armas (Bld, armas anti-carro, mísseis, lançadores de 

foguetes etc); 

- imagens OVN; e 

- voo IFR. 

Lunardi (2008) complementa, também, que embora não estivesse previsto 

inicialmente no projeto, a simulação do voo OVN (até mesmo em formação de 

combate) pode ser realizada, graças às grandes possibilidades do programa 

adquirido. Tal fato se apresenta muito útil para o desenvolvimento da doutrina de 

emprego de F Amv em Op noturnas, além de contribuir para a formação e elevação 

operacional das tripulações nesta modalidade de voo. 

A Seção de Ensino Assistido por Computador (SEAC) do CIAvEx é a 

responsável pelo estudo e desenvolvimento dos softwares necessários ao 

funcionamento do treinador sintético. A SEAC desenvolveu, inicialmente, um 

software na plataforma Flight Simulator, relativo à aeronave HA-1, dando ênfase ao 

painel de instrumentos, com todos os recursos que podem ser apresentados (painel 

de instrumentos, rádio-navegação, painel de alarme etc.) (LUNARDI, 2008).  

Além desse trabalho, uma equipe da SEAC desenvolve cenários para 

navegação em três dimensões, imprescindível para a navegação tática. Para tal, 

inicialmente foram feitos contatos com o Laboratório de Sensoriamento Remoto da 

Faculdade de Agronomia da Universidade de Taubaté (UNITAU) para a troca de 

conhecimentos em aproveitamento de imagens e dados de satélite, para a 

programação do terreno realístico (LUNARDI, 2008). Embora tal parceria não tenha 
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se estendido, a capacitação da equipe da SEAC para o desenvolvimento de 

cenários e sua modelagem permaneceu evoluindo, permitindo que hoje possa se 

fazer a construção do cenário de qualquer terreno mapeado e digitalizado.  

Atualmente o software utilizado para processamento da simulação nos 

treinadores de voo do CIAvEx é o X Plane. Antes desse programa existiu uma 

necessidade de coleta de dados de voo para simular os padrões da aeronave. Este 

levantamento seria realizado pela equipe de Ensaios em Voo do Batalhão de 

Manutenção e Suprimento da Av Ex e inseridos no programa Flight Simulator 

(LUNARDI, 2008). 

Sobre esse fato, Carrasco (2016) explica que, mesmo com a inserção dos 

dados de voo, a simulação no Flight Simulator criaria lógicas de operação que não 

reproduziria com tanta fidelidade o voo real do helicóptero. Supondo-se que se tenha 

um HM-1, por exemplo, os dados de velocidade, razão de subida e descida, de 

movimentação nos eixos, etc. são introduzidos na simulação para que se obtenha 

uma fidelidade com os comportamentos do modelo na vida real. Entretanto, em 

certas condições “anormais”, como estóis, giros, toques no solo com a aeronave 

desalinhada com o eixo de deslocamento e muitas outras, esse método de 

simulação se demonstra falho e impreciso, não obtendo o realismo desejável para 

uma boa aprendizagem. 

Diante dessa situação, e com o surgimento de novos softwares de baixo 

custo no mercado, a SEAC passou a utilizar o X-Plane. Carrasco (2016) relata que o 

modo de operação do X-Plane é algo completamente diferente. Isto é, quando se 

projeta uma aeronave nesse programa, não se diz a ele como o modelo voará, 

somente se introduz a forma da nave, a sua geometria, a sua potência, o seu peso, 

etc. e o software o interage com o meio externo para prever como ele realmente 

voará. Ele faz isso “quebrando” a aeronave em pequenas partes e encontrando – 

diversas vezes por segundo – as forças que atuarão em cada elemento e, depois, 

integrando todas essas forças e momentos de rotação (CARRASCO, 2016).  

O X-Plane mostra-se verdadeiramente útil quando as simulações de falha são 

aplicadas. Isto quer dizer que, por conta da lógica de funcionamento do software, 

emergências, como perdas de motor, travamento de superfícies de comando e 

outras, podem ser simuladas com níveis próximos do real. No X-Plane, fatores 

determinantes de voo não ocorrem de forma isolada. Caso haja, por exemplo, algo 

que interfira no fluxo de ar que percorre a aeronave, a consequência dessa 
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perturbação será sentida em outras partes da aeronave, ou terá efeitos indiretos que 

obrigarão o piloto a responder de forma adequada para manter o controle 

(CARRASCO, 2016). 

Ainda segundo Carrasco (2016), outro aspecto julgado útil do programa é a 

sua ferramenta “Plane Maker”. Esse software, que é instalado junto do simulador, 

permite que os usuários desenvolvam as suas próprias aeronaves. Assim, como dito 

anteriormente, basta introduzir as especificações do modelo e o X-Plane dirá como 

ele irá voar, de forma a permitir que a realização de ensaios para a coleta de dados 

de voo da Anv seja voltada para o refinamento do modelo matemático. 

 

2.3.2.1 Vantagens e desvantagens da simulação de voo no Treinador Sintético de  

Voo 

 

A maioria dos meios de simulação de voo foi desenvolvida de forma a elevar 

a qualidade da instrução, basicamente através da correção imediata de erros dos 

instruendos e da possibilidade de repetição de procedimentos até que sejam 

atingidos os objetivos previstos. Furlan (2004) ressalta essa questão em seu 

relatório de oportunidade ao CAvEx, enquanto ocupava a função de Oficial de 

ligação da Av Ex junto à Escola de Aplicação da Aviação Leve do Exército Francês 

(EAALAT) no período de 2004 e 2005. Dentre as inúmeras possibilidades, de 

maneira genérica, podem ser preferencialmente executadas em simulação de voo 

no treinador sintético do CIAvEx:  

 

- tarefas repetitivas ou de simples execução, até que o reflexo desejado 
venha a se incorporar à pilotagem do aluno; 
- fases de aprendizado de ações, simples ou complexas, que exijam grande 
quantidade de horas de vôo para as primeiras seções de instrução; 
- manobras que, por motivo de segurança, são irrealizáveis em vôo real; 
- modalidades de vôo que por sua complexidade e risco exigem imediatas e 
constantes intervenções didáticas do instrutor de vôo, o que apresentaria 
baixo rendimento em um vôo real; e 
- todas as manobras, simples ou complexas, que visem à manutenção de 
reflexos já adquiridos, de qualificação ou de manutenção da 
operacionalidade de um tripulante individualmente, de uma tripulação ou de 

frações elementares (FURLAN, 2004, p.5). 
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Fruto de suas possibilidades de emprego, pode-se elencar as principais 

vantagens e desvantagens da simulação de voo que implicarão diretamente na 

qualidade da instrução tática dos pelotões de reconhecimento e ataque da Av Ex. 

 

2.3.2.1.1 Principais vantagens da simulação de voo no Treinador sintético do CIAvEx 

 

Segundo FURLAN (2004), fruto da grande experiência adquirida em 

simulação, a Aviação Leve do Exército Francês (ALAT) considera como principais 

vantagens da simulação de voo em treinadores e simuladores de voo: 

 

a) os simuladores, modernos e de excelente qualidade, têm 
indiscutivelmente grande valor pedagógico como meio auxiliar de instrução; 
b) a simulação oferece uma valorização das horas de vôo realizadas em 
instrução aérea real [...]; 
c) em simuladores pode-se realizar o treinamento de manobras difíceis ou, 
por motivos de segurança, absolutamente não indicadas para serem 
executadas em vôo real; e 
d) a simulação provoca uma importante economia de recursos a médio e 
longo prazo (FURLAN, 2004, p.3). 

 

Complementado os fatores descritos acima, é possível compreender que a 

aquisição de simuladores, inicialmente, é onerosa, porém os benefícios trazidos 

pagam os recursos investidos em curto espaço de tempo, como relatado 

anteriormente. Para os treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx, 

essas questões de aquisição já deixaram de constar como uns dos fatores de 

decisão, devido ao baixo custo de sua aquisição e da concretização do retorno do 

investimento realizado. 

Em relação às questões de segurança explicitadas por Furlan (2004), a 

utilização da simulação por meio dos treinadores sintéticos do Centro de Instrução 

permite a realização de exercícios em condições extremas, que se realizados na 

realidade, colocariam a vida dos militares em risco, bem como a integridade do 

material. 

Outra vantagem diz respeito à disponibilidade. Junior (2005) relata que não há 

restrições meteorológicas que inviabilizem e execução do voo em um simulador, 

bem como restrições relacionadas à disponibilidade do material, diferentemente do 

emprego de aeronaves reais, extremamente dependentes desses dois fatores. 
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Somado a isso está a eficácia na aprendizagem, pois os treinadores sintéticos 

de voo do CIAvEx podem ser empregados de forma modular, dando ênfase àqueles 

segmentos do treinamento de mais difícil compreensão e aprendizagem. Um piloto 

pode pousar uma aeronave no simulador vinte vezes em uma hora, enquanto em 

uma aeronave real conseguiria pousar cinco vezes nesse período. 

Junior (2005) cita, ainda, o fator ecológico. Os dispositivos de treinamento de 

voo do Centro de Instrução evitam o emprego de munição real, aumentando a 

conservação o meio ambiente. Relata, também, que seu emprego implica na menor 

utilização do equipamento real, seja ele o armamento ou a própria aeronave, e, 

consequentemente, no seu menor desgaste. Assim, a vida útil do material pode ser 

prolongada, permitindo que esteja em melhores condições quando seu uso real se 

fizer necessário. 

 

2.3.2.1.2 Principais desvantagens da simulação de voo no Treinador Sintético de  

Voo do CIAvEx 

 

Furlan (2004) também destaca as principais desvantagens da simulação de 

voo por meio dos treinadores sintéticos de voo e simuladores e assim são descritas: 

 

a) a simulação não substitui o vôo real. O limite máximo de seu 
aproveitamento está na redução de horas de vôo reais necessárias para a 
formação e manutenção de reflexos de pilotagem; 
b) ela não é capaz de reproduzir fielmente todas as dificuldades do vôo, 
como a fadiga, o stress e o desgaste fisiológico, aspectos que devem ser 
parte da preparação de tripulantes militares; 
c) ela pode criar reflexos de um comportamento pouco vigilante face ao 
perigo, pois este não é percebido da mesma maneira que em vôo real; e 
d) apesar de menores, os custos da simulação também existem e são 
particularmente importantes durante as fases de aquisição e implantação 
dos sistemas de simulação (FURLAN, 2004, p.3). 

 

Dessa forma, Furlan (2004) destaca que o adestramento adquirido pela 

prática dos exercícios no campo permite criar no militar uma higidez capaz de 

suportar os desgastes do combate. O sono, a fadiga e a exposição às condições 

meteorológicas não podem ser simulados.   

Para Lunardi (2008), dentro desse contexto, não seria conveniente utilizar 

simuladores para determinadas modalidades de voo, como por exemplo, na 

realização de uma viagem completa de instrução. Essa atividade exige vários 
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procedimentos práticos individualizados em aeródromos e salas de informações 

aeronáuticas, consultas às informações meteorológicas e diversos procedimentos de 

tráfego aéreo que são determinados pelo controle de tráfego aéreo dos aeroportos e 

aeródromos, de tal maneira que não seria apropriado se simular todos os fatores 

envolvidos em tal viagem. 

Junior (2005) enfatiza que os simuladores de voo vieram para auxiliar o 

adestramento, entretanto não se pode esquecer que eles são um meio auxiliar que 

complementa o adestramento realizado com a aeronave real, não podendo substituí-

la. O final de cada adestramento, após a passagem pelo simulador, deve ser 

realizado na aeronave. 

Atributos da área afetiva como liderança, rusticidade, perseverança, higidez, 

além da capacidade de permanecer apto ao combate, adquiridos sob condições 

climáticas adversas, condições de estresse e fadiga, além daquelas impostas pelo 

terreno, dificilmente serão simulados dentro da própria unidade por mais avançada 

que seja a tecnologia (JUNIOR, 2005). 

Os sistemas de simulação de voo dos treinadores de voo do CIAvEx não 

substituem a realização de exercícios no terreno ou o emprego real de aeronaves, 

mas seu uso serve para aprimorar habilidades e conhecimentos, de forma a 

potencializar resultados nas missões de combate do Pel Rec e Atq. Empregar 

apenas simuladores na aprendizagem e treinamento pode trazer consequências 

desastrosas, dentre as quais está principalmente a perda da operacionalidade.  

 

2.3.3 Outros dispositivos de simulação de voo empregados pela AvEx 

 

Em 2016, no mês de março, foi inaugurado o Centro de Simulação do Centro 

de Instrução de Aviação do Exército, localizado no setor sul do CAvEx. O novo 

centro se constitui em mais um passo rumo a modernização da Av Ex, que passa a 

contar com instalações modernas, no mesmo nível dos novos simuladores que 

agora abriga. Esse projeto vai permitir o perfeito adestramento dos pilotos na 

dimensão do campo de batalha, podendo inclusive, virtualmente atuar em uma ação 

em conjunto com o Centro de Instrução de Blindados na cidade de Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul, e com o CAA-Sul, situado na mesma localidade.  
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Diante do relativo avanço no campo da simulação e do número de meios de 

simulação utilizados atualmente, a Av Ex passa a buscar a consolidação de uma 

política clara de simulação. Tendo partido inicialmente de trabalhos realizados de 

maneira isolada, caminha agora para uma diretriz comum que possa ser validada e 

implantada. 

Feito esse esclarecimento, serão apresentados, agora, outros meios de 

simulação utilizados pela Av Ex, destacando-se a finalidade de sua utilização, suas 

principais características, bem como suas possibilidades e deficiências.  

 

2.3.3.1 Simulador para Helicóptero Esquilo/Fennec (SHEFE) 

 

Caiafa (2012) relata que ao final de 2007, o Centro Tecnológico do Exército 

(CTEx) em parceria com a empresa SPECTRA Tecnologia iniciou o desenvolvimento 

de um simulador de voo da Anv HA-1 (Esquilo/Fennec), denominado Simulador para 

Helicópteros Esquilo e Fennec, SHEFE (Figura 18), tendo apresentado ao final de 

2011 a conclusão do projeto. Inicialmente o dispositivo permaneceu acomodado no 

prédio da empresa, localizado em uma rua do Belenzinho, antigo bairro industrial da 

zona leste de São Paulo, dentro de um dos galpões existentes com uma área de 

5.200 metros quadrados, adaptado para acomodar o SHEFE. 

Um ano depois, o equipamento foi homologado pela Agência Nacional de 

Aviação Civil e, em seguida, recebeu a certificação FTD4, de preparação inicial de 

pilotos. O projeto teve como referência técnica os rigorosos requisitos constantes 

nas normas estabelecidas pela agência reguladora norte-americana FAA, como dito 

anteriormente, adotadas mundialmente como padrão para qualificação de 

simuladores. Por conta disso, o modelo finalizou recentemente o processo de 

homologação como Full flight nível B. Essa qualificação – que varia, em ordem 

crescente, de A a D – assegura que durante o voo simulado o piloto tenha a mesma 

sensação do voo real, incluindo os movimentos do helicóptero e suas respostas aos 

comandos (CAIAFA, 2012). 

De característica multidisciplinar, a construção do SHEFE empregou 

conhecimentos de várias áreas da engenharia como aeronáutica, eletrônica, 

mecânica e computação. Esse fato exigiu grande esforço gerencial na coordenação 

de ações de diversas instituições públicas e privadas. Por isso, contou com o apoio 
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do Comando de Aviação do Exército, do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA) da Aeronáutica e do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

(IPEV) (CAIAFA, 2012). 

Vasconcelos (2015) expõe que a empresa desenvolvedora de simuladores 

normalmente tem o suporte do fabricante do avião ou do helicóptero a ser simulado, 

que fornece o modelo matemático de voo, além de partes e componentes da 

aeronave. A fabricante nacional das aeronaves desse projeto, uma empresa do 

grupo francês Airbus Helicopters, não quis repassar informações pelo fato de a 

matriz possuir estreito relacionamento com fabricantes europeus de simuladores. 

Dessa forma, o SHEFE foi concebido como um produto 100% nacional que, até 

então, só estava disponível em outros países, como França e Estados Unidos. Sem 

o apoio do fabricante da aeronave, os envolvidos na criação do sistema tiveram que 

projetar tudo integralmente. 

O modelo matemático foi feito em conjunto com o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), e pode ser considerado um dos marcos dessa empreitada, de tal 

forma que a partir de agora o CTEx poderá desenvolver simuladores para outros 

tipos de helicópteros utilizados pelo EB.  

Outro aspecto envolvendo esse simulador foi o fato de que o valor previsto 

inicialmente pelo Exército para construí-lo mostrou-se insuficiente. Como era do 

interesse da empresa Spectra Tecnologia a consolidação do projeto – o que lhe 

daria capacitação para concorrer com as maiores fabricantes de simuladores do 

mundo –, ela usou dinheiro do próprio caixa para finalizar o simulador. De fato, a 

elaboração do SHEFE custou R$ 16,8 milhões, mas o contrato com o Exército cobriu 

apenas 44% desse valor, o que exigiu o investimento de cerca de R$ 9,5 milhões de 

recursos da empresa. A vantagem para a Spectra agora é o fato de possuir um 

produto com índice de nacionalização de 92% (VASCONCELOS, 2015). 

Concluído há seis anos, o simulador ainda passa por um processo de 

modernização, com a implementação de novos softwares. Um dos profissionais que 

participam dessa tarefa é a engenheira eletricista Amanda Shiokawa Freitas, que 

afirma que esse é um trabalho que envolve muita pesquisa para que os modelos 

matemáticos consigam simular os sistemas da aeronave e o equipamento opere em 

harmonia, sincronizado e sem atrasos (VASCONCELOS, 2015). 

No dia 26 de julho de 2016, o Centro de Instrução de Aviação do Exército 

realizou uma solenidade de inauguração do Simulador de Helicóptero 
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Esquilo/Fennec, já nas novas instalações do Centro de Simulação no setor norte do 

complexo de aviação, em Taubaté-SP. 

O equipamento reproduz de forma fiel a cabine dos helicópteros militares 

Esquilo AS350 e Fennec AS550 e as insere num ambiente virtual 3D. É o primeiro 

na categoria Full Flight Simulator (FFS) desenvolvido no país e o mais avançado já 

projetado e construído na América Latina. Todos os instrumentos, comandos, 

manetes, displays e até os bancos presentes nele estão dispostos da mesma forma 

que no cockpit dessas aeronaves (VASCONCELOS, 2015). 

O SHEFE possibilita os seguintes treinamentos: o voo por instrumentos; as 

panes do sistema hidráulico, do rotor de cauda, da válvula de sangria e também 

aquelas que apresentem apenas respostas visuais no painel; o voo visual diurno e 

noturno; o voo noturno com equipamento de visão noturna; o tiro com armamento 

orgânico da aeronave (metralhadora .50 e lançador de foguetes SBAT 70) e o voo 

tático. Conta com estação para o instrutor e sua plataforma móvel permite simular os 

movimentos de voo do helicóptero (arfar, guinar, rolar, deslocar-se para cima e para 

baixo, deslocar-se para a esquerda e para direita, deslocar-se para frente e para 

trás).  

Ele já tem sido amplamente utilizado durante a realização do CPA, com 

possibilidades futuras de utilização no EPT (treinamento de tiro aéreo), CPC, e 

Estágio de Voo por Instrumentos. Como relatado anteriormente, pode ser integrado 

a mesma rede dos dispositivos de treinamento sintético de voo do CIAvEx, de 

maneira que também viabilize a instrução tática de pequenas frações da aviação por 

meio da simulação. 

 

 
FIGURA 18 -  Mosaico com fotos do SHEFE: Visão externa, visão sem o  

domo e visão do piloto 
Fonte: Heli (2015, p.16) 
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2.3.3.2 Sistema de Ensino Assistido por Computador (SEAC) 

 

O Sistema de Ensino Assistido Por Computador foi desenvolvido pelo CIAvEx 

visando a facilitar o aprendizado dos alunos durante a realização dos diversos 

cursos realizados por aquela escola. É voltado principalmente à formação de pilotos 

e mecânicos de voo.  

De acordo com Lunardi (2008), o referido sistema baseia-se na simulação do 

funcionamento dos variados sistemas da Anv, tais como Sistema elétrico, Sistema 

hidráulico, Sistema de transmissão de forças, Piloto automático etc. Possuem em 

seus programas animações de componentes tridimensionais, facilitando o 

aprendizado sobre esses complexos sistemas mencionados. Para o estudo, os 

alunos assistem às instruções em computadores, orientados pelos instrutores, que 

tiram dúvidas e fornecem informações adicionais aos discentes. 

Foram desenvolvidas as simulações dos sistemas das Anv Fennec, Pantera e 

Cougar. O Sistema de Ensino Assistido por Computador proporciona elevado ganho 

de tempo durante os cursos, uma vez que facilita o aprendizado dos complexos 

sistemas que envolvem o funcionamento de um helicóptero. Ao reduzir as instruções 

práticas realizadas diretamente nas Anv, evita-se o engajamento de pessoal de 

manutenção para as instruções, além de elevar a disponibilidade do helicóptero para 

atividades de voo e/ou de manutenção (LUNARDI, 2008). 

 

2.3.4 Custos entre o emprego de aeronaves e dispositivos de simulação 

 

Para se realizar uma comparação de custos de operação entre um simulador 

e uma aeronave, faz-se necessário estabelecer inicialmente alguns parâmetros de 

avaliação e modelos de comparação, haja vista a grande diversidade existente 

desses equipamentos.  

Para isso, foram revisados os dados que no prosseguimento desse trabalho 

permitirão comparar o custo de operação do treinador sintético de helicóptero do 

CIAvEx, do SHEFE e de uma aeronave real, o Esquilo.  

Heli (2015), em seu Trabalho de Conclusão de Curso à Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército destaca o valor da hora de voo dos helicópteros utilizados 
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pelo Exército. Cabe ressaltar que destes, apenas o Esquilo é simulado pelo treinador 

sintético de voo do CIAvEx e pelo SHEFE.  

 

 
QUADRO 4 - Cálculo de custo de hora de voo 
Fonte: Heli (2015, p.16) 

 

Galante (2013) traz uma aproximação do valor gasto com simulação em 

comparação ao voo real. Ele faz menção ao relato do então chefe da Divisão de 

Simulação da Av Ex, o Coronel Luiz Antônio de Carvalho Silva, de que a hora de voo 

nos treinadores sintéticos gira em torno de 10% do valor da hora de voo real. 

Não se trata de substituir a operação real pela simulada, mas sim destacar a 

economia do voo em simulador, possibilitando a prática de uma quantidade superior 

de exercícios antes mesmo do exercício real, incrementando o adestramento das 

tripulações e dirimindo possíveis falhas de operação que seriam executadas no 

terreno sem o prévio treinamento no simulador. 

Em relação ao SHEFE, Nunes (2013) relata que é possível considerar o custo 

da hora de voo em um “full flight simulator” nível D como sendo inferior a 20% do 

custo da hora de voo de uma aeronave real. Além disso, deve-se levar em conta que 

30% do treinamento de um piloto podem ser realizados em simuladores, chegando 

até mesmo a 50%, conforme pesquisas da FAA. Ressalta-se que, de acordo com 

um estudo experimental realizado por Allerton e Ross, em 1991, sobre 

“Transferência de Conhecimento”, essa razão foi de aproximadamente 7/15 (sete 

quinze avos) em um treinamento para o primeiro pouso de helicóptero.  

 

2.4 A SIMULAÇÃO DE VOO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO FRANCÊS PARA 

 ADESTRAMENTO TÁTICO DE PEQUENAS FRAÇÕES 

 

A doutrina de emprego da Av Ex baseou-se, em seus primórdios, na doutrina 

da Aviação Leve do Exército Francês, a ALAT (Aviation Légère de l’Armée e Terre) . 

Vários Pilotos da Av Ex realizaram Cursos de Piloto de Combate e Estágios de 

Óculos de Visão Noturna nessa instituição. O EB possui um Oficial de Ligação de Av 
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Ex, sediado na Escola de Aplicação de Aviação Leve do Exército Francês 

(EAALAT), em Dax, que acompanha a modernização dos Helicópteros e 

Equipamentos franceses e a evolução constante de sua doutrina de emprego e de 

simulação (LUNARDI, 2008).  

Em face disso, convém realizar uma breve apresentação de sua política de 

formação, de adestramento e de simulação de voo, bem como os meios 

empregados para esse fim. Isso tudo, a fim de se colher ensinamentos que poderão 

ser úteis no processo de implantação e desenvolvimento de uma metodologia de 

instrução voltada para o adestramento tático dos Pel Rec e Atq da Av Ex nas 

missões de combate por meio dos Treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx. 

 

2.4.1 A formação do piloto tático na ALAT 

 

Ciolette (2013) em seu relatório de oportunidade ao CAvEx, quando na 

função de Oficial de Ligação da Av Ex junto a  Escola de Aplicação da ALAT, traz 

algumas considerações sobre a política de instrução e simulação dessa Aviação. Em 

seu relatório, constata-se que a ALAT foi criada em 1954, devido a grande 

necessidade de um apoio na terceira dimensão ao Exército Francês durante a 

Guerra da Argélia. Após quase 60 (sessenta) anos de existência, a frota da ALAT é 

composta de mais de 330 (trezentos e trinta) aeronaves, entre helicópteros (a sua 

maioria) e aviões, número que representa cerca de 70 % do parque de helicópteros 

do Ministério da Defesa. Por ser o maior operador estatal de helicópteros, 

atualmente a ALAT é responsável pela formação básica dos pilotos militares do 

Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Gendermeria (semelhante a polícia federal) 

e do Exército da Bélgica (CIOLETTE, 2013). 

 

2.4.1.1 Objetivo da formação 

 

A Escola de Aplicação da ALAT (EAALAT) é o mais claro exemplo de uma 

escola inter-forças, interagências e internacional. O objetivo da formação na ALAT é 

formar o piloto ao primeiro emprego operacional, dando a ele todas as ferramentas 
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necessárias para ser empregado em operações desde o primeiro dia na Unidade 

Operacional, faltando-lhe apenas a experiência do dia a dia (CIOLETTE, 2013). 

Ciolette,(2013) relata, ainda, que a formação do piloto é feita tendo como 

esqueleto a formação completa do Chef de Patrouille (Cmt Pel), realizada para os 

oficiais de carreira6. Ela é feita em dois momentos distintos: a formação básica e a 

formação específica. A primeira fase possui a duração mínima de 50 (cinquenta) 

semanas e a segunda 60 (sessenta) semanas. 

A fase básica é feita com o intuito de formar o piloto militar básico, dando-lhe 

as ferramentas necessárias para o aprendizado da fase específica. A fase específica 

é feita visando transformar o piloto básico em um real comandante de fração de 

helicópteros, dando-lhe os meios necessários ao cumprimento desta função 

(CIOLETTE, 2013). 

 

2.4.1.2 Locais de formação 

 

A Escola de Aplicação da ALAT (EAALAT) cumpre sua missão se valendo de 

03 (três) locais distintos (Figura 19): 

- Base Escola de DAX (BEGN – Base école Général Navelet) – Formação 

básica do piloto militar. 

- Base Escola de Le Luc (BEGL – Base école Général Lejay) – Formação 

especializada do piloto militar  (operacional). 

- Centro de Voo em Montanha (CVM) – Em região montanhosa para 

execução dos voos em limite de potência. 

Localiza-se ainda junto a BEGL, em Le Luc, a EFA (École Franco-Allemande), 

responsável por fazer a formação dos pilotos na aeronave Tigre e o CFIA NH-90 

(Centre de Formation InterArmées – NH 90), responsável pela formação dos pilotos 

da ALAT e também da Marinha (CIOLETTE, 2013). 

 

 

                                                
6 Diferentemente da Aviação do Exército Brasileiro, a ALAT emprega pilotos oriundos do quadro de 

oficiais de carreira e temporários 
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FIGURA 19 - Locais de formação da ALAT 
Fonte: Ciolette (2013, p.16) 

 

2.4.1.3 Base escola de Le Luc (BEGL – Base école Général Lejay) 

 

Ciolette (2013) ressalta que a Base Escola de Le Luc é uma organização 

militar completamente voltada para a formação tática e operacional dos pilotos do 

Exército Francês. Atualmente também acolhe pilotos da Marinha, da Força Aérea, 

da Gendermeria e do Exército da Bélgica. Voltada principalmente para a formação 

do piloto militar, tem por objetivo principal a formação do piloto ao primeiro emprego 

operacional. Para tanto, permanece em estreito contato com as unidades 

operacionais da ALAT. 

 

2.4.1.4 A instrução de adestramento tático em BEGL 

 

A instrução na escola foi concebida para a formação completa do Cmt de 

Pelotão (Chef de Patruille), o chamado Cours de application (Curso de aplicação) 

feito para os pilotos de carreira. Possuindo uma duração média de 60 (sessenta) 

semanas, o curso é composto de uma parte comum (militar) e de vários pequenos 

estágios (duração média de duas semanas), sequenciados devido à lógica da 

complexidade crescente. Primeiro se aprende a conduzir a aeronave em combate, 
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depois se aprende a comandar a aeronave em combate e, no final, aprende-se a 

comandar uma fração de aeronaves em combate (CIOLETTE, 2013). 

O curso é dividido em três ramos: Rec/Atq da aeronave Gazelle (Figura 20), 

Rec/Atq da aeronave Tigre (Figura 21) e Manobra/Assalto. Cada um desses ramos 

tem um sequenciamento diferente de estágios e com cargas horárias adaptadas ao 

seu ramo. Tais particularizações possibilitam uma maior especialização do piloto 

desde o início, além de um emprego eificiente dos meios durante o ano de instrução. 

 A escola emprega de forma massiva os meios de simulação para o 

adestramento técnico e tático de seus alunos, dessa forma, de modo a entender o 

emprego desses dispositivos na formação e no adestramento dos pilotos da ALAT, 

será procedida uma ambientação sobre a política de simulação de voo da Aviação 

do Exército Francês e sobre como ela se estende até o adestramento tático de 

pelotões de reconhecimento e ataque. 

 

 
FIGURA 20 – Aeronave de Rec e Atq Gazelle 
Fonte: Lunardi (2008, p.97) 
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FIGURA 21 – Aeronave de Rec e Atq Tigre 
Fonte: Lunardi (2008, p.95) 

 

2.4.2 Política de simulação de voo na ALAT 

 

Para Chabrier (2013), o objetivo principal da simulação na ALAT é 

complementar e reforçar as horas de voo. Assim, a política de simulação da ALAT e 

a política de formação das tripulações são atendidas por meio de um projeto 

coerente, inovador e econômico. A simulação da ALAT implementa uma simulação 

pesada, centralizada ao nível da EAALAT e uma simulação dentro dos regimentos 

de forma descentralizada. Ela consiste de uma simulação de controle do helicóptero 

e de seus sistemas de armas e de uma simulação tática que contribui não só para a 

formação das tripulações, mas também para sua disponibilidade operacional. 

Já Furlan (2004) destaca que para se compreender a atual política de 

simulação da ALAT, convém estudar seus antecedentes, acompanhando assim sua 

evolução. Assim relata em seu Relatório de Oportunidade 04.002: 

 

a. Antecedentes 

A política de simulação da ALAT teve sua concepção original baseada nas 

lições aprendidas com o emprego de simuladores de vôo pelo Exército dos 

EUA. Dentro do atual conceito de simulação, os simuladores são utilizados 

pela ALAT há mais de 15 anos, quando entraram em operação os 

simuladores LMT 150 empregados na formação básica de pilotos. 

Posteriormente, houve a necessidade de um simulador vocacionado para o 

treinamento do vôo por instrumentos para os tripulantes do PUMA. Novos 

trabalhos foram realizados e a ALAT veio a adquirir o simulador THOMSON 
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330. Com a obsolescência do THOMSON 330 foi adquirido o simulador 

SHERPA que, depois de 10 anos de operação, foi modernizado e hoje é 

plataforma de treinamento das tripulações de PUMA e COUGAR. No 

decorrer de todo o processo descrito, constatou-se que não houve um bom 

aproveitamento das lições aprendidas por cada uma das equipes 

encarregadas da aquisição dos simuladores e implantação dos programas 

de treinamento.[...]  

b. Adoção de uma política de simulação 

 A ALAT decidiu, então, adotar uma política de simulação. A política a ser 

adotada deveria ter como objetivos evitar os erros cometidos durante a 

instalação dos primeiros sistemas de simulação e definir responsabilidades 

com respeito à gestão do projeto. Tais responsabilidades foram divididas 

em:  

1) Gestão do projeto  

A gestão do projeto é da École d'Application de l'Aviation Légère de l'Armée 

de Terre (EAALAT), a escola de formação de tripulantes da ALAT. A função 

de gerente do projeto, assessor direto do comandante da escola é delegada 

a um piloto de combate experiente e com grande vivência na ALAT.  

2) Gestão pedagógica  

Pilotos instrutores dos diversos modelos de helicópteros da ALAT são os 

responsáveis pela gestão pedagógica. Cabe a eles a missão de manter em 

constante aperfeiçoamento os programas de formação e de treinamento e, 

sobretudo, observar a fidelidade, o realismo e a eficácia da simulação face 

às necessidades da instrução aérea. [...]  

4) Execução  

Um centro de simulação foi criado para ser o responsável pela operação 

dos simuladores. O centro é sediado na EAALAT, onde é realizada a 

maioria dos cursos (FURLAN, 2004, p.1-2). 

 

Nota-se, nesse momento, a semelhança estrutural estabelecida para o 

emprego de simulação de voo na ALAT com o que há hoje na Aviação do Exército 

Brasileiro. De modo a aproveitar ao máximo as vantagens da simulação de voo e 

reduzir ao mínimo suas desvantagens inerentes, a ALAT adotou uma política de 

simulação com diretrizes pontuais, conforme relatado por Furlan (2004).  

 

[...] 1) Para a aeromobilidade, a simulação deve ser aplicada tanto no 
domínio técnico como no domínio tático.  
2) A simulação deve abranger a formação inicial básica, a formação de 
combate nos campos técnico e tático e servir de instrumento para o 
treinamento e adestramento das tripulações, nos Regimentos de 
Helicópteros.  
3) A simulação deve servir para manter o nível de adestramento requerido 
dos tripulantes e para a preparação de missões reais a serem realizadas. 
4) De modo a tornar a simulação atrativa e eficaz, todo sistema de 
simulação deve primar por:  
a) seu realismo;  
b) ser de simples operação;  
c) ter a capacidade de evoluir, de ser atualizado e, portanto, de durar; e;  
d) apresentar características de multiuso e interdisciplinaridade.  
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5) O sistema de simulação deve estar o mais próximo possível do usuário 
para facilitar sua utilização.  
6) A configuração dos sistemas deve atender aos seguintes requisitos:  
a) para a formação básica: [...]  
b) Para a formação militar:  
(1) simular o vôo com óculos de visão noturna (OVN);  
(2) para a formação do piloto atirador, garantir a permanente avaliação da 
pontaria e da seqüência lógica do tiro, oferecendo características de 
ineditismo a cada instrução e facilitando tanto a demonstração por parte do 
instrutor como sua assistência ao aluno;  
(3) reproduzir o vôo de combate e;  
(4) possibilitar o treinamento de frações elementares em situações onde 
possa ser representado o vôo com mais de uma aeronave.  
c) Para o treinamento e o adestramento:  
(1) permitir a preparação de uma missão real guardando a possibilidade de 
se incluir terrenos digitalizados diversos;  
(2) ser capaz de reproduzir, ao máximo, a carga de trabalho imposta a uma 
tripulação em missão real e;  
(3) ser capaz de reproduzir o cumprimento de missões com mais de uma 
aeronave.  
7) Dado à complexidade dos sistemas de simulação, onde o domínio 
técnico de sua manutenção nem sempre é realizável dentro das Forças 
Armadas, os sistemas a serem adquiridos devem:  
a) ter garantia contratual de manutenção realizada pelo fabricante; 
b) garantir uma alta disponibilidade, o que deve ser observado desde sua 
concepção, privilegiando os sistemas que possuam um MTBF (Mean time 
between/before failure – tempo médio entre duas panes, ou antes de uma 
pane) bastante favorável;  
c) ser passíveis de melhoramentos técnicos, sem custos adicionais, de 
modo a garantir seu desempenho durante todo o período do contrato e; 
d) permitir soluções financeiras que possam refletir, em termos de redução 
de custos, os benefícios atingidos tanto para o fabricante como para a 
ALAT. Assim, pode-se converter em créditos o privilégio do fabricante de 
poder fazer aperfeiçoamentos em seu sistema, contando com o aporte da 
experiência de instrução aérea e de pilotagem dos profissionais da ALAT. 
(FURLAN, 2004, p.3-5). 
 

Em função do exposto acima, Lunardi (2008) faz duas observações. A 

primeira é a de que os princípios básicos sobre a simulação na ALAT basearam-se 

nas lições aprendidas com tal emprego pelo Exército dos EUA. A partir da adoção 

de uma política única de simulação, estabelecendo de maneira planejada os 

responsáveis pela gestão dos diversos processos e a criação de um centro de 

simulação, tornou-se possível obter o rendimento técnico-operacional dos sistemas 

de simulação (LUNARDI, 2008).  

A segunda observação é que a ALAT adota uma série de diretrizes 

norteadoras relativas ao emprego dos meios de simulação que permitem que os 

mesmos sejam empregados em todos os campos da qualificação das Trip, desde a 

formação inicial até o adestramento e a preparação para missões reais, englobando 

as manobras mais simples e o treinamento de frações elementares. Há preocupação 

com as garantias contratuais da manutenção, de forma a dispor de elevada 
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disponibilidade de HV para os treinamentos. Por fim, o sistema deve possibilitar 

melhoramentos técnicos, sem custos adicionais (LUNARDI, 2008).  

Com exceção da questão de garantia contratual de manutenção a ser 

realizada pelo fabricante, todos os outros aspectos tidos como requisitos básicos de 

aquisição de simulador na ALAT estão incorporados no treinador sintético de voo de 

helicópteros do CIAvEx, o que lhe agrega  credibilidade como ferramenta de 

instrução tática. 

 

2.4.2.1 Simulação de voo para o adestramento tático dos pelotões de aviação 

 

A ALAT classifica a simulação em simulação de vocação tática e simulação 

de vocação técnica. A primeira diz respeito ao exercício de simulação onde um 

indivíduo, um grupo (Seção) ou um escalão (Pelotão ou Esquadrilha) é empregado 

em face de um adversário ou de uma situação tática, com o objetivo de aprimorar o 

processo de tomada de decisão e/ou exercitar manobras concebidas. A simulação 

técnica tem por objetivo familiarizar o tripulante ou a tripulação a uma aeronave e/ou 

ao seu armamento, nas fases de formação de tripulantes (formação básica de Pil) e 

de atiradores (formação militar) (LUNARDI, 2008). 

Nesse mesmo contexto, Ciolette (2013) explica que a simulação de vocação 

tática se utiliza dos simuladores táticos. Esses são empregados para a formação e 

especialização dos pilotos na BEGL e também para o adestramento das tripulações 

já formadas nos regimentos de helicópteros de combate (RHC) da aviação francesa 

(CIOLETTE, 2013). 

O principal simulador tático empregado nesses locais é o EDITH (Entraîneur 

Didactique Interactif Tactique Hélicoptère). Em BEGL ele possibilita o treinamento de 

frações constituídas até o nível subunidade de aviação. São empregados nos cursos 

de formação e, de maneira mais ampla, no CFCU (Curso de Formação de 

Comandantes de Unidade), onde o fundamental é o desempenho tático das frações 

(CIOLETTE, 2013). 

Para os dois ramos, existe um contrato com a empresa de simulação 

THALES a fim de mantê-los disponíveis e atualizados às necessidades do operador. 

Um exemplo claro disso foi a melhoria na última versão do EDITH, na qual constam 

imagens detalhadas do Teatro de Operações Afegão, tendo a possibilidade de 
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interagir com as ameaças em presença (inclusive com as possíveis reações já 

catalogadas). Até a retirada das tropas francesas do Afeganistão, todos os pilotos 

designados para a missão passavam por inúmeros adestramentos nesse dispositivo, 

a fim de avaliar a sua iniciativa e suas reações face aos problemas apresentados 

(CIOLETTE, 2013). 

Chabrier (2013) faz um adendo a essas questões ao citar que a criação da 

base de dados de terreno correspondente à área de atuação no Afeganistão 

também permitiu que as tripulações executassem um reconhecimento do teatro de 

operações antes de serem empregados. Esse modo de ação inovador economizou 

horas de voo para cada instrução e padronizou as tripulações em procedimentos e 

condutas no teatro de operações. 

O centro de simulação da BEGL se encontra em fase final de interligação com 

os centros de simulação dos regimentos de helicópteros (essencialmente táticos), 

possibilitando um treinamento mais interativo, ou mesmo em um nível de comando 

mais alto. 

 

2.4.3 O Entraîneur Didactique Intercatif Tactique Hélicoptère (EDITH) 

 

Na ALAT, a simulação é uma parte integrante não apenas da formação na 

escola, mas também da prontidão operacional dos batalhões (DIAS, 2013). Por 

conta disso, o EDITH, mobilia a quase totalidade dos centros de simulação de 

algumas unidades operacionais da ALAT, como o 1º, 3º e 5º RHC e o 4º RHFS 

(Régiment d’hélicoptères des forces spéciales). 

Desenvolvido pela empresa THALES Treinamento & Simulação para 

Helicópteros, o EDITH é uma ferramenta pedagógica de formação e treinamento 

concebido para projetar e aplicar um raciocínio tático em um ambiente virtual em 3 

(três) dimensões em um contexto tático, por meio de réplicas dos postos de 

pilotagem do helicóptero, incluindo, aí, seu sistemas de armas (MERCK, 2002). 

Seis módulos de helicóptero podem simular o funcionamento das aeronaves 

(Figura 22), desde o Tigre até o Gazelle Viviane ou Mistral, passando ainda pelo 

Puma. Com design de hardware modular, os cockpits podem ser configurados de 

acordo com as aeronaves citadas, permitindo que as missões conjuntas possam ser 

realizadas. Um visor panorâmico de 180°x40° é disposto à frente do cockpit da 



100 

 

aeronave, tornando-o mais um componente desse módulo e permitindo a projeção 

das imagens em 3D (Figura 23). Para cada módulo de helicóptero há um módulo de 

controle da instrução, normalmente mobiliada pelo instrutor, totalizando seis em todo 

o sistema do EDITH (THALES, ca. 2010).  

Além disso, há um módulo de monitoramento técnico (Figura 24), para ajustes 

do sistema operacional do simulador e um módulo de obtenção de dados para 

briefing e debriefing (THALES, ca. 2010). 

 

 
FIGURA 22 - Quatro dos seis conjuntos de simulador EDITH 
Fonte: Lunardi (2008, p.106) 

 

 
FIGURA 23 - Módulo de helicóptero do EDITH 
Fonte: Sítio eletrônico Aeroweb-fr.net. Acesso em: 28 fev. 2017 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQqrPNn7TSAhVDh5AKHf0lB9oQjRwIBw&url=http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2014/05/1er-rhc-2014-annee-danniversaires-et-de-changements&bvm=bv.148441817,d.Y2I&psig=AFQjCNFn03OMoRvOyhUBxhpcgvPgLB_jig&ust=1488421109297144
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FIGURA 24 - Módulo de monitoramento técnico do EDITH 
Fonte: Sítio eletrônico Groupe de travail SimAFor. Acesso em: 28 fev. 2017 

 

Cada módulo de controle de instrução está equipado com duas telas de 

estações de trabalho e uma de monitoramento. Pode desempenhar diferentes 

papéis dependendo dos modos de operação e configuração do EDITH: comando da 

animação, gerenciamento do exercício, desenvolvimento off-line de cenários etc. 

(Figura 25) (THALES, ca. 2010). 

 

 
FIGURA 25 - Módulo de controle de instrução do EDITH 
Fonte: Sítio eletrônico Groupe de travail SimAFor. Acesso em: 28 fev. 2017 

 

O módulo de helicóptero representa o ambiente que é exigido para o 

treinamento tático das tripulações de helicóptero. É composto de 2 (dois) bancos de 

cockpit separáveis que podem ser organizadas lado a lado ou em tandem (uma 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5-uXHo7TSAhUECpAKHfHoA-cQjRwIBw&url=http://blog.simalat.fr/news/&bvm=bv.148441817,d.Y2I&psig=AFQjCNFFYPbz0jYZ8Od72dwvsc254VyXrA&ust=1488421649277211
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ0OydobTSAhXKD5AKHRMoBg4QjRwIBw&url=http://blog.simalat.fr/&bvm=bv.148441817,d.Y2I&psig=AFQjCNFfOpAQZoLi19KGI_j6Xe0SaslpSw&ust=1488421728872723
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atrás do outro) (Figura 26). A imagem do sensor, os instrumentos simulados e os 

painéis são representados na tela a frente do módulo. O módulo Briefing / Debriefing 

geralmente fica localizado em um sala separada, contendo uma estação de trabalho 

com dois computadores, cada um com seu projetor. Ele executa 3 (três) principais 

funções: briefing das tripulações antes do exercício; supervisão furtiva de qualquer 

um dos exercícios em curso;  debriefing das tripulações após o exercício com a 

ajuda da vista do “olho do pássaro” (reprodução dos parâmetros e procedimentos de 

voo executados) (THALES, ca. 2010). 

 

 
FIGURA 26 -  Módulo de helicóptero do EDITH com assentos na configuração 

tandem 
Fonte: Sítio eletrônico Onboard. Acesso em: 28 fev. 2017 

 

Eles representam uma resposta moderna a três principais requisitos de 

treinamento, sendo eles o realismo, a coerência operacional e a eficácia de ensino. 

Segundo Merck (2002) o realismo operacional permite ao estagiário, em 

primeiro lugar, situar-se no terreno por referências geográficas, distâncias e altura do 

solo e, em segundo lugar, usar seu sistema de armas em condições próximas da 

realidade em termos de funcionalidade do dispositivo e de seu desempenho. Para 

isso, bancos de dados táticos e técnicos permitem definir os parâmetros do 

ambiente. 

Destaca ainda, que a coerência operacional é conseguida através de rigorosa 

coerência entre diferentes representações do terreno. Assim, o terreno é a 

transposição das cartas topográficas para imagens 3D. Além disso, o ambiente 

interarmas do campo de batalha é reproduzido com o nível necessário de 

verossimilhança, tanto para a formação do piloto quanto para o seu treinamento. O 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY0JWCn7TSAhUII5AKHeUqAksQjRwIBw&url=http://onboard.thalesgroup.com/2015/02/25/new-dimension-operational-training/&bvm=bv.148441817,d.Y2I&psig=AFQjCNFn03OMoRvOyhUBxhpcgvPgLB_jig&ust=1488421109297144
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comportamento das unidades envolvidas é realista, mas pode adaptar-se ao nível do 

aluno ou da tripulação treinada. 

O último requisito, a eficácia educacional, para Merck (2002) é construída por 

meio de ferramentas integradas e intuitivas de software que facilitam o papel do 

instrutor em analisar o máximo de informações de forma simples e minimizar o 

número de operadores na execução da atividade. 

Essas seis estações de trabalho podem formar de um a seis alunos 

simultaneamente ou de forma independente. O sistema permite também que esses 

seis postos executem exercícios no nível tripulação ou patrulha. A Direção do 

exercício pode gerenciar ambientes complexos de acordo com os objetivos táticos e 

pedagógicos para os níveis de instrução ou de formação considerados. O sistema 

EDITH permite preparar todas as fases do exercício de simulação tática e dirigir 

todas as fases táticas das missões conduzidas durante os exercícios (MERCK, 

2002). 

De acordo, ainda, com Merck (2002), existem três princípios relacionados 

com a simulação dos sistemas de armas e da aeronave no EDITH: fornecer ao aluno 

as informações disponíveis em uma situação real, para isso os meios de 

comunicação, de visão e de navegação foram integrados; dar um realismo aos 

atiradores na maneira de usar os sistemas de armas, para isso as capacidades e o 

desempenho das armas tem sido modeladas e os sensores necessários para sua 

implementação estão sendo integrados e; a carga de trabalho ser comparável às 

tarefas reais do comandante de bordo. 

O ambiente tático é simulado por meio da animação do campo de batalha 

onde todos os intervenientes são representados, desde a infantaria mecanizada até 

as outras partes interessadas na terceira dimensão do espaço de batalha, passando 

pelos blindados aos sistemas de apoio de fogo. As representações da artilharia e 

das ações da engenharia também são materializadas. Esta configuração acabará 

por ser integrada às redes de simuladores táticos da Força de Superfície, projeto 

que se encontra em processo final de desenvolvimento (MERCK, 2002). 

Merck (2002) relata que o uso do EDITH foi especialmente estudado para 

ajudar o instrutor. Para este efeito, permite controlar o ambiente tático e o 

acompanhamento das ações do piloto. O domínio do ambiente tático permite alterar 

a missão dos atores simulados e definir os seus comportamentos e as suas reações, 
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a fim de permitir o adestramento em todos os níveis, desde a instrução tática 

individual até a instrução coletiva ou o treinamento nível esquadrilha. 

Isso permite que o instrutor sincronize em uma mesma missão a progressão 

de diferentes alunos ou tripulações. Assim, uma capacidade de movimentação 

instantânea das aeronaves pode ser usada para recuperar o atraso ou obter de volta 

a posição inicial para uma nova sequência. 

O monitoramento das ações do piloto é permanente. O sistema alivia a carga 

de trabalho do instrutor ou do controlador na apresentação de uma grande variedade 

de informações. A cópia da visão do piloto e o monitoramento contínuo da situação 

tática em um mapa digital 2D permitem congelar o exercício ou repeti-lo para o 

processo de aquisição de conhecimento e para a realização de ações sincronizadas 

necessárias ao combatente aeromóvel. Além disso, a introdução de marcadores 

para fácil referência a eventos significativos e o acionamento automático de alarmes, 

em caso de erros de grande amplitude (voo sobre área proibida, restrita etc.), 

permitem o controle do instrutor e uma memorização simplificada das ações e das 

palavras do piloto. 

Essas ferramentas abrem a possibilidade de se explorar todos esses registros 

de forma simples e eficiente durante uma análise pós-ação. A apresentação de 

sequências 2D ou 3D, acesso aos marcadores e às fotografias da situação dão 

apoio ao argumento do instrutor, ou do comandante tático do exercício, e permite 

induzir correções importantes por parte do aluno. A indicação de erro continua a ser 

a melhor ferramenta nesse ambiente de aprendizagem. No campo tático, o EDITH 

permite compreender os pontos fortes e fracos de cada um, a fim de explorá-los ou 

combatê-los (MERCK 2002). 

Por conseguinte, Merck (2002) destaca que o EDITH se revela a si mesmo 

mais como uma ferramenta de treino do que de formação. Apesar disso, a célula de 

simulação da base escolar geral Lejay implementa o EDITH dentro da EA.ALAT e 

participa ativamente da integração do EDITH com toda a instrução tática fornecida à 

Escola. Na verdade, confiando pesadamente na simulação, a escola redefine o 

conceito de formação para permitir que as tripulações desenvolvam de forma melhor 

a sua inteligência tática em um contexto técnico e operacional cada vez mais 

complexo.  
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2.4.3.1 A instrução tática para o pelotão de aviação no EDITH e suas implicações 

 

A instrução tática para os pelotões de aviação no EDITH possui considerável 

peso no treinamento de tripulações. Prova disso se deu por conta do adestramento 

de todos os regimentos da ALAT para as ações no Afeganistão por meio do EDITH 

em 2010, permitindo o rodízio de suas frações no teatro afegão. A área de atuação 

naquele país, entre Cabul, Kapisa e Surobi, havia sido recriada em um treinamento 

por meio de um banco de dados tão realista que as tripulações se adestravam já 

com os procedimentos específicos para o teatro de operações afegão. Treinavam o 

engajamento pelo fogo com o respeito às regras de engajamento em vigor e 

conheciam toda a região geográfica da área de atuação, com seus conhecimentos 

técnicos e das ameaças táticas (MERCK, 2012). 

Outro exemplo citado por Merck (2012) foi a ação francesa na Operação 

HARMATTAN 7  em 2011. Os procedimentos operacionais anfíbios que foram 

executados durante a operação foram replicados por anos no EDITH. Isso não só 

ensinou as limitações das operações anfíbias durante as operações, mas, também, 

ensinou como trabalhar no âmbito das ações recomendadas pela doutrina.  

Os muitos exercícios realizados pelas tripulações tornaram possível para o 

comandante do batalhão de helicópteros, desde o primeiro dia da Operação 

Harmattan, atestar que, se as equipes não tivessem passado por tantos 

treinamentos no EDITH, não teriam obtido o mesmo sucesso na missão, à medida 

que adquiriram proficiência tática usando essa ferramenta. 

Assim, a disponibilidade de simuladores, que é de cerca de 95% (voventa e 

cinco por cento) na ALAT, permite às unidades aéreas, cujas principais aeronaves 

permanecem empregadas em operações, continuar a treinar para se preparar para a 

próxima missão, ou para manter competências técnicas que não são tão utilizadas 

nas operações correntes. Dessa feita, as simulações para adestramento tático são 

                                                
7
 Ação militar francesa lançada por Nicolas Sarkosy, então  presidente da República em 2011, no dia  

19 de março desse ano. Tinha como contexto a revolta armada surgida na Líbia em torno do 
governo do ditador Mouammar Kadafi (42 anos no poder). A ação militar francesa tinha como 
objetivo fazer cumprir a resolução nº 1973 da ONU que delimitava uma Zona de Exclusão Aérea 
sobre todo o território líbio, afim de proteger a população das forças líbias pró-Kadafi, seja 
impedindo o emprego das aeronaves líbias, seja realizando ataques sobre as forças leais ao 
ditador.   
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úteis para preservar, atualizar e aumentar o leque de habilidades táticas das 

pequenas frações de aviação (MERCK, 2012). 

A preparação do exercício de adestramento tático dos pelotões de aviação no 

EDITH consiste na definição dos requisitos e objetivos de formação envolvidos, na 

definição precisa da missão de cada estagiário ou da tripulação e na descrição do 

sistema de amigo ou inimigo, bem como das condições ambientais (MERCK, 2002). 

Posteriormente, os briefings dos diferentes níveis de comando podem ser 

desencadeados. Eles precedem a preparação para o voo, realizado a partir da 

ocupação dos postos do instrutor e dos estagiários em uma cabine simulada que 

representa o espaço de uma cabine de helicóptero. Isso os coloca no contexto do 

combate. O instrutor tem um piloto automático que lhe permite centrar sua atenção 

sobre o comportamento do aluno. Como parte do treinamento, o piloto pode 

desempenhar o seu papel em tarefas simplificadas. O EDITH não é um simulador de 

pilotagem, por isso permite definir uma altura sobre o solo e depois "voar" a trajetória 

por um joystick. Nessa fase, bem como durante o combate, todas as conversas 

internas e externas são gravadas. Quando a batalha começa o estagiário ou o 

comandante pode usar seus sistemas de armas como na realidade. Também pode 

ser afetado ou destruído pelo inimigo se seu posicionamento tático não for 

satisfatório (MERCK, 2002). 

No entanto, para Laurence (2015), deve-se levar em consideração que o 

software e hardware do EDITH está mais próximo de um jogo de vídeo game de 

simulador de aeronaves do que é geralmente imaginado. Seu software voltou à ação 

na categoria de "jogos sérios" e o comércio de seu hardware não inclui qualquer 

modelo de voo real (joystick no lugar de comando cíclico). Isso também acomete o 

seu software. Se o inimigo pode destruir os helicópteros dos jogadores (o inverso 

também é verdade), não será possível, por exemplo, pilotar a aeronave até o chão 

ou executar manobras aéreas complexas de emergência como os simuladores de 

aprendizagem dos voos clássicos. 

Laurence (2015) ainda explica que a questão a ser compreendida é que os 

objetivos educacionais desejados pelos instrutores são de ordens diferentes do voo 

técnico de pilotagem. Trata-se, em primeiro lugar, de desenvolver procedimentos 

muito estruturados e específicos para o uso de sistemas de informação e sistemas 

de armas (mísseis, armas de fogo, etc.) a bordo e, em segundo lugar, desenvolver 
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as capacidades de comando e gerenciamento dos membros da tripulação: 

comunicação, liderança, e todas as habilidades do conceito de CRM. 

Ao final da missão ocorre a realização de uma APA parcial por meio da 

importação dos dados da preparação da missão e a exportação dos dados do voo 

simulado sobre o próprio EDITH em módulo de briefing/debriefing em uma sala 

própria para isso, com a projeção em telas dos eventos de interesse. Nessa ocasião 

é realizado um debriefing para as tripulações sobre as trajetórias seguidas (2D e/ou 

3D, áreas de passagem sobre visada inimiga, não-conformidade com a "linha do 

tempo” ou ”tempo no objetivo" etc.), condutas adotadas e procedimentos 

executados. Tais possibilidades fazem do EDITH um recurso inesgotável no plano 

pedagógico que permite capturar uma determinada ação (som e imagem) e a 

projetar sobre os seus postos ou na sala de breifing/debriefing a fim de consolidar o 

aprendizado dos formandos no nível esperado e atingir o objetivo da instrução de 

adestramento tático dos pelotões de aviação da ALAT (DIAS, 2013). 

Dias (2013) ainda destaca que a partir do desenvolvimento dessa instrução, 

algumas implicações puderam ser levantadas. Chegou-se à conclusão de que o 

emprego do EDITH no adestramento tático de pelotões de aviação permite, com 

efeito, um aumento do desempenho individual e coletivo, além de favorecer as 

situações de comando em um contexto pedagógico muito favorável. A motivação, o 

estresse e a capacidade para análise depois da ação são, todos, fatores que a 

simulação no EDITH pode levar em consideração. Ela é uma ferramenta que permite 

também desenvolver as capacidades de adaptação das tripulações durante a 

instrução. 

Outra implicação levantada por Dias (2013) foi a ideia de que a simulação 

para adestramento tático das pequenas frações no EDITH permite otimizar a 

instrução através da criação virtual de um ambiente de combate complexo e 

completo, impossível de conceber fora da experiência real do combate. 

Associado a essa questão está o fato de alguns exercícios não serem viáveis 

em voo real devido ao elevado risco que podem gerar para as tripulações e para as 

máquinas (tiro de um lançador de míssil na decolagem ou na aproximação, 

desencadeando de uma falha do rotor de anti-torque em caso de impacto etc). Além 

disso, alguns exercícios não são mais viáveis em grande escala de voo, em razão 

dos meios materiais e seres humanos que devem ser empregados, sem contar com 
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os problemas de calendário para coincidir entre as diferentes escolas e unidades 

(DIAS, 2013). 

Dessa forma, Dias (2013) destaca que a simulação no EDITH permite atingir 

um elevado nível de realismo e complexidade. É também nesse ponto que reside 

todo o seu interesse pedagógico para o adestramento tático: desenvolver o instinto 

de tripulações, bem como sua inteligência para cada situação enfrentada, 

colocando-os "virtualmente" em situações difíceis e variadas.  

A simulação não tem nenhum limite para com a imaginação dos instrutores 

que fazem viver e evoluir os cenários durante as sessões de instrução. A principal 

crítica que se pode realmente fazer contra os dispositivos de treinamento EDITH é o 

carácter previsível e o comportamento irrealista de peças de manobra inimigas ou 

amigas, gerados pelo programa. O realismo global pode ser baixo, não em relação 

aos gráficos, mas às situações que estão ligadas de uma forma que não estejam em 

conformidade com a realidade por conta da automação gerada por uma inteligência 

artificial (DIAS, 2013). 

Apesar disso, Dias (2013) deixa claro que apenas um instrutor ou um 

controlador atrás da estação de operação e controle é capaz de corrigir em tempo 

real essas imperfeições. Ele irá recorrer não só ao apelo de seu conhecimento e sua 

experiência adquirida no terreno, mas também ao seu domínio técnico da ferramenta 

de simulação. E, só assim, será capaz de "apagar" as imperfeições do sistema, 

tornando-se mais inteligente do que a máquina. 

Diante dessas possíveis imperfeições e das limitações básicas de qualquer 

simulação, a ALAT passou a entender o emprego do dispositivo de treinamento de 

voo EDITH como um complemento da instrução de adestramento tático em voo real. 

A simulação não deve ser um substituto para esse voo, mas deve preceder e 

estendê-lo. Não só a simulação é usada para validar, com toda a serenidade, o nível 

de instrução atingido, mas também, para avaliar o nível de aptidão operacional dos 

pilotos antes de serem enviados em voo (DIAS, 2013). 

Em face dos problemas descritos anteriormente, a empresa THALES Training 

& Simulation for Helicopters aprimorou o sistema das Forças (amigas e inimigas) 

geradas pelo computador. O ambiente tático do helicóptero é gerenciado por uma 

ferramenta do software chamado SETHI e oferece muitos recursos avançados, como 

inserção de aeronaves amigáveis ao usuário, preparação de cenários para missões 
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com esquadrilhas de helicópteros e sugestões de gerenciamento do comportamento 

dos atores virtuais e do terreno (trincheiras, devastação, etc.) (THALES, ca. 2010). 

 

2.5 A SIMULAÇÃO DE VOO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NORTE AMERICANO 

PARA ADESTRAMENTO TÁTICO DE PEQUENAS FRAÇÕES 

 

Cada Exército deve atender a suas necessidades de formação, qualificação e 

adestramento de Trip para emprego operacional conforme sua experiência, cultura, 

doutrina, meios e recursos disponíveis. (LUNARDI, 2008).  

Mesmo diante dessas condicionantes que caracterizam o modo de emprego 

da Aviação do Exército de cada país, buscou-se para estudo nessa pesquisa um 

país que fosse plenamente desenvolvido em termos de equipamentos, sistemas de 

armas e doutrina de emprego para a avaliação de seus sistemas e doutrinas de 

simulação. A partir dessa intenção, foi levantada a possibilidade do estudo dos 

principais sistemas e a doutrina de simulação dos EUA, por ser o país de referência 

no emprego de aviação de asa rotativa.   

Foi baseada em sua doutrina de simulação de helicópteros que se 

desenvolveu a atual doutrina de simulação da ALAT. A Av Ex também sofreu grande 

influência da doutrina de emprego de asas rotativas do Exército Norte Americano, 

tanto diretamente, quanto indiretamente por meio da própria ALAT (LUNARDI, 

2008). Portanto, o estudo do emprego da simulação de voo no adestramento tático 

de pelotões de aviação no seu Exército pode trazer importantes conclusões a 

respeito da contribuição da simulação de voo para a elevação da capacidade 

operacional de sua Aviação. 

 

2.5.1 A formação do piloto tático na USAACE 

 

A formação do piloto tático na Aviação do Exército do EUA se dá por meio do 

Centro de Excelência da Aviação do Exército dos Estados Unidos (United States 

Army Aviation Center of Excellence - USAACE) localizado em Fort Rucker, Alabama. 

É o local onde são formadas as tripulações e os especialistas de aviação do Exército 

dos EUA. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fort Rucker foi um centro de 
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mobilização e treinamento de quatro Divisões de Exército e, durante a Guerra da 

Coréia, de uma Divisão. Apesar dessa experiência, foi com a Guerra do Vietnã que o 

então Centro de Aviação do Exército Norte-americano lançou a Aviação do Exército 

dos EUA como parte integrante e vital das armas de combate, treinando milhares de 

pilotos e tripulações para aquela guerra (LUNARDI, 2008). 

Com a consolidação de todos os voos de treinamento da Aviação do Exército 

Norte-americano em Fort Rucker, em 1973, o seu estabelecimento de ensino passou 

a ser a verdadeira referência para os aviadores daquele Exército. 

 

2.5.1.1 Objetivo da formação 

 

De acordo com Lunardi (2008), a missão principal do Centro de Excelência da 

Aviação do Exército dos Estados Unidos é formar o piloto para compor a força 

aeromóvel para o cumprimento de suas missões ao redor do mundo. Isto inclui o 

desenvolvimento de conceitos e material (Anv e Eqp), doutrina, organização, 

treinamento, formação de Cmt fração e requisitos de pessoal. Também forma 

especialistas de manutenção, logísticos e gerentes de treinamento em apoio a toda 

Força Norte-americana e nações estrangeiras amigas.  

Os Pilotos de Helicópteros da Força Aérea Norte americana também são lá 

treinados, desde 1971, assim como pilotos de mais de 60 (sessenta) países 

estrangeiros. No passado recente, os norte-americanos diplomados no Centro de 

Aviação do Exército teriam de ser submetidos a uma transição para as aeronaves de 

combate modernas e a uma missão de formação adicional em suas Unidades. 

Somente após a passagem por esses programas nas U Ae de destino que estariam 

preparados para emprego nas operações de combate. 

A fim de desonerar as U Ae e visando à formação e ao preparo de Trip para 

emprego imediato em operações de guerra, foi concebido, em Fort Rucker, o 

programa Flight School XXl (Escola de Vôo XXl – FS XXl). Dessa forma, o objetivo 

de formação na Aviação do Exército dos EUA passa a ser entregar o piloto tático 

pronto para o combate, sem haver necessidade de novas qualificações nas UAe. 

Após o término do curso em Fort Rucker, há algum tempo, muitos pilotos eram 

designados diretamente para o teatro de operações do Iraque, empreendendo 

imediatamente missões de combate (LUNARDI, 2008).  
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2.5.1.2 Local de formação 

 

Como dito anteriormente, o USAACE cumpre sua missão se valendo, desde 

2006, da Escola de Voo XXI (FS XXI), em substituição ao antigo programa de 

formação e treinamento de seus pilotos. Tal programa se constitui na reestruturação 

do método de ensino da formação básica de piloto e de combate. 

A FS XXI localiza-se junto ao Centro de Excelência da Aviação do Exército 

dos Estados Unidos, em Fort Rucker, Daleville, Alabama e abriga o Aviation 

Warfighter Simulation Center (Centro de Simulação de Guerra da Aviação), e o 

Warrior Hall (Figura 27), centros de simulação com equipamentos e instalações 

construídas e geridas pela empresa contratada Computer Sciences Corporation 

(CSC)8. 

 

 
FIGURA 27 – O Warrior Hall abrigando cinco simuladores da  

Anv UH-60 em operação na FS XXl 
Fonte: Lunardi (2008, p.125) 

 

2.5.1.3 A Escola de Voo XXl (FS XXI – Flight School XXI) 

 

A FS XXI foi criada visando à transformação da Aviação do Exército dos EUA 

para o século XXI, daí o nome. A premissa básica é a de assegurar que os 

aviadores que deixarem Fort Rucker e forem para suas Unidades serão treinados 

                                                
8
 A CSC é a principal contratante e gerencia o sistema integrador para o desenvolvimento e a 
manutenção dos simuladores da Aviação do Exército Norte-americana. A Flight Safety Internacional 
(FSI) e a Link Simulation & Training são membros da equipe principal da CSC. A FSI desenvolve os 
simuladores virtuais da Anv TH-67. A empresa Link Simulation & Training produz os simuladores 
virtuais das Anv avançadas e os dispositivos de treinamento coletivo reconfiguráveis. 
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para, pelo menos, dois níveis de prontidão para o combate. Isso é realizado por 

meio do aumento do número de HV real nas aeronaves e de HV no simulador de 

voo. Brookins (2006 apud LUNARDI, 2008), então diretor do projeto dos serviços de 

simulação da FS XXl, comenta os ganhos obtidos com a nova formação de pilotos, 

em Fort Rucker, conforme publicado no artigo "Treinamento de helicópteros do 

século XXl", no site da Military Training Technology, em 16 Fev de 2006: 

 

A idéia é que os alunos passem mais horas em suas avançadas aeronaves. 
No sistema antigo, eles não passavam tanto tempo na aeronave como eles 
vivenciam agora. Eles certamente não tinham tanta capacidade de 
simulação como tem agora. E mesmo que nós tenhamos aumentado a 
simulação, estamos também aumentando suas horas de vivência nas 
aeronaves. Então, você não está fazendo uma coisa à custa de outra, você 
está aumentando ambas. Quando um estudante de Fort Rucker vai para 
sua Unidade, a mesma não terá de gastar tanto tempo de formação até ele 
ser um membro ativo da tripulação. Ele já obteve as horas suficientes aqui, 
a formação que tem a fazer na Unidade é mais como um treinamento 
coletivo, com o aluno pronto para treinar como um membro da Trip, 
realizando tarefas específicas em prol da missão da Unidade (BROOKINS, 
2006, apud LUNARDI, 2008, p.119). 

 

Como Lunardi (2008) explica, a FS XXl aumentou tanto as HV real como as 

HV em simulação, visando a formar o piloto pronto para o combate, sem haver 

necessidade de novas qualificações nas U Ae após o término do curso. A FS XXI foi 

integralmente incorporada ao programa de treinamento da Aviação do Exército 

norte-americano em 2006. Os centros escolares em Fort Rucker fornecem aos 

pilotos do Exército dos EUA treinamento para voar e lutar em helicópteros de alta 

tecnologia. A FS XXI enfatiza mais tempo na cabine, no sistema de armas e no voo 

coletivo, com o objetivo principal de aumentar o nível de adestramento das Unidades 

da Aviação de seu Exército, maximizando a utilização de metodologias de formação 

de alta tecnologia. 

Quanto mais tempo empregado nos treinamentos em Anv de combate e em 

simulação de voo, maior a disponibilidade de aviadores prontos para o combate. 

Atualmente, os alunos recebem de 133 (cento e trinta e três) a 190 (cento e noventa) 

HV reais, e entre 78 (setenta e oito) e 111 (cento e onze) HV de simulador, enquanto 

que, no programa anterior, recebiam apenas 149 (cento e quarenta e nove) e 30 

(trinta) HV, respectivamente (LUNARDI, 2008). 

Lunardi (2008) elucida, ainda, que após as mudanças em 2006, a 1ª fase da 

escola de voo passou a durar vinte e duas semanas de treinamento inicial na Anv 
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TH-67 e no simulador de voo dessa mesma Anv (o qual não existia antes da FS 

XXl); Esse treinamento é realizado a fim de se aprender as tarefas básicas do voo. A 

2ª fase, agora, varia de 14 (quatorze) a 23 (vinte e três) semanas, envolvendo a 

formação em aeronaves avançadas, a saber: UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook, 

AH-64 Apache e OH-58D Kiowa Warrior. Uma razão pela qual muito dos 

treinamentos são realizados em simuladores de voo é que, de outra forma, o 

elevado custo de realizá-los em sua totalidade nas avançadas Anv chega a ser 

proibitivo. 

 

2.5.1.4 A instrução de adestramento tático na FS XXI 

 

O programa da FS XXI continua, em certa medida, semelhante ao antigo 

programa de formação de pilotos da Aviação do Exército norte-americano, ao menos 

na formação inicial. O antigo programa, conhecido como IERW, Treinamento Inicial 

de Entrada de Asa Rotativa (Initial-entry Rotary-wing Training) cedeu a estrutura 

para a organização do programa da Escola de Voo XXI. Uma grande diferença é que 

os estudantes do IERW não faziam a transição para as aeronaves mais modernas 

enquanto frequentavam a escola de voo. Em vez disso, voavam helicópteros da 

época da Guerra do Vietnã, entre eles o OH-58A Kiowa e o UH-1H Huey 

(WESOLEK, 2006). 

 Após a conclusão do curso e sendo contemplado com o brevê das asas de 

aviador, o piloto passava para um curso avançado de qualificação da aeronave 

avançada de destino, que durava de seis a doze semanas com aproximadamente 30 

(trinta) horas de voo. Podia receber o treinamento de voo em uma das cinco 

aeronaves modernizadas do Exército: o UH-60A Blackhawk, CH-47D Chinook, OH-

58D Kiowa Warrior, AH-64A ou AH-64D Apache. 

A FS XXI atual é projetada para dar aos alunos significativamente mais 

treinamento em aeronaves de combate. O programa funciona com um cronograma 

que varia entre de 34 (trinta e quatro) e 42 (quarenta e duas) semanas. 

Segundo Wesolek (2006), os alunos começam participando de duas semanas 

de "ground school" em que são ensinados temas como fatores aerodinâmicos, 

sistemas de aeronaves e doutrina do Exército. Durante as próximas 18 (dezoito) 

semanas, os alunos aprendem a pilotar um helicóptero e a navegar, tanto por 
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instrumentos como por regras de voo visual. Após a conclusão bem sucedida dessa 

fase, os alunos são ensinados a navegar por meio de carta terreno e bússola em um 

voo de baixo altura (de dez a cinquenta pés acima da superfície), característica 

peculiar da navegação tática. 

Após isso, no que seria o correlato do Curso de Piloto de Combate no Brasil, 

os alunos começam a voar as aeronaves para as quais serão designados em suas 

unidades. Essas passam a ser suas aeronaves "primárias" para emprego durante a 

fase de "habilidades de combate".  

Até então, durante os estágios iniciais de treinamento de voo, o treinamento 

se dava por meio do helicóptero TH-67. As habilidades básicas ensinadas nessa 

aeronave formam uma base sólida sobre a qual o treinamento de voo futuro se 

baseará (WESOLEK, 2006). 

A sequência de treinamento nas novas aeronaves se dá com os alunos 

seguindo da fase de contato (habilidades básicas de voo), à fase de navegação por 

instrumento, passando pelas fases de habilidades de combate e de óculos de visão 

noturna. 

Wesolek (2006) ressalta que no programa anterior à FS XXI, os alunos 

voavam o OH-58A ou o UH-1H durante as habilidades de combate e fase de óculos 

de visão noturna. Uma vez que essa fase estivesse completa, os alunos passavam a 

ser treinados para voar sua Anv avançada de destino na Unidade Aérea em um 

curso avançado da qualificação da aeronave. 

Já com o programa da FS XXI, os alunos praticam as habilidades de combate 

e pilotagem com óculos de visão noturna em sua aeronave primária, o que resulta 

em mais tempo de voo na sua própria aeronave. Os alunos se formam na FS XXI 

com menos horas de voo em geral do que antes, mas têm mais horas na aeronave 

que provavelmente voarão em combate. 

O objetivo da FS XXI é graduar os aviadores que alcançaram o nível de 

prontidão 2 (dois). Os níveis de prontidão são usados para designar a proficiência do 

piloto. Quando os pilotos são designados como nível de prontidão 1 (um), são 

considerados totalmente qualificados para a missão de combate (WESOLEK, 2006). 

Espera-se, nessa condição, que o piloto “seja capaz de exceder os padrões 

estabelecidos pelo guia de treinamento de voo e pelo manual de treinamento de 

tripulantes para sua aeronave em particular” (SEMENS, 2006 apud WESOLEK, 
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2006, p.1). Dessa forma, o objetivo passa a ser formar pilotos táticos que são 

substancialmente mais proficientes do que os pilotos formados em outrora. 

 

2.5.2 Política de simulação de voo na USAACE 

 

A Aviação do Exército norte-americano passou, recentemente, por 

importantes inovações em sua política de simulação de voo na formação e 

adestramento de tripulações. O tradicional modelo de escola de formação Legacy, 

do USAACE, ao ser substituído pelo programa FS XXl, visou ao atendimento das 

recentes necessidades operacionais daquele Exército. 

Tais inovações tinham como objetivo a formação do piloto pronto para o 

combate, como dito anteriormente, sem haver a necessidade de novas qualificações 

nas U Ae após o término do curso de formação. Esse fato foi impulsionado pelo 

emprego em operações de estabilização no Iraque, o que demandou elevados 

efetivos em condições de emprego imediato (LUNARDI, 2008).  

Em média, o emprego da simulação foi aumentado em até 80% das HV 

previstas inicialmente durante a formação dos pilotos, segundo Lunardi (2008). Além 

das novas necessidades operacionais, o aumento da simulação se deu por conta do 

elevado custo da HV, principalmente nas aeronaves avançadas (UH-60 A/L, CH-

47D, AH-64A e AH-64D). 

Nesse contexto as principais modificações realizadas na política de simulação 

norte-americana foram: 

- aumento considerável do número de HV de treinamento das Trip nas Anv e 

nos simuladores de voo; 

- treinamento em simulador de voo das Anv de instrução TH-67; 

- introdução de novos conceitos de simulação; 

- utilização de novos e modernos simuladores de voo (OFT e RCTD); e 

- introdução de simulador tático para as frações (AVCATT). 

Dessa forma, a FS XXI passou a abrigar os três tipos de simuladores citados 

acima: o treinador de voo operacional (OFT), que é o dispositivo de mais alta 

fidelidade de treinamento do tipo FFS, possuindo uma tela de grande exibição visual 

e um sistema de movimento; o treinador de voo por instrumento (IFT), que é 

basicamente o mesmo que o OFT, porém utiliza plataforma fixa e a tela é menor; e 
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os dispositivos de treinamento coletivo reconfiguráveis (RCTD), que permitem o 

treinamento coletivo e podem ser reconfigurados para simular as plataformas das 

Anv UH-60 A/L, CH- 47D, OH-58 D, AH-64A e o AH-64D (LUNARDI, 2008).  

O projeto da FS XXl conta hoje com mais de vinte simuladores de voo de TH-

67, onze de UH-60, três de CH-47, quatro de OH-58, e um de AH-64 D (Apache 

Longbow), juntamente com 18 (dezoito) simuladores de voo reconfiguráveis (RCTD- 

AVCATT). Uma característica peculiar dos simuladores é a de que o Exército não é 

o proprietário dos mesmos. BROOKINS (2006) comenta a respeito: 

 

Com este conceito, como o governo não é o proprietário, temos uma 
melhor oportunidade de mantê-los concomitante com as Anv no 
campo. [...] Inserções tecnológicas são feitas por parte do 
contratante. Esse é um custo totalmente suportado pelo contratante. 
[...] Somos simplesmente contratados para prestar um serviço, e o 
serviço é a capacidade de simulação (BROOKINS, 2006, apud LUNARDI, 
2008, p.123) 

 

Já as U Ae operacionais possuem seus próprios programas de treinamento 

em simulação de voo. Elas incluem um programa mínimo de HV de adestramento a 

ser cumprido pelas tripulações, dentre as quais um percentual é destinado à 

simulação. Tais programas são previstos nos Manuais de Treinamento de 

Tripulações, específicos para cada tipo de Anv existente no Exército norte-

americano (LUNARDI, 2008). 

 As OM que empregam as Anv ditas avançadas (UH- 60A/L, CH-47D, AH-64A 

e AH-64D) contratam os serviços de simulação de grandes empresas, como por 

exemplo da Flight Safety International (FSI), que presta os serviços de simulação da 

Anv UH – 60A/L à Aviação do Exército dos EUA em seu Centro de Ensino de West 

Palm Beach, além do serviços já supracitados à FS XXl. Ainda segundo Lunardi 

(2008), o simulador de voo da FSI é do nível D, tipo FMS, com avançado sistema de 

visualização de imagens, seis graus de liberdade de movimentos e sistema de 

movimento vibratório, simulando as vibrações da Anv.  

Lunardi (2008) explica que o manual TC-1-237 - Aircrew Training Manual 

Utility Helicopter H-60 Series (Manual de Treinamento de Tripulações de 

Helicópteros Utilitários Série H-60) – Cap 2, ítem 2.4, p 2-5 e 2-6 estabelece um 

plano anual mínimo de HV para pilotos operacionais. As horas mínimas de voo 

estabelecidas são de 96 (noventa e seis) HV, das quais 18 (dezoito) HV devem ser 
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realizadas em simulador de voo, cumprindo todas as tarefas requeridas (voos de 

emergências, OVN, IFR e de combate). 

 

2.5.2.1 Simulação de voo para o adestramento tático dos pelotões de aviação 

 

A USAACE, por meio da FS XXI, entende que os seus FFS, também 

conhecidos como OFT (Operational Flight Trainer) (Figura 28), são inestimáveis no 

ensino de habilidades básicas de voo e de operação da aeronave. Dessa forma, 

parte do princípio de que uma vez que essas habilidades estejam dominadas, o 

próximo passo deve ser aprender a operar como uma fração.  

 

 
FIGURA 28 – Operational Flight Trainer (OFT) – Treinadores de voo 

operacional 
Fonte: Sítio eletrônico Blogqpot. Acesso em: 04 Mar. 2017 

 

A FS XXI dispõe de 39 (trinta e nove) OFT, de acordo com a empresa CSC 

(2012), responsável por produzir esses simuladores e os dispositivos de treinamento 

coletivo reconfiguráveis (a ser apresentado adiante). Apesar da ampla 

disponibilidade, os OFT custaram caro e ainda exigem um custo moderado de 

manutenção. Por uma questão de emprego judicioso de meios, eles são tipicamente 

empregados isoladamente, para treinamento individual ou de uma tripulação, o que 

não os torna viável para a utilização no treinamento de adestramento de fração ou 

em exercício de armas combinadas (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015).  
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Eles não estão integrados em rede e para conectá-los dessa forma, inclusive 

com outros dispositivos de simulação espalhados pelos EUA a fim de possibilitar o 

treinamento em fração, seria exigido um longo curso de trabalho em rede, 

juntamente com a exigência de um longo prazo para adaptação dos diversos 

dispositivos de simulação de voo no território norte-americano. Além disso, no final 

do exercício de adestramento, o valor agregado para o treinamento fração, e das 

armas combinadas, é a capacidade de realizar a APA do exercício. Se as suas 

tripulações estão geograficamente separadas, a condução da APA também se torna 

difícil e dispendiosa (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

Para preencher esse vazio, foi desenvolvido o conceito de Reconfigurable 

Collective Training Devices (RCTD - Dispositivos de Treinamento Coletivo 

Reconfiguráveis). Os RCTD integram o U.S. Army`s Aviation Combined Arms 

Tactical Trainer (AVCATT - Treinador Tático de Armas Combinadas da Aviação do 

Exército dos Estados Unidos), que representa um elemento essencial na estratégia 

do Exército norte-americano para criar um ambiente de guerra virtual simulado, a fim 

de habilitar as tripulações a treinar dentro de simuladores reconfiguráveis em rede 

(LUNARDI, 2008).  

Ele foi desenvolvido como um sistema de simulação virtual de treinamento 

coletivo de aviação, especificamente projetado para ajudar os comandantes a 

alcançar e manter a proficiência de suas frações e a prontidão para o combate. É 

capaz de simular ataques, reconhecimento, transporte de cargas e outras utilidades 

para o Exército (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

Dessa forma, possibilita o treinamento combinado de armas e fornece a 

capacidade de treinar os pilotos como uma fração constituída. Os pilotos que 

utilizam o AVCATT não estão em treinamento de voo, portanto a alta fidelidade do 

cockpit pode ter fidelidade seletiva, não necessariamente exigida. Os treinadores de 

voo AVCATT do USAACE são projetados para ter o mesmo desempenho das 

aeronaves, mas não necessariamente têm a alta fidelidade necessária para se 

constituir em um Simulador de Voo, conforme classificação da FAA. Não possui a 

réplica exata de cada botão, ou dos sistemas necessários para ensinar habilidades 

básicas de voo (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 
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2.5.3 O Aviation Combined Arms Tactical Trainer  (AVCATT) 

 

O conjunto interligado de RCTD em funcionamento simultâneo compõe o 

AVCATT. Tal conjunto, que está modulado em dois trailers transportáveis (Figura 

29), comporta seis simuladores reconfiguráveis (RCTD) (Figura 30), uma sala de 

controle de guerra e outra de análise pós-ação. Um AVCATT foi desdobrado e 

amplamente utilizado na recente Guerra do Iraque, para realizar o treinamento 

coletivo de adestramento tático das diversas tripulações, como preparação para o 

cumprimento das missões reais (LUNARDI, 2008). 

Os RCTD que compõe o AVCATT são interligados através de fibra óptica, de 

modo que os avançados simuladores podem ser colocados em rede com os 

dispositivos reconfiguráveis, em um ambiente de formação tática coletiva. Não 

requerem um sistema de movimento, utilizam um banco que vibra, simulando as 

vibrações da Anv em voo Tais sistemas foram desenvolvidos em cabines móveis, 

que podem ser transportadas de um local para outro. 

 

 
FIGURA 29 – O AVCATT modulado nos dois trailers transportáveis 
Fonte: Sítio eletrônico blog.daum.net. Acesso em: 04 Mar. 2017 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKwbm7pL3SAhWCkZAKHTO1AC0QjRwIBw&url=http://blog.daum.net/ajjunews/17204766&psig=AFQjCNEf05i_LLQ7-ZxZjAaMsttZHaTQ0g&ust=1488731765937642
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FIGURA 30 – O RCTD sendo operado por uma tripulação 
Fonte: Lunardi (2008, p.124) 

 

O restante dos RCTD está localizado em uma instalação separada da Warrior 

Hall na Aviation Warfighter Simulation Center (Centro de Simulação de Guerra da 

Aviação). Como dito anteriormente, eles podem ser configurados para qualquer uma 

das cinco Anv básicas de combate do Exército Norte-americano (UH-60A/L, CH-

47D, OH-58D, AH-64A e AH-64D) (LUNARDI, 2008). 

Além de satisfazer o requisito de ser modular, o AVCATT pode ser 

reconfigurado para um diferente tipo de helicóptero em cerca de uma hora e trinta 

minutos, permitindo o treinamento de frações de variadas naturezas em pequeno 

lapso de tempo (LUNARDI, 2008). Outro requisito que atesta a eficiência do 

AVCATT é que todas as peças necessárias para as várias configurações 

permanecem contidas dentro dos trailers.  

Uma das principais tecnologias que possibilita a reconfiguração dos RCTD é a 

utilização do sistema de visualização montado sobre o capacete (Helmet Mounted 

Display – HMD) (Figura 31), que exibe com precisão a área para a qual olha o 

usuário. Considerando que, nos outros simuladores (OFT), a principal característica 

é uma grande projeção sobre a tela que circunda a cabine do simulador, com o 

RCTD o sistema visual é reproduzido em imagens dentro do capacete do piloto 

(LUNARDI, 2008). 
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FIGURA 31 – O HMD sendo usado por um tripulante 
Fonte: Simons; Schaefer; Melzer (2015, p.6) 

 

Já as bases de dados do terreno são criadas a partir de imagens coloridas 

específicas da área de operações, obtidas via satélite do mundo real. Até agora, 

bases de dados já foram convertidas de locais como Afeganistão, Iraque, Kosovo 

Bósnia. Com as bases de dados virtuais, qualquer tarefa que possa ser treinada na 

aeronave pode ser simulada no AVCATT. As condições ambientais, tais como dia, 

noite, crepúsculo, ou de madrugada e as condições climáticas como neve, chuva, 

raios, trovoadas, granizo ou poeira podem ser replicadas no simulador, além de 

outros detalhes, como linhas telefônicas e edifícios, abaixo das aeronaves 

(LUNARDI, 2008).  

Lunardi (2008) relata que os recursos visuais são complementados pela 

disposição de forças inimigas no terreno virtual. Portanto, como os pilotos estão 

voando sobre um banco de dados do terreno, eles poderão ver e engajar o inimigo 

com seus sistemas de armas ou mesmo serem destruídos por esse. Os exercícios 

de treinamento são conduzidos sob condições muito semelhantes àquelas em que 

as tripulações têm previsão de emprego. 

Chuck Ridenour (2006), gerente de gestão dos programas da CSC, faz 

comentários da importância dos recursos de vídeo da simulação: 

 

Portanto, esses pilotos - especialmente aqueles que vão para o Afeganistão 
e o Iraque, onde eles têm de operar em condições muito quentes – 
aprendem e veem o que é voar onde há um monte de areia e poeira. Nós 
podemos reproduzir todos os tipos de atmosferas. Se você puder imaginar 
uma condição atmosférica, ela pode ser replicada para incluir altitudes de 
alta densidade e condições de nuvens - que pode ser feito pelo instrutor 
enquanto ele está sentado por detrás dos alunos na cabine (RIDENOUR, 
2006, apud LUNARDI, 2008, p.127) 



122 

 

Outra grande vantagem é que o instrutor da simulação pode programar panes 

como falha do rotor de cauda, avarias nas pás do rotor principal, panes hidráulicas e 

panes de motor, contribuindo para elevar os níveis de segurança das operações 

reais.  

O exercício de simulação realizado pode ser gravado, permitindo a realização 

de análise pós-ação, a fim de se corrigir eventuais falhas cometidas pelos pilotos. 

Por esse motivo os RCTD da AVCATT são utilizados, além da formação inicial dos 

pilotos, nos diversos cursos de especialização da Aviação do Exército dos EUA 

(LUNARDI, 2008).  

O primeiro trailer constituinte do sistema AVCATT inclui três RCTD e uma sala 

de Análise Pós-Ação para 20 (vinte) pessoas. O segundo inclui os outros três RCTD 

e uma sala de controle de guerra (Battlemaster), além de uma sala de manutenção 

(SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015).  

O AVCATT tem a capacidade de ser ligado, por meio de rede de área local 

(LAN) e/ou rede de área ampla (WAN), com outros módulos AVCATT e outros 

treinadores táticos combinados do Exército norte-americano, como o CCTT (Close 

Combat Tactical Trainer) de uso das tropas blindadas e mecanizadas (SIMONS; 

SCHAEFER;MELZER, 2015). 

O problema do projeto básico para o AVCATT foi acomodar todas as 

configurações das diversas aeronaves com uma única solução genérica de 

hardware e com um software que fosse o mais comum possível, fato esse que ainda 

se apresenta como um desafio à modernização dos treinadores sintéticos de voo do 

CIAvEx. Os computadores, os geradores de imagem, as telas de visualização e o 

software que as impulsiona devem ser comuns a todas as configurações. Para a 

solução de hardware, a estrutura de suporte da cabine, os comandos de controle da 

aeronave, os pedais anti-torque e os assentos devem ser comuns a todas as 

configurações (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

Os cockpits para cada uma das aeronaves que podem ser configuradas no 

AVCATT são diferentes. O Kiowa Warrior, o Blackhawk e o Chinook, por exemplo, 

exigem que os assentos sejam lado a lado, enquanto o Apache exige que os 

assentos sejam em tandem. A capacidade de reconfigurar a posição dos pilotos de 

“lado a lado” para cockpits tandem, mantendo a estrutura física do assento 

inalterada, foi solucionada com o sistema de visualização pelo capacete. Ao invés de 

tentar mover os assentos, a abordagem foi feita para mudar um cockpit “lado a lado” 
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para uma configuração em tandem, alterando a percepção visual da tripulação, o 

que foi denominado de “Máscara de cockpit” projetados com o auxílio dos HMD 

descritos anteriormente (SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

 A estrutura de cada aeronave implica em diferentes referências visuais para 

os pilotos e diferentes instrumentos de voo e controles. Dessa forma, o requisito 

básico para a implantação do sistema visual foi acomodar as peculiaridades de 

cabine de cada aeronave, a fim de fornecer a percepção visual correta para cada 

uma delas e manter um ambiente de treinamento positivo para os diferentes tipos de 

aeronaves. 

A Máscara de cockpit é uma representação visual da cabine que está atrelada 

à uma cena exibida. Em outras palavras, ela reproduz um cenário externo em 3D 

quando o piloto olha “para fora da aeronave”, mas volta à imagem real quando o 

piloto olha para o seu cockpit e comandos de voo. A máscara é dinâmica e 

redesenha os cenários em resposta ao movimento da cabeça do piloto para que ele 

possa ver em torno de obstruções dentro da cabine. Assim ele pode ter uma visão 

de 360º, incluindo nessa visão a imagem do exterior da aeronave. Se não houver 

obstrução entre a linha de visada de um tripulante e a janela ou pára-brisas, uma 

cena 3D é imediatamente projetada representando o lado de fora da janela 

(SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

Se houver alguma coisa na linha de visada do piloto, tal obstrução será 

representada na cena visual com polígonos pretos transparentes. Por exemplo, 

quando o tripulante olha para baixo no painel de instrumentos, a máscara interrompe 

a cena 3D no ponto correto e permite a visualização direta do painel de 

instrumentos. Em uma configuração lado a lado, a máscara permite que os membros 

da tripulação olhem para o cockpit e vejam as coisas como normalmente são. Em 

uma configuração em tandem, o cenário é alterado para retratar a estrutura de 

suporte do canopy (domo transparente que envolve e enclausura o piloto na cabine). 

Para isso, uma cortina de tecido preto é colocada entre os assentos dos pilotos a fim 

de evitar que a iluminação do outro cockpit pudesse passar através da cena visual. 

Embora os tripulantes estejam fisicamente sentados lado a lado, sua percepção 

visual foi alterada. Se eles olharem um para o outro, só verão a cena recriada da 

visão associada aos seus assentos no cokpit da aeronave simulada (SIMONS; 

SCHAEFER;MELZER, 2015). 
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Os dois painéis de plasma de 41 (quarenta e uma) polegadas existentes são 

montados diretamente na frente de cada tripulante e só são utilizados se o capacete 

HMD falhar. Durante as operações normais, eles são cobertos com tecido preto 

(Figura 32), a fim de minimizar a reflexão e encobrir as luzes do display que podem 

distrair o piloto. 

 

 
FIGURA 32 – O AVCATT sendo usado com os painéis encobertos 
Fonte: Sítio eletrônico Airforce-technology.com. Acesso em: 04 Mar. 2017 

 

2.5.3.1 A instrução tática para o pelotão de aviação no AVCATT  

 

A preparação para a missão, incluindo ordens de operação, briefings de 

inteligência, regras de engajamento, resumos de missões aéreas, ensaios e 

sincronizações, são conduzidas de acordo com um ritmo de batalha de combate 

diário (CORNELIUS, 2010). 

Durante a missão, a alta fidelidade é alcançada pela integração perfeita da 

ação dos pilotos no comando de voo do treinador com o campo de batalha 

multifacetado pelo oficial de operações (ou instrutor) na sala de controle do 

simulador. A chave para uma simulação de batalha dinâmica com bons efeitos para 

o adestramento tático do pelotão é ter o instrutor certo no controle da operação. Por 

meio do oficial de operações, o pessoal da sala de controle examina as interações 

entre a simulação da batalha e o pelotão (CORNELIUS, 2010). 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgbH-2b3SAhUTOZAKHVA_BYkQjRwIBw&url=http://www.airforce-technology.com/contractors/training/link/link4.html&psig=AFQjCNEf05i_LLQ7-ZxZjAaMsttZHaTQ0g&ust=1488731765937642
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Cornelius (2010) destaca, também, que para se estabelecer o realismo tático, 

o oficial de operações é estrategicamente posicionado de modo a orquestrar o 

evento, reduzindo as possíveis falhas da simulação, tanto quanto possível. Durante 

a sequência de ações dos pelotões, distrações como interferência nas 

comunicações de rádio, informações de inteligência incorretas e intervenções 

meteorológicas e do inimigo podem ser empregadas. Um analista de ameaças 

garante o emprego de táticas e sistemas inimigos simulados de acordo com sua 

doutrina e com os recentes relatórios de batalha no Afeganistão e no Iraque.  

Ao final do exercício, por conta da capacidade de registro de dados de voo do 

AVCATT, as tripulações são conduzidas à sala da APA para revisão da missão e 

refinamento de suas TTP (CORNELIUS, 2010). 
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3 METODOLOGIA  

 

Com base na metodologia de pesquisa apresentada por Rodrigues (2005), 

esta seção visa a descrever o caminho a ser percorrido para solucionar o problema 

de pesquisa levantado. Serão explicitados os procedimentos adotados nos 

levantamentos documentais e bibliográficos, bem como, o princípio para seleção das 

amostras submetidas aos instrumentos de coletas de dados, tais como questionários 

e entrevistas. 

Além disso, serão apresentados os instrumentos e procedimentos utilizados 

na coleta e análise dos dados, visando esclarecer os resultados obtidos no presente 

estudo. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Alinhado ao planejamento estratégico do Exército Brasileiro, o presente 

trabalho tem como tema geral “O emprego de dispositivos de simulação de voo no 

adestramento tático dos pelotões de reconhecimento e de ataque da Aviação do 

Exército, para as missões de combate”.  

De forma a delimitar a temática proposta, o objeto formal de estudo do 

trabalho foi a contribuição do emprego dos treinadores sintéticos de voo para 

helicópteros do CIAvEx para o adestramento tático dos Pel Rec e Atq das U Ae 

sediadas em Taubaté-SP, para as missões de combate. A pesquisa compreende os 

anos de 2015, 2016 e 2017, e tem como delimitação populacional as tripulações de 

combate dos Pel Rec e Atq. 

A partir dessa delimitação, pode-se distinguir duas variáveis. A primeira, 

independente, emprego dos treinadores sintéticos de voo para helicópteros do 

CIAvEx, e a segunda variável, dependente, adestramento tático dos Pel Rec e Atq 

para as missões de combate. 

 No contexto desta pesquisa, a variável independente pode ser entendida 

como um conjunto de fatores que tornam a utilização de simuladores viável. Esses 

fatores se apresentam como condicionantes da manipulação da própria variável, e 

se materializam sob o aspecto de custos, aplicabilidade e disponibilidade. Por meio 
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da mensuração desses fatores pretende-se chegar a apenas duas formas de 

manipulação da variável, caracterizadas pelo emprego dos dispositivos ou o não 

emprego. 

Para a presente pesquisa, a variável dependente deve ser entendida como a 

facilidade no desempenho de atividades táticas recorrentes em uma missão de 

combate e tudo aquilo que dá suporte à instrução voltada para esse fim. É 

caracterizado pela avaliação do piloto em relação ao emprego dos dispositivos, ao 

se comparar as semelhanças de uma missão Amv realizada em um simulador e uma 

missão Amv com voo real, como forma de adestramento. Leva-se em consideração, 

principalmente, a avaliação da qualidade técnica do dispositivo de simulação do 

CIAvEX como ferramenta de adestramento tático para os Pel Rec e Atq, 

particularmente no treinamento voltado para as missões de combate.   

Com relação às dimensões da variável independente emprego dos 

treinadores sintéticos de voo para helicópteros do CIAvEx, pretendeu-se abordar os 

seus conceitos relacionados aos custos, aplicabilidade e disponibilidade, inferindo 

acerca da sua contribuição para o adestramento tático dos Pel Rec e Atq de 

aviação. 

Dentre as várias dimensões da variável dependente adestramento tático dos 

Pel Rec e Atq para as missões de combate, foram abordados os conceitos 

relacionados à eficácia e qualidade do treinamento.  

A fim de se visualizar esse objeto formal de estudo, foi elaborado o seguinte 

Quadro de Operacionalização de Variáveis: 

 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprego dos treinadores 
sintéticos de voo para 
helicópteros do CIAvEx 
 
 
 
 

Custos 

- Preço de aquisição e 

operação. 

Revisão 
bibliográfica e 

Entrevistas 

- Custo total em 

comparação ao uso de 

aeronaves 

Revisão 
bibliográfica 
e Entrevistas 

Aplicabilidade 

- Certificações  Revisão 
bibliográfica 

- Possibilidades 
Revisão 

bibliográfica e 
Entrevista 

- Limitações 
Revisão 

bibliográfica e 
Entrevista 
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Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

 
 
 
 
Emprego dos treinadores 
sintéticos de voo para 
helicópteros do CIAvEx 

- Experiências 

estrangeiras 

Revisão 
bibliográfica e 

Entrevista 

Disponibilidade 

- Existência na AvEx 
Revisão 

bibliográfica e 
Entrevista 

- Perspectivas de 
modernização e melhoria 

Entrevista 

QUADRO 5 - Variável Independente: Emprego dos treinadores sintéticos de voo para helicópteros do 
CIAvEx. 

 Fonte: O autor. 
 

Variável Dependente 
Dimensão Indicadores Forma de medição 

 
O adestramento tático 
dos Pel Rec e Atq da Av 
Ex 
 

Eficácia 

- Comparação da execução de 
uma navegação tática em uma 
missão de voo simulado de Atq 
Amv com um voo real 

Questionário A 
Item 2,3 e 4 

- Comparação da execução de 
TTP nas situações de conduta e 
de contingência em uma missão 
de voo simulado de Atq Amv com 
um voo real 

Questionário A 
Item 5 

- Comparação da execução do 
comando da Anv, frações e 
pelotão em uma missão de voo 
simulado de Atq Amv com um voo 
real 

Questionário A 
Itens 6 e 7  

- Comparação da execução de um 
Atq sobre objetivo em uma missão 
de voo simulado de Atq Amv com 
um voo real 

Questionário A 
Itens 8 ao 12 

Qualidade 

- Frequência da atual instrução de 
adestramento tático dos Pel Rec e 
Atq 

Questionário B 

- Deficiências do adestramento 
tático dos Pel Rec e Atq por meio 
do simulador  

Questionário A 
Item 13 e 14 

- Necessidades de melhoria do 
adestramento tático por meio do 
simulador  

Questionário A 
Item 15  

- Contribuições da instrução de 
adestramento tático dos Pel Rec e 
Atq por meio do simulador 

Questionário A 
Item 16 

QUADRO 6 - Variável Dependente: o adestramento tático dos Pel Rec e Atq da Av Ex.  
Fonte: o autor. 
 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, associada ao levantamento da 

avaliação de uma pequena amostra de pilotos da Av Ex sobre seus desempenhos 

em uma missão de combate após o uso dos simuladores, a investigação foi limitada 
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pela impossibilidade de se comparar o rendimento efetivo dessa amostra com outra 

que não tivesse se adestrado no simulador, carecendo de um estudo de campo mais 

aprofundado. Apesar do exposto, a pesquisa tende a atingir seu objetivo por coletar 

dados sobre a qualidade técnica desses dispositivos como meio de adestramento 

tático de um Pel Rec e Atq, com a finalidade de se obter subsídios que assegurem a 

pertinência do seu emprego para esse fim, haja vista que hoje não são empregados 

dessa maneira.  

Esse fato deixa caracterizado que o presente estudo não se dedica à 

simulação em seu sentido amplo, com seu emprego voltado às diversas atividades 

de adestramento da Av Ex, tais como simulação de emergência, de voo IFR ou de 

voo básico. Refere-se unicamente à simulação voltada para o adestramento tático 

do Pel Rec e Atq para missões Amv de combate. 

Por esse motivo, os resultados dessa pesquisa não podem ser amplamente 

generalizados para o adestramento dos demais tipos de pelotões da Aviação do 

Exército, tendo como fator contribuinte, ainda, a incompatibilidade do simulador para 

esse fim até o presente momento. 

Salienta-se, por fim, que a impossibilidade de se realizar outros experimentos 

práticos, tendo em vista o custo necessário para desprender tamanha investigação, 

face às restrições orçamentárias que se impõem sobre a Av Ex, associado à auto 

avaliação do desempenho na pesquisa realizada, pode ter gerado subjetividade em 

alguns itens.  

 

3.2 AMOSTRA 

 

Para o presente trabalho foram realizadas entrevistas com militares 

especialistas que tiveram vínculo (ou ainda o possuem) com a Seção de Ensino 

Assistido por Computador do CIAvEx e da, recém-criada, Divisão de Simulação da 

Av Ex, que lidam diretamente com os projetos de implementação e modernização 

dos simuladores do Centro.  Foram procedidas, ainda, entrevistas com o Oficial de 

Ligação da Av Ex na França, para entendimento da política de simulação desse 

país, e com um militar possuidor do Curso Avançado de Aviação do Exército dos 

EUA, com o mesmo objetivo da entrevista anterior.  
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Em uma segunda fase, o estudo se deu pela interpelação, por meio de 

questionário, de 50 (cinquenta) oficiais concludentes do Curso de Piloto de Combate 

do CIAvEx, do ano de 2015, 2016 e 2017. Essa seleção pretendeu incluir todo o 

universo de pilotos que utilizaram, recentemente e de forma experimental, o 

treinador sintético de voo de helicópteros do CIAvEx como forma de treinamento 

tático dentro de um Pelotão de Reconhecimento e Ataque constituído. Turmas de 

formação anteriores não foram abrangidas, pois não realizaram essa 

experimentação, ou a fizeram em períodos em que os treinadores não se 

encontravam no atual estado de evolução tecnológica. Com essa amostra, 

pretendeu-se colher dados referentes à avaliação da eficácia do emprego de 

dispositivos de simulação como meio de adestramento tático dos pelotões da Av Ex 

para as missões de combate. 

Ainda nessa fase, foram contatados, por meio de um segundo questionário, 

outros 17 (dezessete) pilotos que compõem a Esquadrilha de Reconhecimento e 

Ataque do 1º Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté-SP e que possuem o 

Curso de Piloto de Combate. Esse efetivo engloba a totalidade da população 

delimitada nesse estudo e se pretendeu obter dados referentes ao adestramento 

tático dos Pel Rec e Atq da Av Ex, bem como à necessidade do emprego de 

simuladores como forma de adestramento tático. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa foi caracterizado pelo levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta e crítica dos dados pela leitura analítica e fichamento das fontes, 

realização de entrevistas com especialistas, envio de questionários, compilação e 

apresentação e discussão dos resultados.  

Quanto ao método de pesquisa, foi utilizada a modalidade indutiva, pois, em 

função da análise dos dados coletados pela pesquisa bibliográfica e documental, e 

tendo ainda as conclusões obtidas pelo levantamento, se obteve resultados 

concretos para as questões particulares desse estudo que, ao final, puderam ser 

generalizadas para uma dimensão mais ampla pelo uso de estatística.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, principalmente, o 

conceito de pesquisa qualitativa, pois a obtenção de dados pela pesquisa 
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bibliográfica e documental, associada à coleta de informações específicas por meio 

de entrevistas junto a técnicos da área de simulação, constitui-se numa investigação 

sistemática, em que parte da análise desse material gera resultados impregnados de 

alguma subjetividade que não pode ser traduzida por estatística. No entanto, 

também se revelou quantitativa por transformar em números algumas opiniões e 

informações da amostra. 

Quanto ao objetivo geral, foi conduzida uma pesquisa do tipo descritiva, pois 

pretende descrever as relações entre as variáveis desse estudo, cujas 

características básicas já são de conhecimento do pesquisador. Além disso, objetiva 

aumentar os conhecimentos sobre as características e magnitude do problema, 

obtendo desta maneira uma visão mais completa sobre a questão de estudo.  

  

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A Revisão da Literatura baseou-se nas seguintes fontes: Manuais de 

campanha nacionais e instruções provisórias, especificamente aqueles que tratavam 

sobre doutrina, operações e vetores aéreos; Portarias e Boletins do Exército; 

Trabalhos acadêmicos anteriores; Artigos científicos nacionais que tratavam sobre 

algum assunto envolvido na temática; Artigos de revista estrangeiros de exércitos 

que tenham realizado aplicação prática do assunto em pauta; Artigos de revista 

nacional que versavam sobre a questão de estudo; Normas técnicas de aviação 

geral nacional e estrangeira; Relatórios de missões nacionais e estrangeiras que 

envolviam simulação, arquivados na AvEx; Portfólios de apresentação de produtos 

de empresas de simulação; e Periódicos eletrônicos consagrados. 

Foram utilizadas as seguintes estratégias de busca: 

a. para manuais de campanha nacionais, instruções provisórias, trabalhos 

acadêmicos, artigos científicos, 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: simuladores, 

simulação, adestramento, aviação do exército, vetores aéreos, operações aéreas, 

treinamento tático, recursos aviação, custos simulação, operacionalidade e instrução 

militar; 
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b. para Artigos estrangeiros: 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 através do mecanismo de busca dos 

próprios websites e do Google, com busca pelos termos já mencionados para as 

demais fontes. 

O sistema de busca foi complementado, ainda, pela coleta manual de 

relatórios de missões estrangeiras e relatórios de projetos de simulação nacional. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis a serem estudadas. A partir daí, tendo por base a 

hipótese levantada, foram buscadas informações do tema em pauta por meio das 

fontes e estratégias já mencionadas. A inclusão de dados ocorreu conforme os 

seguintes critérios: 

a. critério de inclusão: informação relevante, objetiva e de fonte confiável 

composta de estudos, investigações jornalísticas e portfólios de empresas que 

tratam sobre políticas de simulação para aviação militar e treinamento tático de 

aviação; 

b. critério de exclusão: informação sem fonte confiável ou que abordasse a 

temática de simulação na esfera da aviação civil. 

A Metodologia teve como base três eixos principais: manuais e fontes 

bibliográficas observadas na revisão da literatura; militares especialistas nos 

assuntos; e exemplos práticos de outros exércitos.  

Os estudos da revisão da literatura permitiram o aprofundamento no assunto 

que, após conhecido e entendido, foi levado à avaliação dos militares especialistas 

(engenheiros, técnicos e pilotos), por meio das entrevistas e dos questionários, em 

que puderam ser levantados os aspectos comprobatórios da contribuição do 

emprego do simulador no adestramento das tripulações. 

Para essa fase, inicialmente, foram realizados pré-testes dos questionários, 

com o efetivo de capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) 

possuidores do EPT e CPC (haja vista que atendiam parte dos pré-requisitos para 
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integrar a amostra proposta no estudo), com a finalidade de identificar possíveis 

falhas no instrumento de coleta de dados. 

A fim de consolidar os conhecimentos obtidos, foi realizado o levantamento de 

exemplos práticos em exércitos que adotam o emprego em questão, com o intuito de 

respaldar as observações e análises a serem realizadas, retificando ou ratificando as 

ponderações conclusivas. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

Entrevistas e questionários foram utilizados como instrumento de coleta de 

dados. As entrevistas foram realizadas com os militares engenheiros e técnicos que 

fizeram ou ainda fazem parte do SEAC no CIAvEx ou que trabalham com projetos 

de simulação no EB, por meio de perguntas direcionadas e, quando possível, da 

técnica de brainstorming. Foram procedidas, ainda, entrevistas com o Oficial de 

Ligação da Av Ex na França e com um militar possuidor do Curso Avançado de 

Aviação do Exército dos EUA. A aplicação das entrevistas visou a acessar o 

conhecimento dos militares especialistas nos assuntos em pauta, viabilizando o 

entendimento detalhado e ponderado das variáveis estudadas, permitindo a 

mensuração, principalmente, dos indicadores das dimensões custos, aplicabilidade e 

disponibilidade da variável independente emprego dos treinadores sintéticos de voo 

para helicópteros do CIAvEx. 

A formulação do questionário atentou para os cuidados que incrementam o 

índice de retorno, inclusive com a elaboração de uma mensagem de introdução 

explicando a intenção da pesquisa.  

Teve como objetivo mensurar a avaliação dos militares pilotos (pelos quais a 

existência desse estudo se justifica) dos diversos aspectos de emprego dos 

dispositivos de simulação de voo como forma de adestramento tático, possibilitando 

estipular pesos de medida a cada um desses aspectos para análise subsequente 

por meio das escalas para medir atitudes (escalonamento tipo Likert), 

especificamente no que diz respeito aos indicadores da dimensão eficácia e 

qualidade da variável dependente adestramento tático dos Pel Rec e Atq para as 

missões de combate. 
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3.3.4 Análise dos dados 

 

As informações obtidas pela revisão bibliográfica e pelas entrevistas foram 

analisadas subjetivamente, de forma qualitativa, isoladas por variáveis e suas 

dimensões, detalhando dentro de cada dimensão seus indicadores. Por meio da 

leitura analítica das fontes bibliográficas, pretendeu-se sedimentar um referencial 

teórico sobre cada aspecto que influencia o emprego dos treinadores sintéticos de 

voo de helicóptero do CIAvEx no adestramento tático dos Pel Rec e Atq para as 

missões de combate, o que permitiu entender cada fase dessa dinâmica, 

construindo uma visão crítica do todo, entendendo os detalhes e suas múltiplas 

influências.  

Os questionários foram analisados quantitativamente e qualitativamente. Com 

relação à apresentação dos seus dados, os dados quantitativos do questionário “A” 

foram categorizados de acordo com o princípio de classificação “favorável, neutro e 

desfavorável”, bem como parte do questionário “B”. Os demais itens do questionário 

“B” foram categorizados por “quantitativo de execuções”. Os dados qualitativos 

foram categorizados por “aspectos técnicos” do simulador ou da instrução, o que 

permitiu o agrupamento de respostas com mesmo sentido. A codificação dos dados 

se deu após a coleta dos dados (pós-codificação), o que facilitou a identificação da 

categoria a que pertencia o dado tabulado. A tabulação foi a simples, a fim de 

permitir a contagem das frequências das categorias de cada conjunto e as 

frequências relativas. Para a apresentação dos resultados, foram utilizados os 

recursos gráficos das tabelas e gráficos propriamente ditos. 

Com relação à análise estatística dos resultados, essa foi realizada no nível 

descritivo (descrição dos dados) a fim de caracterizar o que é típico no grupo e 

mostrar a força e direção da relação entre as variáveis estudadas e, ao final, os 

dados foram generalizados e interpretados por meio de um teste de significância 

não-paramétrico, especificamente pelo Teste Qui-Quadrado, concluindo se um 

determinado tratamento (a variável independente) fez efeito (ou não) sobre o 

desempenho do sujeito (a variável dependente). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir deste ponto, pretende-se expor e discutir os resultados obtidos por 

meio da revisão da literatura e da interpretação das respostas aos questionários e às 

entrevistas. 

Os subsídios aqui colocados embasarão futuras conclusões, solucionando o 

problema de pesquisa proposto e sugerindo futuras pesquisas. 

Foram recebidas 44 (quarenta e quatro) respostas dos 50 (cinquenta) 

questionários “A” remetidos. Em relação aos questionários “B”, foram recebidos 14 

(quatorze) dos 17 (dezessete) enviados. 

Embora o número de respostas tenha sido aparentemente pequeno, o 

resultado tabulado não foi contaminado, tendo em vista que se trata de perguntas 

voltadas para uma população reduzida. Ressalta-se, como apresentado por 

Rodrigues (2005), o fato de que a amostra, embora pequena, é significativa e 

representa a totalidade da população considerada. 

Também foram realizadas 4 (quatro) entrevistas com especialistas no 

assunto, a fim de complementar e aprofundar aspectos levantados na revisão da 

literatura e nos questionários.  

 

4.1 O EMPREGO DOS TREINADORES SINTÉTICOS DE VOO PARA 

HELICÓPTEROS DO CIAvEx – VARIÁVEL INDEPENDENTE (VI) 

 

O “emprego dos treinadores sintéticos de voo para helicópteros do CIAvEx” 

figura como VI deste estudo. Os resultados e discussões de suas dimensões e 

respectivos indicadores seguem abaixo, levantados com o auxílio dos instrumentos 

empregados.  

 

4.1.1 Dimensão Custos 

 

Com o intuito de se caracterizar essa dimensão da VI em estudo, serão 

apresentados os resultados da medição de seus indicadores “Preço de aquisição e 
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operação” e “Custo total em comparação ao uso de aeronaves”. Os dados serão 

apresentados e discutidos de maneira conjunta, correlacionando esses dois 

indicadores para uma melhor compreensão da dimensão “Custo”. 

 

4.1.1.1 Preço de aquisição e operação e custo total em comparação ao uso de 

aeronaves  

 

Para se realizar uma comparação de custos de operação entre um simulador 

e uma aeronave, foi necessário estabelecer, inicialmente, alguns parâmetros de 

avaliação e modelos de comparação, haja vista a grande diversidade existente 

desses equipamentos.  

Tomou-se como base, o custo de operação do treinador sintético de voo de 

helicóptero do CIAvEx e o custo de operação de uma aeronave Esquilo, ambos foco 

de estudo desta pesquisa. Em um primeiro momento, foi feita uma comparação dos 

custos de operação e, após isso, dos valores investidos na aquisição dos 

dispositivos.  

O custo de cada hora de voo da aeronave HA-1 (Esquilo) da Av Ex, como 

apresentado no item 2.3.4 (dois ponto três ponto quatro), é de R$ 3.752,87 (HELI, 

2015). Embora tenha sido relatado pelo então chefe da Divisão de Simulação da Av 

Ex, o Coronel Luiz Antônio de Carvalho Silva, que a hora de voo no simulador gira 

em torno de 10% do valor da hora de voo real (GALANTE, 2013), esse valor, hoje, 

chega a 16,5%, de acordo com entrevista realizada com o Major Vizaco, atual chefe 

da Divisão de Simulação da Av Ex. Dessa forma, a hora de voo nos treinadores 

sintéticos está em torno de R$ 620,00.  

Por meio dessa entrevista, o atual chefe da Divisão de Simulação da Av Ex 

relatou que o referido valor diz respeito ao custo de manutenção anual de R$ 

32.000,00 para o funcionamento de cinco cabines e aos gastos com luz, água, e 

salários da equipe de instrução. Maj Vizaco ressalta, ainda, que esse dado partiu de 

dois pressupostos. O primeiro foi de que o emprego dos dispositivos sintéticos de 

voo do CIAvEx tem uma “taxa de ociosidade” relativamente baixa. Isso quer dizer 

que os simuladores estão sendo constantemente operados. A falta de uso gera uma 

taxa de ociosidade alta, e, quanto mais elevado for o seu valor, maior será o custo 

da hora de voo.  
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 O segundo pressuposto se refere ao emprego da equipe de instrutores. 

Atualmente, a Divisão de Simulação trabalha com duas modalidades de instrução, o 

Dry Lease e o Wet Lease. Na modalidade Dry Lease, a Divisão fornece apenas os 

dispositivos para o treinamento, de tal forma que a designação da equipe de 

instrutores fica sob responsabilidade da unidade aérea interessada no 

adestramento. Na segunda modalidade, a Divisão de Simulação é a responsável por 

fornecer as cabines e os instrutores, militares da reserva contratados para prestar 

tarefas por tempo certo (PTTC). A permanência desse pessoal junto à Divisão 

encarece a HV, haja vista que são contratados somente para esse fim. Dessa 

maneira, o Major Vizaco faz entender que o valor da HV relatado se baseia no 

emprego constante da modalidade Wet Lease, utilizando o maior custo possível para 

o cálculo realizado.  

Ainda como referência para apresentação dos gastos envolvidos na 

simulação e no voo real, foi procedida uma nova comparação, tomando-se por base, 

agora, os custos empregados em uma semana de treinamento tático. Utilizou-se 

como parâmetro os voos realizados em uma semana de exercício do Curso de Piloto 

de Combate, por se tratarem de voos pedagogicamente exemplares em função de 

seu caráter educativo.  

Durante o CPC, existe uma semana de operação denominada “Operação 

Vale do Paraíba” e se constitui no primeiro exercício tático enfrentado pelos pilotos 

em suas carreiras. Os voos são desencadeados de forma progressiva e 

didaticamente faseadas, o que representa a execução de uma operação com toda 

plenitude de qualidade e quantidade de horas de voo necessárias. 

Tomando-se por base o CPC do ano de 2015, tem-se uma média de 8,2 (oito 

vírgula dois) HV utilizadas por tripulação em uma semana. Uma tripulação nesse 

curso é constituída por dois pilotos alunos e um piloto instrutor, em que o efetivo 

total de alunos geralmente corresponde a 20 (vinte) militares, sendo que no ano de 

2015 esse número chegou a 21 (vinte e um). Desses dados se calcula que nessa 

semana de operação o curso funcionou com uma média de 10 (dez) tripulações 

constituídas.  

Com 10 (dez) tripulações utilizando 8,2 (oito vírgula dois) HV cada, obtém-se 

um somatório de 82 (oitenta e duas) HV voadas em uma operação tática de uma 

semana. Considerando o emprego do Esquilo, e baseado no custo de sua HV, 

chega-se a um custo total de R$ 307.735,34 para a realização do exercício. 
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Considerando, agora, o custo de R$ 620,00 da HV no simulador e a mesma 

quantidade de horas de voo, chegar-se-ia ao valor de R$ 50.840,00 gastos com 

simulação. 

Não se trata de substituir a operação real pela simulada, mas sim destacar a 

economia do voo em simulador, possibilitando a prática de uma quantidade superior 

de exercícios antes mesmo do exercício real, incrementando o adestramento das 

tripulações e dirimindo possíveis falhas de operação, que seriam executadas no 

terreno sem o prévio treinamento no simulador, conforme observado pelo Major 

Vizaco. 

Por fim, sabe-se que o investimento nos treinadores sintéticos ficou em torno 

de R$ 560.000,00 (LUNARDI, 2008). Sabendo-se que o custo de uma semana de 

operação tática no simulador equivale a aproximadamente R$ 50.840,00, obter-se-ia 

um gasto total (incluindo o preço de aquisição), para duas semanas de exercício, de 

R$ 661.680,00. A mesma operação com voos reais geraria um gasto de 615.470,68. 

Dessa forma, se a realização de duas operações reais fossem relocadas para a 

realização em simuladores, seja por restrições meteorológicas ou por 

indisponibilidade de aeronaves, já se teria um valor economizado próximo ao custo 

de operação e aquisição desses dispositivos.  

  

4.1.2 Dimensão Aplicabilidade 

 

Para a apresentação e discussão dessa dimensão, os resultados da medição 

de seus indicadores “Certificações”, “Possibilidades”, “Limitações” e “Experiências 

estrangeiras” serão abordados isoladamente, de modo a detalhar os principais 

aspectos levantados em cada um deles. 

 

4.1.2.1 Certificações 

 

Como relatado anteriormente, para se garantir a eficácia do treinamento é 

necessário observar o grau de realismo oferecido pelo sistema de simulação. Para 

isso, existe a certificação do produto.  
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Embora seja vista como um processo caro e burocrático (NUNES, 2009), é 

ele que assegura o cumprimento dos requisitos necessários para se alcançar os 

resultados pretendidos, no caso do simulador de voo, permite avaliar com que 

fidelidade o simulador “imita” a aeronave. 

A Federal Aviation Administration (FAA), norte-americana, é o órgão que edita 

as normas de certificação de simuladores de voo, que são adaptadas e adotadas 

pela ANAC (NUNES, 2009). 

Em entrevista com o Major Mendes, Subchefe da Divisão de Simulação da Av 

Ex, constatou-se que todos os dispositivos de simulação de voo da Av Ex possuem 

a certificação necessária para o tipo de instrução a que está voltada, seja ela voo 

VFR ou IFR, o que possibilita, inclusive, a utilização desses aparelhos para a 

instrução de civis em suas qualificações exigidas pela ANAC. 

Apesar disso, não existe nenhuma regulamentação específica para 

certificação de simuladores de voo voltados para instrução de adestramento tático. 

Isso ocorre pelo fato de tais certificações serem voltadas especificamente para voos 

que estejam sob coordenação dos órgãos de controle de tráfego aéreo para a 

circulação aérea geral, ou seja, em áreas e situações comuns de voo.  

Isso impõe a necessidade de uma padronização na qualidade do aprendizado 

do voo, e, por essa razão, surge a necessidade da certificação dos simuladores 

usados como meios auxiliares de instrução.  

O adestramento tático normalmente ocorre em espaços aéreos 

condicionados, restritos para os voos em circulação aérea geral, o que evita conflito 

de rotas e de procedimentos de voo. Tal fato permite maior flexibilidade na execução 

do treinamento para que as condicionantes da instrução tática sejam atendidas, 

como a realização do voo a menos de 15 ft (quinze pés) de altura e, por vezes, com 

uma distância de separação, entre as Anv, inferior a 35m (trinta e cinco metros). 

Naturalmente, percebe-se que não se faz necessária a certificação de 

simuladores voltados para essa finalidade, o que gera algumas deficiências técnicas 

do dispositivo que podem ser consideradas importantes para a instrução de 

adestramento tático.  

Como exemplo, vê-se que as questões referentes ao sistema de 

comunicação entre aeronaves, à melhoria de visualização de cenários e à ampliação 

do espaço de visão lateral da simulação pelo piloto, encontram-se, hoje, com 

inconsistências em relação ao voo em uma aeronave real. Não chegam a se tornar 
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óbices que impeçam a execução do adestramento, mas são consideradas 

oportunidades de melhoria que refletiriam em considerável incremento na qualidade 

da instrução. 

 

4.1.2.2 Possibilidades 

 

Com relação às possibilidades gerais que asseguram a aplicabilidade dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx como ferramenta de adestramento tático, 

constatou-se, por meio da revisão bibliográfica, que a simulação de voo nesses 

dispositivos permite a execução de procedimentos gerais, conforme quadro a seguir. 

  

POSSIBILIDADES GERAIS DO EMPREGO DOS TREINADORES SINTÉTICOS DE VOO 

- Executar tarefas repetitivas ou de simples execução, até que o reflexo desejado venha a 

se incorporar à pilotagem do aluno. 

- Realizar uma pilotagem tática que, por sua complexidade e risco, exigem imediatas e 

constantes intervenções didáticas do instrutor de voo, evitando que se apresente um baixo 

rendimento em um voo real. 

- Praticar as manobras, simples ou complexas, que visem à manutenção de reflexos já 

adquiridos, de qualificação ou de manutenção da operacionalidade de um tripulante 

individualmente, de uma tripulação ou de frações elementares. 

- Obter maior valorização das horas de voo realizadas em instrução aérea real, tendo em 

vista o incremento dado à qualidade desse voo em função dos ensaios anteriores no 

simulador. 

- Treinar com restrições meteorológicas que inviabilizariam a execução do voo real, bem 

como com aquelas relacionadas à disponibilidade do material. 

- Ser empregado de forma modular, estipulando etapas e fases de aprendizagem, dando 

ênfase àqueles segmentos do treinamento de maior dificuldade de compreensão. 

QUADRO 7 – Possibilidades gerais do emprego dos treinadores sintéticos de voo 
Fonte: O autor 

 

Já em relação às possibilidades técnicas que asseguram a aplicabilidade 

desses dispositivos para o adestramento tático do Pel Rec e Atq, verificou-se, por 

meio da revisão bibliográfica e das entrevistas com o Major Vizaco e Mendes, que 

os dispositivos em questão permitem a execução dos procedimentos listados no 

quadro que se segue. 
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POSSIBILIDADES ESPECÍFICAS DO EMPREGO DOS TREINADORES SINTÉTICOS DE 

VOO NO ADESTRAMENTO TÁTICO DOS Pel Rec e Atq 

- Provocar panes nas aeronaves como falha do motor, congelamento de instrumentos no 

painel, problemas elétricos e outros. 

- Degradar ou melhorar as condições meteorológicas no cenário simulado, de tal forma que 

o comportamento aerodinâmico da aeronave na simulação e a visibilidade dos pilotos 

sejam alterados. 

- Interligar mais de uma cabine no mesmo cenário de simulação, permitindo a realização de 

voo em formação nos níveis seção e pelotão. 

- Realizar a comunicação externa entre as cabines e interna, de modo a assegurar o 

comando e o controle da fração em exercício. 

- Compatibilizar o cenário para a realização de voo OVN. 

- Modelar o cenário para a navegação tática, baseado em imagens aéreas e de satélite. 

- Integrar a simulação virtual desses dispositivos com uma simulação construtiva em outros 

computadores da Divisão, de modo a funcionar como Módulo de Comando e Controle 

(Posto de Comando) para um possível Comandante de Esquadrilha. 

- Inserir uma Força Oponente no cenário de simulação, não como inteligência artificial do 

software, mas como peça de manobra operada por um dos controladores do exercício. 

QUADRO 8 – Possibilidades específicas do emprego dos treinadores sintéticos de voo no 
adestramento tático dos Pel Rec e Atq 

Fonte: O autor 

 

Percebe-se, desse modo, que as capacidades técnicas dos treinadores de 

voo do CIAvEx permitem a realização de um adestramento tático ao menos no nível 

pelotão. Por sua compatibilidade com a Anv Esquilo, torna-se mais qualificado para 

o treinamento específico do Pel Rec e Atq.  

É necessário relembrar que esse estudo se refere às condições técnicas do 

dispositivo para adestramento tático. Assim sendo, outras possibilidades desejáveis, 

mas ausentes nos simuladores, podem ser consideradas irrelevantes para finalidade 

pedagógica que se pretende atingir. É o caso de alguns aspectos técnicos dos 

treinadores, como verossimilhança de comando de pilotagem e de controle de 

aviônicos no painel, que podem ser considerados mais relevantes para um 

adestramento de técnica de voo do que de tática. Essa situação é verificada na 

experiência de treinamento em simulação pela aviação dos EUA e, mais 

especificamente, da França.  

Por meio das possibilidades técnicas dos equipamentos de simulação de voo 

do CIAvEx, pode-se atingir as possibilidades gerais de seus empregos no 

adestramento tático do Pel Rec Atq, listados no início desta seção. Apesar das 

vantagens já relacionadas, cabe destacar que o maior aspecto positivo advindo das 

capacidades supracitadas é a manutenção da frequência de treinamento dos 
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pelotões e a continuidade da instrução, face às restrições orçamentárias que se 

impõe sobre o Exército Brasileiro e sobre a Aviação.  

 

4.1.2.3 Limitações 

 

Assim como há possibilidades gerais e técnicas que podem assegurar a 

aplicabilidade dos treinadores de voo do CIAvEx como ferramenta de adestramento 

tático, também existem limitações gerais e específicas que se colocam como fator 

restritivo à execução dessa instrução.  

As limitações gerais são aquelas existentes no âmbito da simulação em si, já 

as limitações específicas são aquelas relacionadas às condições técnicas dos 

equipamentos de simulação do Centro.  

Com relação às limitações gerais da simulação de voo para o adestramento 

tático dos pelotões na Aviação, pode-se destacar as seguintes considerações. 

 

LIMITAÇÕES GERAIS DO EMPREGO DOS TREINADORES SINTÉTICOS DE VOO 

- A simulação não substitui o voo real. O limite máximo de seu aproveitamento está na 

redução de horas de voo reais necessárias para a manutenção de reflexos de pilotagem. 

- Ela não é capaz de reproduzir todas as dificuldades do voo, como a fadiga, o estresse, o 

sono e o desgaste fisiológico. 

- A simulação de voo pode criar reflexos de um comportamento pouco vigilante face ao 

perigo, pois este não é percebido da mesma maneira que em voo real. 

- Atributos da área afetiva como liderança, rusticidade, perseverança, higidez, além da 

capacidade de permanecer apto ao combate, adquiridos sob condições climáticas 

adversas, condições de estresse e fadiga, além daquelas impostas pelo terreno, 

dificilmente são trabalhados por meio de simulação. 

QUADRO 9 – Limitações gerais do emprego dos treinadores sintéticos de voo 
Fonte: O autor 

 

Já em relação às limitações técnicas dos dispositivos em estudo, verificou-se, 

por meio da revisão bibliográfica e das entrevistas com o Major Vizaco e Mendes, 

que os treinadores possuem algumas restrições, apresentadas no quadro que se 

segue.  
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LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO DOS TREINADORES SINTÉTICOS DE VOO 

NO ADESTRAMENTO TÁTICO DOS Pel Rec e Atq 

- Incompatibilidade para simulação de outras Anv que não sejam Esquilo/ Fennec, por não 

possuir estrutura física modular. 

- Limitação da visão lateral pelo piloto do cenário de simulação, pelo fato das imagens se 

projetarem apenas à frente do piloto em um ângulo de visualização horizontal inferior a 

180º. 

- Inexistência de movimentação da cabine para simular as respostas aerodinâmicas da Anv 

de maneira física, devido, basicamente, à falta de atuadores hidráulicos. 

- Inexistência de Inteligência Artificial no software utilizado para simular ações inimigas 

(todas as ações inimigas são realizadas por um operador dentro da simulação). 

- A maioria dos controles de instrumentos aviônicos no painel da cabine não pode ser 

operada fisicamente, somente configurada pelo software por meio da estação de controle. 

- A comunicação externa entre cabines depende ainda de atualização no software para que 

se possa utilizar diferentes frequências na rede rádio do exercício, de modo que possa se 

falar separadamente na rede rádio da seção e na rede rádio do pelotão. 

QUADRO 10 – Limitações específicas do emprego dos treinadores sintéticos de voo no adestramento 
tático dos Pel Rec e Atq 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se que algumas limitações técnicas podem se colocar como fatores 

restritivos à execução da instrução de adestramento tático. Ainda que permita a 

execução do treinamento de uma maneira geral, acarreta um prejuízo considerável 

na qualidade da instrução. Esse fato é percebido pela avaliação dos pilotos que 

executaram o voo simulado nesse contexto. Essa percepção será discutida mais 

adiante, por meio dos resultados obtidos nos questionários aplicados.  

Para o presente momento, cabe salientar que todas as limitações técnicas 

descritas são objetos de aprimoramento por parte da Divisão de Simulação da Av 

Ex, de acordo com o Major Vizaco. Algumas delas terão sua execução em curto 

prazo, enquanto outras, em médio. Essas melhorias também serão discutidas mais 

adiante. 

 Fruto das experimentações realizadas no CPC de 2015, 2016 e 2017, 

percebe-se que, mesmo diante dessas limitações, o emprego dos treinadores de voo 

como meio de adestramento tático é plenamente exequível e apresenta bons 

resultados para a manutenção da operacionalidade de um pelotão. De uma maneira 

geral, instrutores, alunos e coordenadores de instrução consideraram o emprego 

muito útil para esse tipo de instrução, mesmo diante das limitações já citadas. Esse 

fato ainda é relevado na avaliação desse pessoal por terem consciência dos projetos 

de melhoria previstos paras os dispositivos de simulação do Centro. 
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O Maj Vizaco relembra que os simuladores de voo vieram para auxiliar o 

adestramento, entretanto não se pode esquecer que eles são um meio auxiliar que 

complementa o adestramento realizado com a aeronave real, não podendo substituí-

la. O final de cada adestramento, após a passagem pelo simulador, deve ser 

realizado na aeronave, bem como as horas de voo reais não podem ser suprimidas 

pela disponibilidade constante de HV em simuladores. 

Como explicado anteriormente, os sistemas de simulação de voo dos 

treinadores de voo do CIAvEx não substituem a realização de exercícios no terreno 

ou com o emprego real de aeronaves, mas seu uso serve para aprimorar habilidades 

e conhecimentos, de forma a potencializar resultados nas missões de combate do 

Pel Rec e Atq. Empregar apenas simuladores na aprendizagem e treinamento pode 

trazer consequências desastrosas, dentre as quais está principalmente a perda da 

operacionalidade.  

 

4.1.2.4 Experiência Francesa 

 

O objetivo principal da simulação na Aviação Francesa é complementar e 

reforçar as horas de voo. A simulação da ALAT implementa uma simulação 

centralizada ao nível da EAALAT e uma simulação dentro dos regimentos de forma 

descentralizada, como pôde ser verificado na revisão bibliográfica e na entrevista 

com o TC Castro, O Lig Av Ex na EAALAT.   

Verificou-se pela revisão da literatura que a ALAT faz distinção entre dois 

tipos de simulação de voo, importante conceito para definir as capacidades técnicas 

necessárias dos equipamentos de simulação para o fim a que se destina. Ela 

classifica a simulação como de vocação tática e de vocação técnica. A primeira diz 

respeito ao exercício onde um indivíduo, ou grupo, é empregado em face de uma 

situação tática, com o objetivo de aprimorar o processo de tomada de decisão e/ou 

exercitar manobras concebidas. A simulação técnica tem por objetivo familiarizar o 

tripulante a uma aeronave nas fases de formação de tripulantes (LUNARDI, 2008). 

Nesse contexto, Ciolette (2013) explica que a simulação de vocação tática se 

utiliza dos simuladores táticos, o EDITH, que não é um simulador de pilotagem. 

Esses são empregados para a formação e especialização dos pilotos na Base 

Escola de Le Luc e também para o adestramento das tripulações já formadas nos 
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regimentos de helicópteros de combate da aviação francesa. Cabe relembrar que a 

BEGL é uma organização militar completamente voltada para a formação tática e 

operacional dos pilotos do Exército Francês. Por ter como objetivo principal a 

formação do piloto para o primeiro emprego operacional, permanece em estreito 

contato com as unidades operacionais da ALAT. 

Uma das características de seu simulador EDITH é a possibilidade de inserir 

imagens detalhadas do terreno. As bases de dados são criadas a partir de imagens 

coloridas específicas da área de operações, obtidas via satélite do mundo real. As 

condições ambientais, tais como dia, noite, crepúsculo, ou de madrugada e as 

condições climáticas como neve, chuva, raios, trovoadas, granizo ou poeira podem 

ser replicadas no simulador, além de outros detalhes, como linhas telefônicas e 

edifícios, abaixo das aeronaves (LUNARDI, 2008).  

Segundo Merck (2002), esse realismo operacional permite ao estagiário, em 

primeiro lugar, situar-se no terreno por referências geográficas, distâncias e altura do 

solo. Isso só é possível devido à rigorosa coerência entre as diferentes 

representações do terreno, ou seja, o terreno passa a ser a transposição das cartas 

topográficas para imagens 3D. 

A inserção de detalhes cartográficos foi realizada com grande êxito para o 

ensaio das missões no Teatro de Operações Afegão para o exército francês. O 

software permitiu, ainda, a interação das Anv simuladas com as ameaças em 

presença (inclusive com as possíveis reações já catalogadas).  

Um grande diferencial do EDITH é sua capacidade de simular o 

funcionamento de diversas aeronaves. Simula desde o Tigre até o Gazelle Viviane 

ou Mistral, passando ainda pelo Puma. Com um desenho de hardware modular, os 

cockpits podem ser configurados de acordo com as aeronaves citadas, permitindo 

que as missões conjuntas possam ser realizadas.  

Com relação a metodologia de emprego dos dispositivos de simulação, a 

ALAT segue uma estrutura interessante que pode servir de referência à instrução no 

Brasil. A preparação do exercício de adestramento tático dos pelotões de aviação no 

EDITH consiste na definição dos requisitos e objetivos de formação envolvidos. 

Ressalta-se que, como citado por Major Mendes, a simulação sem objetivos 

específicos de adestramento se torna um simples jogo, em que o foco da instrução 

passa a ser “vencer” o inimigo, e não empregar a doutrina. 
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Laurence (2015) explica que o software e hardware do EDITH está mais 

próximo de um jogo de video game de simulador de aeronaves do que é geralmente 

imaginado. Seu software voltou à ação na categoria de "jogos sérios" e o comércio 

de seu hardware não inclui qualquer modelo de voo real (joystick no lugar de 

comando cíclico).   

Nesse sentido, pode-se observar uma vantagem dos meios de simulação 

sintéticos de voo da Av Ex em comparação ao EDITH. Apesar de seu software 

também ser encarado como jogo no meio civil, apresenta estruturas de hardware 

mais realistas que o EDITH, ao dispor de cabines de pilotagem que se configuram 

como réplica das Anv reais. Em contrapartida, é justamente essa estrutura que não 

permite a modularidade do sistema, o que implica em um emprego técnico mais 

eficaz apenas pelo Pel Rec Atq, já que se utiliza das Anv replicadas no simulador. 

Como relatado por Laurence (2015), a questão a ser compreendida é que os 

objetivos educacionais desejados pelos instrutores são de ordens diferentes do voo 

técnico de pilotagem. Trata-se, em primeiro lugar, de desenvolver procedimentos 

muito estruturados e específicos para o uso de sistemas de informação e, em 

segundo lugar, desenvolver as capacidades de comando e gerenciamento dos 

membros da tripulação: comunicação, liderança, e todas as habilidades do conceito 

de CRM. 

 

 4.1.2.5 Experiência Norte-americana 

 

Nos EUA, o emprego maciço da simulação visa a formar o piloto pronto para 

o combate, sem haver necessidade de novas qualificações nas U Ae. O USAACE, 

por meio da FS XXI, utiliza esse recurso com o objetivo principal de aumentar o nível 

de adestramento das Unidades da Aviação de seu Exército, maximizando a 

utilização de metodologias de formação de alta tecnologia.  

Diferentemente da ALAT, constatou-se por meio da revisão bibliográfica e da 

entrevista com o Major Diniz, ex-aluno do Curso Avançado de Aviação dos EUA, que 

o USAACE não descentraliza seus meios de simulação entre as unidades. Os seus 

simuladores de emprego tático, por exemplo, estão localizados em uma instalação 

separada na Aviation Warfighter Simulation Center (Centro de Simulação de Guerra 

da Aviação).  
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Dessa forma, o adestramento das tropas já formadas nas U Ae ocorre de 

maneira centralizada nesse Centro. Por se encontrarem todas localizadas no interior 

do Fort Rucker, a centralização dos dispositivos no Centro de Simulação de Guerra 

da Aviação não se torna fator restritivo à instrução de adestramento das U Ae. 

Com o intuito de entregar o piloto tático pronto para o combate, sem haver 

necessidade de novas qualificações nas UAe, a Aviação do Exército dos EUA 

concebeu, em Fort Rucker, o programa Flight School XXl (Escola de Vôo XXl – FS 

XXl). Esse programa não procura classificar a simulação em formas distintas, como 

na ALAT, assim sendo, não distingue de maneira fomal a simulação ténica da tática. 

O que ela promove é o emprego de seus dispositivos de acordo com as finalidades 

de adestramento, obtendo o melhor custo benefício para cada tipo de instrução, 

como visto na revisão da literatura.  

Para isso, abriga três tipos de simuladores: o treinador de voo operacional 

(OFT), do tipo FFS, para execução de procedimentos mais técnicos; o treinador de 

voo por instrumento (IFT), que é basicamente o mesmo que o OFT; e os RCTD, 

voltados ao adestramento tático. Cabe relembrar, que o USAACE considera o OFT e 

IFT inestimáveis no ensino de habilidades básicas de voo e de operação da 

aeronave. Dessa forma, parte do princípio de que uma vez que essas habilidades 

estejam dominadas, o próximo passo deve ser aprender a operar como uma fração, 

nos RCTD.  

A interligação dos RCTD por meio de seu emprego simultâneo constitui o 

AVCATT. Uma limitação desses dispositivos, ressaltada na revisão bibliográfica, é a 

incapacidade de gerar inteligência artificial para catalogação e execução de 

atividades e ações de forças inimigas. Apesar disso, figura como uma restrição que 

não compromete a instrução, pois na USAACE, um analista de ameaças garante o 

emprego de táticas e sistemas inimigos simulados de acordo com sua doutrina e 

com os recentes relatórios de batalha no Afeganistão e no Iraque. Dessa forma, 

opera o sistema de armas inimigas, como o que é realizado nos treinadores da Av 

Ex brasileira. 

Assim como o EDITH, o AVCATT possibilita a criação de cenários com alto 

grau de fidelidade em relação ao terreno e às restrições causadas pelas condições 

meteoroógicas. Isso permite às tripulações executarem um reconhecimento do 

teatro de operações antes de serem empregados e testar a iniciativa e reações dos 

pilotos diante de diversas situações de contingência e ameaças.  
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O AVCATT também possui a capacidade de simular o funcionamento de 

diversas aeronaves. Por meio de sua estrutura modular, a cabine de simulação pode 

ser reconfigurada para um diferente tipo de helicóptero em cerca de uma hora e 

trinta minutos, permitindo o treinamento de frações de variadas naturezas em 

pequeno lapso de tempo. 

O HMD foi a principal tecnologia que possibilitou a reconfiguração dos RCTD. 

Trata-se de um sistema de visualização montado sobre o capacete que exibe com 

precisão, na área para a qual olha o usuário, imagens dentro do capacete do piloto. 

Ao invés de tentar mover assentos e painéis, a abordagem foi feita para mudar a 

percepção visual da tripulação, o que foi denominado de “Máscara de cockpit” 

projetados com o auxílio dos dispositivos em questão. 

Em outras palavras, o HMD reproduz um cenário externo em 3D quando o 

piloto olha “para fora da aeronave”, mas volta à imagem real quando o piloto olha 

para o seu cockpit e comandos de voo. Assim ele pode ter uma visão de 360º, 

incluindo nessa visão a imagem do exterior da aeronave.  

Verifica-se, assim, que a estrutura física dos RCTD e AVCATT, por operar 

com alguns módulos fixos de uso genérico a todas as aeronaves (comandos de voo, 

assentos, estrutura de painel etc.), não apresenta uma configuração idêntica a da 

Anv que se pretende simular. 

Isso ocorre pelo fato do USAACE entender que os pilotos que utilizam o 

AVCATT não estão em treinamento de voo, portanto a alta fidelidade do cockpit 

pode ter fidelidade seletiva, não necessariamente exigida. Os treinadores de voo 

RCTD são projetados para ter o mesmo desempenho das aeronaves, mas não 

necessariamente têm a alta fidelidade necessária para se constituir em um 

Simulador de Voo, conforme classificação da FAA. Não possui a réplica exata de 

cada botão, ou dos sistemas necessários para ensinar habilidades básicas de voo 

(SIMONS; SCHAEFER;MELZER, 2015). 

 

4.1.2.6 Comparação 

 

Na Av Ex, em que há um Comando de Aviação integrador das U Ae sediadas 

em Taubaté-SP, como em Fort Rucker, e outras duas U Ae sediadas fora do 

Comando de Aviação, como na ALAT, paira uma dúvida quanto à melhor forma de 
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emprego dos dispositivos de simulação. O fato é que, hoje, a Av Ex opera seus 

treinadores sintéticos de voo de maneira centralizada, como o USAACE em Fort 

Rucker, reunindo todos seus meios de simulação na Divisão de Simulação. Essa 

estrutura, mesmo não contemplando um adestramento eficaz das duas U Ae fora do 

Comando de Aviação do Exército, o 3º e o 4º BAvEx,  não vai ser reformulada em 

curto ou médio prazo.  

Dessa forma, para o presente estudo, uma parte da metodologia de emprego 

dos simuladores como ferramenta de adestramento tático terá como referência o 

modelo usado nos EUA. Isso significa que as instruções de adestramento tático dos 

Pel Rec e Atq deverão ser coordenadas pelo seu batalhão, na figura de seu S3 ou 

do Cmt Esqda He Rec e Atq. Seria uma metodologia de ensino semelhante à 

empregada nos EUA, onde as U Ae operacionais possuem seus próprios programas 

de treinamento em simulação de voo. Esse procedimento foi sugerido, também, pelo 

Major Diniz e Maj Mendes, quando perguntados sobre a melhor forma de aplicação 

dessas instruções. 

Pela revisão da literatura, foi possível notar que os conceitos e procedimentos 

adotados pelo Exército francês e norte-americano, no direcionamento de suas 

metodologias de emprego de simuladores de voo, são semelhantes aos utilizados 

pela Av Ex no Brasil. É o caso da distinção entre adestramento técnico e tático 

usado pela França, que se apresenta como fator decisivo para a avaliação da 

aplicabilidade dos treinadores de voo do CIAvEx. Enquanto apresenta alguns 

requisitos mais favoráveis à instrução técnica, apresenta outros mais favoráveis à 

instrução tática, porém atende às duas formas de instrução com elevado grau de 

satisfação.  

O modo de emprego dos treinadores do CIAvEx distingue-se do modo da 

ALAT e do USAACE apenas em um aspecto. Na EAALAT e na FS XXI há 

equipamentos específicos para a simulação de vocação técnica, enquanto há outros, 

como o EDITH e o RCTD, usados exclusivamente para o emprego tático. Na Av Ex 

os treinadores sintéticos ainda carregam essas duas possibilidades de uso, apesar 

de já se encontrar em operação, na Divisão de Simulação, o SHEFE, que tem sido 

aplicado exclusivamente para o emprego técnico, de maneira semelhante ao que 

ocorre com os OFT nos EUA. 

Outras semelhanças entre o método de emprego da simulação de voo da 

ALAT, do USAACE e da Av Ex puderam ser levantadas por meio da revisão 
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bibliográfica e da entrevista com o TC Castro e Maj Diniz. Algumas delas são as que 

se seguem:  

- A simulação deve ser aplicada tanto no domínio técnico como no domínio 

tático. 

- A simulação deve abranger a formação inicial básica, a formação de 

combate nos campos técnico e tático e servir de instrumento para o treinamento e 

adestramento das tripulações. 

- A simulação deve servir para manter o nível de adestramento requerido dos 

tripulantes e para a preparação de missões reais a serem realizadas. 

- De modo a tornar a simulação atrativa e eficaz, todo sistema de simulação 

deve primar por seu realismo, operar de forma simplificada, permitir atualização e 

apresentar características de multiuso. 

- A configuração dos sistemas deve atender aos seguintes requisitos: simular 

o voo com óculos de visão noturna (OVN); reproduzir o voo de combate; possibilitar 

o treinamento onde possa ser representado o voo com mais de uma aeronave; 

permitir a preparação de uma missão real com a possibilidade de se incluir terrenos 

digitalizados diversos; ser passíveis de melhoramentos técnicos; e ser capaz de 

reproduzir, ao máximo, a carga de trabalho imposta a uma tripulação em missão 

real. 

Como narrado anteriormente, para atingir os requisitos táticos descritos acima 

a ALAT se faz valer do seu simulador EDITH e o USAACE dos AVCATT, que nada 

mais é do que o conjunto interligado de RCTD em funcionamento simultâneo. É 

possível ver outras semelhanças técnicas entre os dispositivos de treinamento de 

voo do CIAvEx, o EDITH e o AVCATT. 

As possibilidades exisentes nos simuladores franceses e americanos para 

criação de cenários se apresentam, também, nos treinadores brasileiros. A 

modelagem do cenário ocorre, de acordo com Major Vizaco e Mendes, por meio de 

imagens de satélite e aéreas captadas por drones. A partir daí são inseridas no 

programa de simulação com o maior realismo possível. Diferentemente do simulador 

francês, o software usado no Brasil não possibilita, ainda, a inserção de reações 

inimigas catalogadas, em que a ação da ameaça seja administrada por uma 

inteligência artificial. Apesar disso, permite a atividade inimiga por meio de um 

operador em uma estação de controle, como relatado nas entrevistas com os 
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especialistas da Divisão de Simulação, de maneira semelhante ao realizado nos 

EUA. 

A capacidade de simular a operação de outras Anv (modularidade) ainda falta 

aos dispositivos brasileiros e, segundo os projetos de modernização da Divisão de 

Simulação, relatados por seu Chefe, não deve ser contemplado nenhuma estrutura 

modular a esses aparelhos. Isso mantém uma restrição de uso ao Pel Rec Atq, 

enquanto essa esquadrilha for a única a operar com Esquilos/ Fennec. 

O conceito de HMD, usado pelos EUA, supriria a questão da falta de 

modularidades dos dispositivos da Av Ex e permitiria a extensão dessa modalidade 

de instrução tática aos demais pelotões da Av Ex, os quais operam com outras Anv. 

Para o presente momento, servirá apenas como referência para uma oportunidade 

de melhoria para os treinadores sintéticos de voo do CIAvEx. 

A possibilidade de se realizar uma APA, por meio da visualização dos dados 

gravados no sistema em uma sala de Briefing/ Debriefing, também é algo praticável 

no EDITH e no AVCATT e pode ser executado nos dispositivos sintéticos de voo da 

Av Ex. Isso permite destacar os acertos, estudar os erros e analisar de maneira mais 

detalhada os passos executados no cumprimento da missão.  

O controle do ambiente tático e o monitoramento das ações do piloto 

permitem ao instrutor alterar a missão dos atores simulados e definir os seus 

comportamentos e as suas reações, a fim de permitir o adestramento em todos os 

níveis. Assim, uma capacidade de movimentação instantânea das aeronaves pode 

ser usada para recuperar o atraso ou obter de volta a posição inicial para uma nova 

sequência. Isso é realidade para todos os dispositivos descritos nesse estudo, 

atestando, cada vez mais, a funcionalidade do emprego dos treinadores sintéticos 

de voo do CIAvEx como ferramenta de adestramento tático. 

Dessa forma, constata-se que a simulação nos dispositivos sintéticos de voo, 

seja ele o EDITH, AVCATT ou o treinador do CIAvEx, permite atingir um nível de 

realismo e complexidade que desenvolve o instinto de tripulações para cada 

situação enfrentada, colocando-os "virtualmente" em situações difíceis e variadas.  

As experiências das aviações estrangeiras em estudo as fizeram assimilar 

que o emprego do dispositivo de treinamento de voo serve como um complemento 

da instrução de adestramento tático em voo real. A simulação não deve ser um 

substituto para esse voo, mas deve preceder e estendê-lo. Não só a simulação é 

usada para validar, com toda a serenidade, o nível de instrução atingido, mas 
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também, para avaliar o nível de aptidão operacional dos pilotos antes de serem 

enviados em voo (DIAS, 2013). 

 

4.1.3 Dimensão Disponibilidade 

 

Estudou-se o processo de emprego dos treinadores sintéticos de voo do 

CIAvEx, também, quanto à sua disponibilidade, à luz de dois indicadores: “existência 

na Av Ex” e “perspectivas de modernização e melhoria”. 

 

4.1.3.1 Existência na Av Ex 

 

Com um projeto iniciado em 2003, os treinadores sintéticos de voo 

começaram a operar como meio auxiliar de instrução a partir de 2005. Como visto 

na revisão bibliográfica, após a visita do Secretário de Economia e Finanças do 

Ministério da Defesa ao CIAvEx, em meados de novembro de 2007, foi aprovado um 

projeto, que previu a construção de 05 (cinco) cabines de simulação para 

treinamento, no valor total de R$ 560.000,00. 

Atualmente as cinco cabines continuam em operação na Divisão de 

Simulação. De acordo com a entrevista com Major Vizaco, devido às recentes 

atualizações nos dispositivos, com o intuito de adequá-las às Anv modernizadas que 

passaram a operar na Av Ex (Esquilo/ Fennec modernizado), a média de 

disponibilidade se encontra perto de 4 (quatro) aparelhos. Isso ocorreu por conta de 

alguns ajustes para configurar a última cabine ao novo padrão de painel das Anv 

modernizadas, mas, segundo o entrevistado, a perspectiva é de correção do 

equipamento em curto prazo. 

A disponibilidade dos aparelhos é relativamente alta. Isso ocorre graças à 

manutenção preventiva e corretiva que, como abordado anteriormente, está em 

torno de R$ 32.000,00 ao ano, considerando a manutenção das cinco cabines. Isso 

permite uma alta disponibilidade, de modo que o emprego dos treinadores sintéticos 

de voo figura como o “carro chefe” da Divisão, conforme relatado pelo seu Chefe. 

Por estarem em constante operação, os treinadores possuem uma taxa de 

ociosidade baixa, e isso faz com que sua hora de voo seja mais barata. Parte daí a 
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otimização da instrução de adestramento para os Pel Rec e Atq. Por meio do uso de 

treinadores com alta disponibilidade e com baixo custo de operação, pode-se 

contornar a dificuldade que existe, hoje, de se adestrar taticamente com voo real, 

tendo em vista às limitações financeiras que se impõe sobre a Av Ex e sobre o EB. 

 

4.1.3.2 Perspectivas de modernização e melhoria 

 

Ao ser abordado sobre as perspectivas de modernização e melhoria, Maj 

Mendes deu destaque à inserção de dispositivos hidráulicos que funcionariam como 

atuadores sob as cabines de simulação. Isso permitiria uma pequena movimentação 

na cabine em todas as direções em uma variação de, aproximadamente, 6º (seis 

graus). Apesar da variação relativamente pequena, ela é suficiente para dar a 

sensação de movimento da aeronave, trepidação e realização de curvas. A 

sensação de deslocamento é iniciada pelos atuadores e mantida pela visualização 

do cenário, ou seja, o atuador rompe a inércia do corpo e a impressão de 

permanência ou continuação do movimento é causado por um conjunto de fatores 

físicos e fisiológicos, associados a essa mudança referencial, que acabam por 

ludibriar a percepção do piloto quanto a sua posição no espaço.  

Ressaltou, ainda, que haverá plataformas junto às cabines para a realização 

de tiro lateral embarcado. Haverá uma projeção lateral de cenário específico para 

essa plataforma, onde estará localizada uma metralhadora 7,62mm que funcionará 

com recursos hidráulicos para simulação de seu emprego e recuo. Ela será operada 

pelo mecânico de voo e isso permitirá o adestramento completo de uma tripulação, 

combinando instrução tática e técnica. 

A modelagem do cenário de simulação, apesar de figurar como perspectiva 

de melhoria, já tem se tornado realidade na Divisão de Simulação. Antigamente, a 

construção do cenário se dava por imagens de satélite captadas, exclusivamente, 

pela internet ou se dava pela imaginação do modelador. Isso poderia tornar o 

ambiente de simulação incompatível com a verdadeira área de operações, o que 

para uma instrução de reconhecimento aeromóvel, por exemplo, torna-se prejudicial. 

Para isso, tem-se usado imagens de satélite e imagens aéreas captadas por drones. 

Dessa forma, segundo Maj Vizaco, a equipe de modelagem de cenários da Divisão 

passa a ter uma capacidade de construir um cenário idêntico ao real com uma taxa 
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de 30 (trinta) hectares para dois meses de trabalho. O ritmo, ainda lento, se deve ao 

começo do programa e à pequena equipe de modeladores disponível, fato que se 

configura, também, como uma perspectiva de melhoria. 

Em curto prazo, pretende-se melhorar os recursos de simulação de 

comunicações das cabines. Embora já tenha ocorrido relativo avanço nessa área a 

partir de 2016, por meio da inserção de intercomunicação dentro da cabine e entre 

elas, o que existe hoje ainda não atende, de forma eficiente, a instrução de 

adestramento tático. Isso ocorre pelo fato de ser necessário operar, 

simultaneamente, ao menos duas frequências de rádio em uma simulação de 

missão aeromóvel. O atual dispositivo acoplado às cabines só fornece a simulação 

de uma frequência de comunicação, impondo algumas restrições de trabalho ao 

pelotão que se encontre em adestramento. Para o Maj Vizaco, esse problema será 

resolvido ainda no curso de 2017, pois se trata apenas de questões de configuração 

do software utilizado. 

Por fim, com o intuito de melhorar a visualização do cenário por parte do 

piloto, oferecendo-lhe visão de 200º, e aperfeiçoar a instrumentação do painel de 

pilotagem, de modo que os recursos aviônicos dispostos no painel sejam de fato 

operados pelos pilotos, a Divisão de Simulação prevê uma grande melhoria em um 

médio ou longo prazo. 

De acordo com Maj Vizaco, essa melhoria ocorrerá por conta do contrato 

estabelecido na compra das Anv mais recentes do EB, o EC 725 (Jaguar), HM-4. 

Nesse contrato, algumas melhorias de infraestrutura da Av Ex foram contempladas 

como parte do pacote de compra das Anv. Aproveitando essa oportunidade, Maj 

Vizaco, que participou de parte do processo de escrituração dos termos contratuais, 

inseriu a modernização dos treinadores sintéticos de voo da Divisão. 

Assim sendo, pretende-se mudar totalmente o hardware utilizado, na verdade, 

ocorrerá, basicamente, a chegada de novos simuladores. Nesses dispositivos, a 

totalidade das deficiências levantadas nos atuais dispositivos será resolvida. Isso 

inclui a melhoria da instrumentação do painel e da cabine, das comunicações, e da 

visão lateral do piloto. Esse último, inclusive, será a maior vantagem dos 

dispositivos, pois os novos aparelhos serão instalados dentro de um domo de 

projeção de cenários, como o que ocorre com o SHEFE. Assim sendo, o piloto terá 

visualização de ambiente simulado de 200º, aumentando ainda mais o grau de 

consciência situacional para os voos de adestramento tático. 
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4.2 O ADESTRAMENTO TÁTICO DOS PEL REC E ATQ DA AV EX - VARIÁVEL 

 DEPENDENTE (VD) 

 

Os resultados e discussões acerca da variável dependente, suas dimensões e 

respectivos indicadores seguem abaixo. Foram obtidos, em sua maior parte, por 

meio dos questionários aplicados e serão analisados à luz dos dados coletados na 

revisão bibliográfica e nas entrevistas. 

 

4.2.1 Dimensão Qualidade 

 

Analisou-se, inicialmente, o reflexo do emprego dos treinadores sintéticos de 

voo do CIAvEx no adestramento tático dos Pel Rec Atq, para as missões de 

combate, quanto à qualidade da instrução, à luz dos indicadores apresentados a 

seguir. 

 

4.2.1.1 Frequência da atual instrução de adestramento tático dos Pel Rec e Atq 

 

Esse indicador foi analisado por meio da interpretação dos dados obtidos no 

questionário “B”, aplicado, exclusivamente, aos pilotos possuidores do CPC que 

integram a Esqda He Rec Atq do 1º BAvEx. O questionário procurou levantar a 

frequência atual da realização dos principais voos de adestramento e de missões de 

combate para o Pel Rec e Atq nos anos de 2015 e 2016. Com esses dados, 

pretendeu-se verificar se a quantidade de voos realizados atende às necessidades 

de adestramento do pelotão, ou se há alguma oportunidade de melhoria para 

incrementar o número de instruções.  

Foram remetidos 17 (dezessete) questionários à Eqda He Rec Atq do 1º 

BAvEx, contemplando a totalidade dos pilotos com os atributos necessários para 

compor a amostra da população estudada. Foram recebidos 14 (quatorze) 

questionários respondidos, dos quais foram extraídos os dados que se seguirão logo 

mais. 
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Nos dois primeiros itens, os pilotos foram questionados a respeito da 

quantidade de voos desenfiados, de contorno e de Navegação a Baixa Altura (NBA) 

que participaram no biênio 2015 e 2016. As respostas foram consolidadas nos 

gráficos a seguir. 

 

FIGURA 33 – Gráficos de relação entre quantidade de pilotos da Esqda He Rec Atq e número de 
voos táticos realizados no biênio 2015 e 2016 

Fonte: O autor 

 

Percebe-se que a quantidade de voos táticos realizados atinge uma média de 

5,79 (cinco vírgula setenta e nove) para o voo desenfiado e 4,68 (quatro vírgula 

sessenta e oito) para o voo de contorno ou NBA. Considerando que esse valor se 

refere ao período de dois anos, verifica-se que a média ponderada de execução 

desses voos não ultrapassa a 3 (três) execuções por ano. 

Conforme visto anteriormente, essa quantidade não atinge nem mesmo o 

número de voos previstos no ano de instrução para o adestramento tático de um 

tripulante do Pel Rec Atq, de acordo com o PPT AvEx de 2004. É previsto, por meio 

do OII 14/01V-75, que as instruções de pilotagem tática, voltadas para o voo 

desenfiado, de contorno e de NBA,  sejam realizadas ao menos 4 (quatro) vezes ao 

ano, com 1,5 (um vírgula cinco) HV disponíveis para cada voo, totalizando 6 (seis) 

HV. 

Assim sendo, considerando que as horas de voo previstas no Programa 

Padrão de Treinamento da Av Ex para essa instrução já são baixas, torna-se 

oportuno dizer que há uma carência de frequência dos voos táticos aqui 

pesquisados (voo desenfiado, de contorno e NBA), o que torna favorável a aplicação 

dos simuladores sintéticos de voo do CIAvEx como forma de minimizar esse 

problema. 
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Nos itens 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), os pilotos foram sondados 

quanto à quantidade de voos realizados para a prática de maneabilidade de pelotão, 

Atq Amv, Rec Amv e Vig Amv, considerando o período estudado.  

 

FIGURA 34 – Gráficos da relação entre quantidade de pilotos da Esqda He Rec Atq e número de 
voos de missões de combate e de maneabilidade realizados no biênio 2015 e 2016 

Fonte: O autor 
 

É possível observar que as médias de voos por piloto da Esqda Rec e Atq 

para as missões de maneabilidade de pelotão, Atq Amv, Rec Amv e Vig Amv são, 

respectivamente, 2,60 (dois vírgula sessenta), 1,64 (um vírgula sessenta e quatro), 

1,96 (um vírgula noventa e seis) e 1 (um), considerando o período de dois anos. 

Como visto na revisão bibliográfica, o PPT Av Ex estipula que seja feito, ao 

menos, um voo de maneabilidade de pelotão por ano, conforme previsto pelo OII 

14/01 V-80 e 14/01 V-81. Logo, observa-se que para esse tipo de instrução as 

quantidades de voo previstas estão sendo atingidas, apesar de serem consideradas 

poucas, como já abordado anteriormente. 

Todavia, a execução propriamente dita das missões de combate não são, 

nem mesmo, previstas no PPT Av Ex. Somado a essa particularidade, verifica-se 

que a média de execução de cada uma dessas missões por piloto não passa de um 

voo por ano. Notoriamente, são poucas HV dispensadas a essas instruções, o que 

compromete a operacionalidade dos Pel Rec e Atq. 
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Como último aspecto desse indicador, foi realizado um levantamento para se 

verificar a quantidade de voos de adestramento tático que foram abortados em razão 

da indisponibilidade de Anv e das restrições causadas pelas condições 

meteorológicas no período estudado. 

 

FIGURA 35 – Gráficos da relação entre quantidade de pilotos da Esqda He Rec Atq e número de 
voos de missões de adestramento tático abortados no biênio 2015 e 2016, em razão 
de indisponibilidade de aeronaves e restrições meteorológicas 

Fonte: O autor 

 

É possível notar que há uma frequência significativa de voos de adestramento 

tático abortados, considerando o total dos voos realizados, conforme visto acima. 

Desse modo, com uma média ponderada de 5 (cinco) voos cancelados por piloto, 

em função da indisponibilidade de aeronaves, e 3,89 (três vírgula oitenta e nove), 

em função de restrições meteorológicas, no período de dois anos, pode-se perceber 

a conveniência do emprego dos simuladores como fator compensatório a essas 

faltas. 

 

4.2.1.2 Deficiências do adestramento tático dos Pel Rec e Atq por meio do simulador 

 

Com o intuito de mensurar esse indicador, baseado em uma abordagem mais 

qualitativa, foi levantado, por meio de uma pergunta aberta, as atuais deficiências de 

um adestramento tático por meio dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx. 

Essa pergunta foi realizada no questionário “A”, direcionado aos pilotos que 

realizaram o CPC em 2015, 2016 e 2017, por terem sido os únicos pilotos a lidarem 

com simulação como forma de adestramento tático, considerando a atual 

configuração tecnológica dos simuladores.  
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As diversas opiniões foram categorizadas e mensuradas, a fim de permitir 

uma melhor elucidação do fato pesquisado. As consideradas mais importantes foram 

destacadas e analisadas isoladamente. 

 

Em sua opinião, quais são as atuais deficiências dos treinadores 
sintéticos do CIAvEx, considerando seu emprego na instrução de 
adestramento tático dos Pel Rec Atq para as missões de combate? 

Incidência 
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Acredito que a representação exata do terreno (com obstáculos e noções de 
profundidade) ainda apresenta discrepâncias, quando comparadas à realidade. 

2 

A visão periférica e a noção de profundidade dos obstáculos ficam 
comprometidas, porque no simulador não se atinge esse grau de realidade, logo, 
o voo tático no simulador fica um tanto quanto prejudicado por não representar 
tão bem o terreno. 

6 

Outro problema apresentado é que, muitas vezes, a divisão de simulação não 
consegue modelar com qualidade, no ambiente virtual, a área onde será 
realizada a operação militar para a qual se está treinando. Isso torna quase 
impraticável a navegação tática, devido à falta de definição da topografia, 
hidrografia e vegetação. Porém, quando a área de operações consegue ser 
modelada com qualidade, a execução fica muito próxima do ambiente real. 

7 

Em alguns momentos o terreno projetado não está em acordo com a publicação 
cartográfica 

3 
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Melhor sistema de rádio (com possibilidade de falar na própria cabine sem 
apertar o PTT); possibilidade de ajustar rádios distintos entre seções e pelotões 
de forma que, ao apertar o PTT não tenha interferência nas demais cabines; 
possibilidade de um rádio central para o Cmt de Pelotão se comunicar com as 
suas seções. 
 

12 

Ainda está deficiente no quesito “imitar a aviônica da aeronave”, de forma que 
permita a simulação, não só da ação principal, mas de todos os mínimos 
detalhes que podem atrapalhar a execução real, como, por exemplo, o uso da 
IECOM ELT, em uma fraseologia que exija atenção e segurança para não 
colocar em risco a surpresa da manobra. Além disso, uma aparelhagem que 
permitisse às aeronaves voando em ala, no simulador, conversar entre si, via 
rádio, diferente do que está sendo feito, à viva voz, de uma cabine de simulação 
para outra. 

3 
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Outro fator é a questão da projeção ser limitada a um ângulo inferior a 180°, 
dificultando a coordenação da fração, por exemplo, estando na formação "em 
linha".  

5 

Não existe a visão lateral da aeronave, o que prejudica bastante a orientação, 
além disso, as ravinas, rios e estradas não ficam tão evidentes como na 
realidade. 

4 
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 Eu vejo o treinador sintético como um meio indispensável para o adestramento 

IFR. Contudo, para a pilotagem tática, considerando o voo visual próximo ao 
terreno, torna-se necessário que o piloto consiga sentir melhor as reações da 
Anv, além de exigir uma melhor percepção de profundidade, de forma a 
possibilitar aos pilotos, por exemplo, ocupar um PO atrás de um obstáculo. 
Recordo de ter sentido dificuldades na realização de um pairado, por não 
conseguir sentir a aeronave.  Nesses aspectos o treinador sintético deixa um 
pouco a desejar, mas acredito que se for feito um treinamento com os pilotos de 
forma a familiarizá-los com as diferenças de pilotagem, essas dificuldades 
podem ser superadas, de forma a possibilitar que os pilotos tenham um grau de 
aproveitamento maior no cumprimento das missões táticas, pois a pilotagem 
deixará de ser uma preocupação e o piloto poderá voltar sua atenção para o 
terreno e as demais Anv. 

1 

Embora não possuam a função "Full Motion", poderiam simular os esforços nos 
comandos de voo. Os comandos de voo das cabines de simulação são muito 

4 
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leves e não apresentam resistência ao movimento, opondo-se ao que ocorre em 
uma aeronave real. O espaço físico da cabine também é reduzido, dificultando a 
utilização de mosaicos com projeções cartográficas para a navegação carta 
terreno. 

Falta de referências fisiológicas ao voo, que poderia ser dirimido com um 
simulador full motion. Todavia, para fins de reconhecimento e planejamento, 
atende perfeitamente. 

1 

QUADRO 11 – Respostas ao item 13 do questionário “A” 
Fonte: O autor 

 

Verifica-se que as deficiências levantadas podem ser categorizadas em falhas 

de modelagem de cenário, de comunicações, de continuidade de visão lateral e de 

estrutura de cabine.  

Como apresentado anteriormente, a maioria dos problemas apresentados 

aqui constam como foco de melhoria pela Divisão de Simulação. Em relação às 

afirmativas referentes às deficiências de resolução do simulador, de modelagem do 

cenário e de fidelidade às cartas topográficas ou ao terreno, pode-se fazer menção à 

entrevista realizada com o Major Vizaco.  

Segundo o entrevistado, a modelagem do cenário pode ser realizada com 

grande qualidade, desde que a demanda de modelagem solicitada pelos instrutores 

chegue com uma antecedência de 2 (dois) meses para uma área equivalente a 30 

(trinta) hectares. O longo prazo se dá, como já explicado, pela falta de pessoal 

especializado para a realização desse trabalho. 

Apesar disso, o entrevistado relatou que a modelagem feita para as 

operações de reconhecimento e vigilância do CPC de 2017 se aproximaram muito 

da realidade, devido ao trabalho feito por imagens de satélite e imagens aéreas 

captadas por drone. Desta feita, constata-se um número de respostas provenientes 

dos pilotos que não passaram por essas operações no ano de 2017. 

No momento, de fato se pode atribuir à uma deficiência de modelagem e 

resolução de cenário, as dificuldades de adestramento tático no campo da 

navegação tática, apesar de ainda não configurar como fator impeditivo ou restritivo 

à instrução. 

As deficiências de comunicações ressaltadas pelos pilotos também são objeto 

de trabalho da Divisão de Simulação. Atualmente, a falta de similaridade da 

interação, operação e funcionalidade dos equipamentos rádios dos treinadores com 

as Anv reais causa uma deficiência de adestramento referente ao Comando e 

Controle do pelotão por parte dos Cmt dos diversos níveis. 
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Como relatado pelo Chefe da Divisão de Simulação, as falhas de 

comunicações podem ser solucionadas por meio de configuração do software usado 

na simulação, o que deve ser realizado em um curto prazo.  

Com relação aos problemas de campo de visão lateral reduzido e aos demais 

estruturais, como a ausência de atuadores hidráulicos para movimentação da cabine 

e de resistência nos comandos de voo, vislumbra-se, como solução, a troca 

completa de hardware. Nessa substituição, pretende-se implantar uma estrutura de 

domo que permita a projeção de cenário para uma visualização em 360º por parte 

do piloto, conforme relatado em entrevista. Além disso, os painéis terão uma 

interface que, de fato, poderá ser operada e manipulada pelos tripulantes. 

Ainda referente às deficiência da instrução, foi perguntado aos pilotos quais 

especificidades de um adestramento tático não poderiam ser atendidas, atualmente, 

pelo simulador. Foram levantadas e categorizadas as seguintes respostas. 

 

Em sua opinião, que peculiaridades de uma instrução de adestramento tático para 
um Pel Rec e Atq não podem ser atendidas pelo uso dos treinadores sintéticos de 
voo de helicópteros do CIAvEx? Porque? 
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Guerra eletrônica e outras ações do inimigo, porque não há simulação de força 
inimiga nos treinadores sintéticos do CIAvEx. 

Impossibilidade de inserir um inimigo dotado de possibilidades previstas no 
exercício.  

Simulação de um inimigo com inteligência artificial avançada  

Reconhecimento e exfiltração. Por causa da ausência de tropa simulada 
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O tiro da aeronave, devido às condições de voo. 

Missão de reconhecimento de uma região que o gráfico do cenário não atende, com 
o dispositivo inimigo e missões de ataque, pois a reação da Anv será diferente com 
os disparos do tiro. 

O simulador não executa o tiro e a manutenção do voo em formação fica dificultada. 

Tendo em vista a frequência com que nossos pilotos atiram, seria interessante que o 
simulador proporcionasse essa capacidade. No mais, no meu ponto de vista, o 
simulador deve ser usado como um ensaio para a missão propriamente dita, a fim de 
reconhecer o itinerário e massificar a sequência das ações, apenas. O cerne da 
missão acho muito complicado que o simulador consiga reproduzir, pois a visão em 
terceira dimensão do terreno, a capacidade do Piloto Operacional em observar o 
terreno, observar, de repente, as ações de uma viatura/fração inimiga, com a 
aeronave estando aproada para uma outra direção, ficam totalmente limitadas. 

O tiro propriamente dito, porque só é possível treinar o perfil de tiro, e, ainda sim, 
sem a perfeição máxima da imitação, contudo não é possível treinar o manuseio da 
UCAH, a pontaria pelo piloto e o disparo, e, com isso, não se pode fazer correções 
necessárias ao ver o impacto no alvo. 

Penso que as reações da aeronave durante a realização de um tiro, seja foguete ou 
metralhadora, ainda é algo que não pode ser reproduzido no simulador. Talvez, 
futuramente, os programadores consigam evoluir nesse aspecto. 

Tiro. 
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As situações de contingência ficam prejudicas, como por exemplo: ao encontrar um 
inimigo no terreno  o Pel deverá adotar uma conduta de dispersão para 
posteriormente ocupar uma Z Reu. 

Por conta das falhas citadas anteriormente, acredito que situações de contingência, 
a exemplo dos reagrupamentos em voo ou ocupações de Z Reu, ainda não podem 
ser bem executadas em um ensaio no simulador. 

Reconhecer a aeronave líder pelos demais 
QUADRO 12 – Respostas ao item 14 do questionário “A” 
Fonte: O autor 

 

Nota-se que a falta de um inimigo atuante nas simulações de voo, como visto 

e ressaltado na revisão da literatura, é tido como uma deficiência na qualidade da 

instrução. Apesar disso, percebe-se um equívoco na constatação dos pilotos que 

expuseram essas assertivas. Pressupõe-se que no momento que utilizaram os 

simuladores, não existiu a figura de um operador que fizesse o papel do Inimigo. Tal 

possibilidade já é sabida, fruto dos dados apresentados na revisão bibliográfica e 

pelas entrevistas realizadas com o Chefe e Subchefe da Divisão de Simulação. 

Reitera-se, apenas, que de fato não há uma inteligência artificial que controle 

as ações inimigas, mas sim um operador real que simula tais ações, como é feito 

nos simuladores norte-americanos. Por conta dessa experiência, conclui-se que não 

há prejuízo da instrução em função dessa particularidade dos treinadores. 

Já em relação às deficiências de execução do tiro, há uma concordância por 

parte da equipe da Divisão de Simulação sobre esse fato. O simulador tem 

capacidade de realizar o perfil de voo para o disparo do tiro e a pontaria com alguma 

precisão, porém os procedimentos de operação do mecanismo de configuração do 

armamento (UCAH) e as reações aerodinâmicas da Anv após o disparo não se 

assemelham aos da Anv. 

As soluções para isso só poderão ser corregidas com a substituição dos 

hardwares, por conta do contrato de compra das Anv 725 (HM-4), como relatado em 

entrevista pelo Maj Vizaco. Para um curto prazo, estima-se apenas a configuração 

de uma plataforma para emprego de armamento lateral, que diz mais respeito ao 

adestramento técnico do mecânico de voo do que do adestramento tático dos 

pilotos. 

Por fim, as afirmações realizadas quanto a dificuldade de se adestrar um Pel 

Rec e Atq em Técnicas Táticas e Procedimentos estão relacionadas aos problemas 

de visualização de cenário, seja por falta de resolução ou modelagem, seja pela 

restrição estrutural de visão lateral. Dessa forma, mantêm-se as mesmas 
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considerações realizadas acima para essas questões, quanto às atuais restrições 

que provoca e quanto às melhorias previstas. Acrescenta-se apenas, que a restrição 

de visão lateral pode abaixar o nível de consciência situacional dos pilotos, 

principalmente em formações que dispõe as Anv lateralmente, pois isso não permite 

identificar a posição das outras aeronaves, o que pode causar erros de 

maneabilidade, formação e navegação. 

Do exposto acima, conclui-se que as mudanças previstas para a 

modernização dos treinadores sintéticos de voo elevará a qualidade da instrução 

tática de forma substancial. Considerando que tal modernização ocorra em médio ou 

longo prazo, pode-se concluir, ainda sim, que as atuais deficiências estruturais não 

comprometem a totalidade da execução do adestramento, pois causam falhas 

pontuais que podem ser contornadas por outros meios, ou mesmo, relevadas, 

devido à sua baixa significância.  

 

4.2.1.3 Necessidades de melhoria do adestramento tático por meio do simulador 

 

Como forma de se obter um feedback dos pilotos sobre a qualidade do 

adestramento tático por meio dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx, foi 

solicitado aos militares em questão que relatassem as necessidades de melhoria 

para o incremento da instrução tática nos dispositivos em estudo. Foram recebidas e 

categorizadas as seguintes respostas. 

 

Em sua opinião, que melhorias poderiam ser implementadas nos 
simuladores sintéticos do CIAvEx para que fossem empregados com 
maior eficácia na instrução de adestramento tático dos Pel Rec Atq para 
as missões de combate? 

Incidência 

C
e
n
á
ri
o

 

 
Melhorar o cenário do simulador através da utilização de imagens de 
satélite (Google Earth). Isso facilitaria a vida do militar responsável pela 

navegação e também a parte do piloto tático, pois ele poderia buscar 
referências reais que seriam encontradas na execução da missão. 
 

8 

 
Atualizações dos gráficos do terreno, de modo a representar exatamente 
a carta de navegação. Instalação de GPS nos simuladores, de modo a 
facilitar a navegação da tripulação. Sincronizar a localização da 
aeronave no terreno simulado com tablete, usando carta topográfica 

inserida nos aplicativos que auxiliam a navegação. 
 

2 
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Uma melhoria a ser implementada, em minha opinião, seria uma maneira 
de o piloto "girar a cabeça", tendo, assim, uma visão de 360° a partir do 
seu posto de pilotagem. Como comparação, existe um sistema que 
permite algo semelhante a isso, nos simuladores de carros de combate, 
no CIBld. Lembro-me de ter tido contado uma vez com esse dispositivo, 
que possibilitava ao piloto visualizar o terreno de acordo com os 
movimentos da sua cabeça. Desta forma, o piloto operacional não ficaria 
com sua visão restrita a posição da aeronave. 

6 

Capacete holográfico de realidade virtual. 2 

C
o
m

u
n
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a
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e
s
 Tenho pouco conhecimento de softwares e, por isso, não posso opinar 

muito a respeito de melhorias na programação, mas acredito que alguma 
instalação ou adaptação de caixas de comunicação, interna e externa, 
para que se pudesse usar os capacetes, ou headphones, e treinar as 

fraseologias de fração e de controle de tráfego, permitiria à fração atingir 
um grau elevado de adestramento. Hoje, essa deficiência se configura 
como um complicador no cumprimento da missão.  

12 

T
ir
o
 

A "UCAH" dos simuladores poderia funcionar integrada ao ambiente 
virtual, podendo se realizar todos os procedimentos (ligar, selecionar 
armamento, regime de tiro etc.) e obtendo pronta resposta no ambiente 
virtual. 

2 
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Comandos de voo com "resistência" proporcional à manobra que está 
sendo realizada com o helicóptero (Banks, Razões de descida/subida 

etc). 

3 
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Simulação da reação inimiga e do seu dispositivo, para se ter uma ideia 
das baixas do mesmo e do efeito colateral.  

2 

O
u
tr

a
s
 

Cabines intercambiáveis (possibilidade de configuração para outras 
Anv). 

1 

Interação real com a máquina (rádios, instrumentos). 1 

Consumo do combustível mais realístico. 1 

QUADRO 13 – Respostas ao item 15 do questionário “A” 
Fonte: O autor 

 

Como se pode observar, as oportunidades de melhoria levantadas pelos 

pilotos, obviamente, são reflexos das deficiências da instrução de adestramento 

tático por meio dos treinadores de voo do CIAvEx. A questão a ser levantada, 

porém, é que a totalidade delas já foi observada pela equipe de especialistas da 

Divisão de Simulação e se encontra inserida em um processo de modernização, 

conforme visto nas seções e abordagens anteriores. 

Do exposto no quadro acima, convém ressaltar duas colocações expressas 

por alguns pilotos. A primeira delas diz respeito às questões de verossimilhança de 

pilotagem, como resistência nos comandos de voo, atuadores para movimentação 

das cabines, interação por parte dos tripulantes com a interface do painel de voo etc. 

Foi verificado na revisão da literatura que essas questões imprimem uma qualidade 
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técnica de pilotagem aos simuladores. Convém lembrar, que o foco da pesquisa se 

baseia no adestramento tático, relacionado ao comando e controle de fração, 

gerência dos recursos de cabine, execução de TTP etc. Como apresentado, por 

meio da experiência norte-americana e francesa, esses dispositivos voltados para 

adestramento tático não são simuladores de pilotagem e por isso não exigem uma 

semelhança fidedigna em termos estruturais da cabine.  

Logicamente, existem questões estruturais do hardware que comprometem, 

em parte, a instrução, como é o caso da ausência de visão lateral que já foi alvo de 

discussão nessa pesquisa.  

A segunda diz respeito à possibilidade de se configurar os treinadores para 

simular outras Anv. Conforme visto na revisão da literatura, e discutido em seções 

anteriores ao se abordar sobre as experiências estrangeiras, essa é uma qualidade 

do dispositivo de simulação de voo que poderia, de fato, incrementar a qualidade do 

treinamento tático. Porém, diferentemente dos dispositivos de simulação norte-

americanos e franceses, os treinadores do CIAvEx não possuem construção 

modular e não apresentam essa possibilidade de reconfiguração. 

Assim sendo, constata-se uma real limitação dos dispositivos estudados, que 

possivelmente só seria solucionada por meio da utilização de capacetes 

semelhantes aos usados nos EUA, os HMD, considerando a maneira mais prática 

de resolução do problema apresentado. O que se verifica, hoje, é que não há 

previsão de solução dessa questão, o que limitaria os treinamentos mais eficazes 

aos pelotões que trabalham com Anv Esquilo/Fennec.  

Cabe ressaltar, por fim, que, apesar dessa limitação, não se torna 

impraticável a realização do adestramento tático de pelotões que utilizam outras 

Anv, tendo em vista que não se trata de uma instrução de operação técnica da Anv, 

mas sim de operação tática. Dessa forma, apenas as questões técnicas de 

pilotagem seriam comprometidas, fato que já foi discutido e considerado superficial 

para os objetivos de treinamento que se pretende atingir. 
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4.2.1.4 Contribuições da instrução de adestramento tático dos Pel Rec e Atq por 

meio do simulador 

 

Como forma de se mensurar o último indicador da dimensão “Qualidade” da 

VD em estudo, levantou-se, entre os pilotos da amostra, as avaliações das possíveis 

contribuições do emprego dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx no 

adestramento tático do Pel Rec e Atq, para as missões de combate. Foram obtidas 

as respostas apresentadas a seguir, que se encontram categorizadas e 

contabilizadas quanto à incidência. 

  

Em sua opinião, quais seriam as contribuições do uso dos treinadores 
sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx para a prática do 
adestramento tático dos Pel Rec Atq da Av Ex para as missões de 
combate? 

Incidência 

Consciência 
situacional 

O ensaio no simulador deixa os pilotos com a consciência 
situacional mais elevada da realidade que irão encontrar.  
 

11 

Massificação 
da execução 

Diminuem-se significativamente as dúvidas com relação à 
execução. 
 

3 

Independência 
da 

meteorologia A não dependência das condições meteorológicas. 
3 

Repetição da 
instrução 

Agiliza e melhora o adestramento (pode iniciar e reiniciar o voo 
simulado de qualquer posição). 
 

4 

Economia 

Podem ser feitos diversos treinamentos com baixíssimo custo 
se comparado ao voo real. Economia de recursos. 
 

11 

Valorização da 
HV real 

A manobra a ser realizada em voo real pode ser treinada 
diversas vezes antes da execução em si, trazendo um maior 
aproveitamento quando for feito o voo real. 
 

3 

Coordenação e 
TTP 

Executar a missão no simulador, corrigindo os erros de 
coordenação, condutas e TTP e possíveis falhas de 
planejamento que possivelmente só seriam percebidas durante 
a execução da missão propriamente dita. Permite ter uma 
referência do tempo a ser dispendido na execução e levantar 
possíveis necessidades de melhoria no planejamento, tais 
como zonas de reunião, posição de ataque e itinerários 
alternativos. Com isso, torna-se o melhor recurso para o ensaio 
da operação. 
 

15 

Segurança 
Aumento na segurança do adestramento, uma vez que uma 
falha em voo simulado não gera perdas/danos. 

3 

Simulação da 
ação Inimiga 

Somam de sobremaneira para o adestramento, pois no 
simulador podem ser representadas as mais diversas situações 
com a presença de um inimigo. 

2 
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Navegação e 
reconhecimento 

É um ótimo instrumento para treinar a navegação tática, em 
todo seu itinerário, mesmo que algumas características do 
relevo não possam ser perfeitamente representadas. Há a 
possibilidade de se reconhecer um terreno antes da missão. 

7 

Linhas de ação 
É interessante, também, como forma de se treinar mais de uma 
linha de ação para a execução de determinada missão. 

2 

QUADRO 14 – Respostas ao item 16 do questionário “A” 
Fonte: O autor 

 

Pela incidência das respostas, e, também, por meio de uma análise mais 

qualitativa, pode-se perceber uma semelhança com as possibilidades do emprego 

dos treinadores de voo no treinamento tático dos Pel Rec e Atq, outrora 

apresentadas nessa pesquisa. Nota-se que existe uma tendência em considerar a 

economia de recursos como a grande vantagem da simulação. Essa economia é 

substancial e foi apresentada de forma detalhada na discussão da VI ao se abordar 

a dimensão “Custos”. 

Convêm, para o presente momento, destacar a percepção por parte dos 

pilotos referente ao ganho na instrução de adestramento tático pela possibilidade de 

se corrigir os erros de coordenação e possíveis falhas de planejamento. Esses erros, 

possivelmente, só seriam percebidos durante a execução da missão propriamente 

dita. Além disso, destaca-se a possibilidade de se executar condutas e TTP. Essas 

assertivas, categorizada como “Coordenação e TTP”, obtiveram uma incidência de 

15 (quinze) respostas, obviamente, contabilizando-se outros enunciados que foram 

interpretados e julgados de mesmo valor que a assertiva exposta no quadro acima. 

Isso revela uma percepção real do que se pretende valorizar com o presente 

trabalho, que procura se fazer valer dos treinadores sintéticos de voo do Centro para 

o treinamento mais frequente das coordenações das missões de combate e 

execução das Técnicas, Táticas e Procedimentos. Verifica-se, assim, que existe uma 

contribuição do emprego dos treinadores nesse aspecto, favorecendo seu uso para 

a consecução dos objetivos de adestramento desejados. 

Outro destaque se dá às assertivas que remetem ao aumento de consciência 

situacional, referente à execução da missão, e ao reconhecimento do terreno, por 

meio da prévia navegação tática realizada no terreno digitalizado. Em função da alta 

incidência de respostas nessas categorias, 11 (onze) e 7 (sete), respectivamente, 

verifica-se que, apesar das limitações de amplitude de visão lateral e de modelagem, 

bem como de resolução de cenário, há uma percepção positiva quanto ao emprego 
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dos dispositivos estudados como forma de se aumentar a consciência situacional e 

de se reconhecer o terreno.   

Dessa forma, de uma maneira geral, nota-se um posicionamento favorável em 

relação ao uso dos treinadores de voo como ferramenta de adestramento tático dos 

Pel Rec e Atq, para as missões de combate. Esse fato, será melhor discutido a 

seguir, ao se abordar os indicadores  da dimensão “Eficácia” da VD em estudo. 

 

4.2.2 Dimensão Eficácia 

 

Quanto à análise dessa dimensão, verificou-se o resultado do emprego dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx com relação à eficácia obtida no 

adestramento tático dos Pel Rec Atq, para as missões de combate.  

A eficácia desse adestramento está intimamente ligada à qualidade técnica 

dos simuladores e da simulação, de modo que, quanto maior suas semelhanças 

com as condições do voo real, maior a eficácia da instrução. 

Levando em consideração o pressuposto acima, a dimensão “Eficácia” foi 

analisada à luz de quatro indicadores, que se baseiam na comparação das 

condições de voo apresentada na simulação (capacidades técnicas) com as 

condições do voo real de adestramento tático para uma missão de combate. 

 

 4.2.2.1 Comparação da execução de uma navegação tática em uma missão de voo 

simulado de Atq Amv com um voo real 

 

Na análise desse indicador, procurou-se levantar, por meio do questionário 

“A”, se o nível de semelhança da execução de procedimentos de voo relativos a uma 

navegação tática na simulação, em comparação ao voo real, foi visto como um fator 

favorável, ou não, ao emprego dos simuladores no adestramento tático dos Pel Rec 

e Atq, de modo a contribuir para a eficácia da instrução.  

Os dados foram coletados a partir dos itens 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) e os 

resultados foram tabelados a fim de facilitar sua interpretação e análise. A seguir, 

será apresentada a tabulação dos dados colhidos no segundo item do questionário, 

o qual verificou o nível de concordância da amostra com a seguinte afirmação: “o 
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treinador sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas (cenário de 

simulação) com boa referências visuais para a execução dos procedimentos de 

segurança técnica e tática na condução do voo simulado, como em um real”. 

 

TABELA 1 – Respostas ao item nº2 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 25 25 0,568 0,568 

Concordo Parcialmente 19 44 0,432 1,0 

Nem concordo, nem discordo 0 44 0,0 1,0 

Discordo parcialmente 0 44 0,0 1,0 

Discordo 0 44 0,0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 

A fim de facilitar a visualização desses resultados, as avaliações recebidas 

foram apresentadas, também, na forma de gráfico, em que as frequências de 

respostas obtidas já se encontram na forma de percentagem, facilitando sua 

compreensão.  

 

 
GRÁFICO 1 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “O 

treinador sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas 
(cenário de simulação) com boas referências visuais para execução 
dos procedimentos de segurança técnica e tática na condução do voo 
simulado, como em um real" 

Fonte: O autor 

 

Verifica-se que o quantitativo de respostas favoráveis às condições técnicas 

do cenário apresentado na simulação, quanto à sua semelhança com as referências 

57% 

43% 

Concordo

Concordo parcialmente

Nem concordo, nem
discordo

Discordo parcialmente

Discordo
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visuais obtidas pelos pilotos em um voo real de adestramento tático, atinge uma 

percentagem de 100% (cem por cento).  

Quando comparado com as deficiências de cenário de simulação, em relação 

à resolução e à modelagem dos aspectos visuais do terreno, levantadas pela 

mesma amostra e discutidas anteriormente nessa pesquisa, verifica-se que elas não 

implicam na depreciação da avaliação global dos pilotos desse aspecto técnico dos 

treinadores. Isso quer dizer que, embora haja deficiências, elas podem ser 

interpretadas como oportunidades de melhoria, contando que, por hora, não 

implicam em um prejuízo da eficácia da instrução. 

O terceiro item do questionário verificou o nível de concordância da amostra 

com a afirmação: “o cenário da simulação permitiu reconhecer o terreno da missão 

de voo real a ser executada”. A seguir são apresentadas a tabulação dos resultados 

e a visualização do gráfico de percentagem. 

 

TABELA 2 – Respostas ao item nº3 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 25 25 0,568 0,568 

Concordo Parcialmente 18 43 0,409 0,977 

Nem concordo, nem discordo 0 43 0,0 0,977 

Discordo parcialmente 1 44 0,023 1,0 

Discordo 0 44 0,0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor. 

 

 
GRÁFICO 2 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “O 

cenário da simulação permitiu reconhecer o terreno da missão de voo 
real a ser executada” 

Fonte: O autor 

57% 

41% 

0% 2% 0% 
Concordo

Concordo parcialmente

Nem concordo, nem
discordo

Discordo parcialmente

Discordo
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Essa questão se baseia ainda na qualidade técnica do cenário, levando em 

conta, agora, sua relação com a possibilidade de se reconhecer um terreno a ser 

sobrevoado. Distingue-se do item anterior, pois aquele abordava a relação da 

qualidade técnica do cenário com a capacidade de se obter boa visualização de 

obstáculos e relevo, o que implica diretamente na segurança técnica e tática do voo. 

O presente item verifica a fidelidade dos demais aspectos do terreno digitalizado 

com o real, de modo que se possa, de fato, realizar um efetivo reconhecimento.   

Apesar dessa distinção finalística, devido a sua semelhança com a 

abordagem do item anterior, verifica-se que o índice de respostas favoráveis atinge 

uma percentagem de 98% (noventa e oito por cento), em que os 2% (dois por cento) 

restantes podem ser contabilizados como respostas nulas.  

Como ressaltado anteriormente, embora existam deficiências específicas na 

composição do cenário de simulação, em uma avaliação global, a amostra manifesta 

uma percepção positiva quanto à possibilidade de se realizar um efetivo 

reconhecimento do terreno por meio dos simuladores. 

Com o intuito de avaliar o último aspecto desse indicador, no item número 4 

(quatro) foi perguntado à amostra o seu nível de concordância com a afirmação: “O 

cenário permitiu a realização da navegação tática carta terreno no voo simulado, 

como em um voo real”. Os dados colhidos são apresentados a seguir. 

 

TABELA 3 – Respostas ao item nº 4 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 11 11 0,250 0,250 

Concordo Parcialmente 23 34 0,523 0,773 

Nem concordo, nem discordo 3 37 0,068 0,841 

Discordo parcialmente 6 43 0,136 0,977 

Discordo 1 44 0,023 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 



172 

 

 
GRÁFICO 3 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “O 

cenário permitiu a realização da navegação tática carta terreno no 
voo simulado, como em um voo real”  

Fonte: O autor 
 

Esse item buscou avaliar a percepção dos pilotos quanto à capacidade 

técnica dos treinadores permitirem aos tripulantes se orientarem no terreno 

digitalizado por meio de uma carta topográfica. Para isso, é importante a junção dos 

dois aspectos abordados nos itens anteriores, quais sejam, boa referência de 

obstáculos, formas de relevo e fidelidade com o terreno real.  

Constata-se que, de uma maneira geral, a avaliação é positiva, com uma 

porcentagem de 77% (setenta e sete por cento) de respostas favoráveis. Mesmo 

com um índice elevado de respostas positivas, cabe ressaltar que esse último item 

obteve o maior número de percepção negativa quanto às capacidades levantadas 

até agora, com uma percentagem equivalente a 16% (dezesseis por cento). 

Isso se deve pela diferença encontrada nas referências cartográficas das 

cartas com o que está modelado nos cenários e pela dificuldade de percepção de 

profundidade explicitadas por alguns pilotos. Soma-se a isso, o fato de nem todos os 

cenários voados pela amostra terem sido modelados em sua plenitude. Conforme 

ressaltado pela Maj Vizaco, os cenários mais fidedignos foram àqueles voltados para 

as operações de reconhecimento aeromóvel e vigilância aeromóvel para o CPC de 

2017. 

Diante de todos os dados colhidos referentes ao indicador mensurado, 

percebe-se que, mesmo diante das falhas levantadas pela amostra quanto à 

qualidade da instrução, os problemas de composição do cenário não interferem na 
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eficácia do treinamento. As deficiências de qualidade do adestramento, por meio dos 

treinadores de voo, podem ser consideradas pontuais e específicas e, de uma 

maneira geral, não implicam em um real impedimento ou restrição à eficácia da 

instrução, considerando o aspecto “navegação tática”. 

 

4.2.2.2 Comparação da execução de TTP nas situações de conduta e de 

contingência em uma missão de voo simulado de Atq Amv com um voo real 

 

Para a análise desse indicador, foram verificados quais os níveis de 

concordância da amostra em relação a uma suposta semelhança entre a execução 

de procedimentos de voo relativos à execução de Técnicas, Táticas e 

Procedimentos na simulação e no voo real. Com isso, pôde-se concluir se o 

emprego dos treinadores de voo teve uma percepção positiva, ou não, como fator 

contribuinte à eficácia do adestramento tático para o Pel Rec e Atq.  

Os dados foram coletados a partir do item 5 (cinco), o qual verificou, 

especificamente, o nível de concordância da amostra com a afirmação: “O treinador 

sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas (estrutura de cabine, 

cenário de simulação, controles e verossimilhança de comandos de voo) para 

execução de Técnicas, Táticas e Procedimentos em situações de contingência na 

realização do voo simulado, como em um voo real". 

 

TABELA 4 – Respostas ao item nº 5 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 15 15 0,341 0,341 

Concordo Parcialmente 22 37 0,500 0,841 

Nem concordo, nem discordo 5 42 0,114 0,955 

Discordo parcialmente 1 43 0,023 0,978 

Discordo 1 44 0,023 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 

Os dados obtidos e tabulados acima foram consolidados na forma de gráfico, 

a seguir apresentado. 
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GRÁFICO 4 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “O 

treinador sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas 
(estrutura de cabine, cenário de simulação, controles e 
verossimilhança de comandos de voo) para execução de Técnicas, 
Táticas e Procedimentos em situações de contingência na realização 
do voo simulado, como em um voo real" 

Fonte: O autor 
 

É possível perceber que a amostra se coloca em uma posição favorável 

quanto às possibilidades técnicas dos simuladores em permitir a execução de TTP 

de maneira similar ao vivenciado em um voo real. Com uma porcentagem de 84% 

(oitenta e quatro por cento) de respostas favoráveis, 12% (doze por cento) de 

indiferença e 4% (quatro por cento) de desfavoráveis, nota-se que as falhas na 

composição do cenário de simulação, na estrutura física da cabine e nos comandos 

de voo não impactam na execução dos procedimentos de voo verificados no item 

em questão.  

Assim sendo, todas as deficiências referentes aos aspectos listados acima, 

entre elas os problemas existentes de resolução e modelagem do terreno no cenário 

e de falta de visão lateral, bem como de interação com painel de instrumentos e de 

resistência nos comandos de voo, não acarretam prejuízo na eficácia do 

treinamento. Elas podem ser consideradas pormenores e, de maneira geral, não 

implicam na redução da eficácia do adestramento tático para o Pel Rec e Atq por 

meio dos treinadores de voo do CIAvEx, tendo como referência a “execução de 

Técnicas, Táticas e Procedimentos para situações de contingência”. 
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4.2.2.3 Comparação da execução do comando da Anv, frações e pelotão em uma 

missão de voo simulado de Atq Amv com o executado em um voo real 

 

Na abordagem desse indicador, procurou-se levantar, se o nível de 

semelhança das condições estruturais de cabine e de emprego dos meios de 

comunicações do simulador em voo, em comparação a uma Anv em voo real, foi 

visto como um fator favorável, ou não, ao emprego dos treinadores para a execução 

do Comando e Controle no adestramento tático dos Pel Rec e Atq, considerando a 

eficácia da instrução.  

Os dados foram coletados a partir dos itens 6 (seis) e 7 (sete) do questionário 

“A”. O item número 6 (seis) verificou o nível de concordância dos pilotos com a 

seguinte afirmação: “A estrutura física dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 

(equipamentos rádios e proximidade física das cabines) permitiu o estabelecimento 

de uma comunicação eficaz para o comando da fração na execução do voo 

simulado, como em um voo real”. 

As respostas obtidas foram consolidadas e tabuladas, indicando a frequência 

da incidência das respostas, bem como as frequências relativas. Com o intuito de 

facilitar a interpretação dos resultados, os dados colhidos serão apresentados, 

ainda, na forma de gráfico. A seguir, constam expostos a tabulação e a respectiva 

representação gráfica. 

 

TABELA 5 – Respostas ao item nº 6 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 12 12 0,273 0,273 

Concordo Parcialmente 18 30 0,409 0,682 

Nem concordo, nem discordo 5 35 0,114 0,796 

Discordo parcialmente 7 42 0,159 0,955 

Discordo 2 44 0,045 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 5 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “A 

estrutura física dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 
(equipamentos rádios e proximidade física das cabines) permitiu o 
estabelecimento de uma comunicação eficaz para o comando da 
fração na execução do voo simulado, como em um voo real” 

Fonte: O autor 
 

Apesar da alta frequência de respostas favoráveis ao levantamento realizado, 

com uma percentagem de 68% (sessenta e oito por cento) em concordância com a 

afirmação apresentada, é possível perceber um nível considerável de percepção 

negativa da amostra quanto ao aspecto levantado nesse item. 

Cerca de 21% (vinte e um por cento) dos pilotos questionados discordam do 

enunciado apresentado sobre a eficácia dos meios de comunicações nos 

treinadores para o estabelecimento do comando da fração em treinamento. 

Esse quantitativo, como pressupõe a discussão realizada anteriormente sobre 

as deficiências do adestramento dentro da dimensão “Qualidade”, é reflexo da 

incompatibilidade dos “rádios” existentes nas cabines de simulação com àquelas 

existentes nas Anv reais. Nos simuladores, as comunicações entre cabines, e 

mesmo dentro dela, são realizadas por meio fio, como parte integrante do software 

de simulação. Dessa forma, diferentemente do que ocorre na Anv, as mensagens 

não são transmitidas em frequências rádios.  

Isso impossibilita, no presente momento, o treinamento da fonia em 

frequências diferentes de rádios, o que permitiria uma comunicação exclusiva dentro 

da seção em uma faixa de frequência específica, e dentro do pelotão em outra. 

Como visto na entrevista com o Chefe da Divisão de Simulação, Major Vizaco, esse 

problema deverá ser corrigido em curto ou médio prazo, restando, possivelmente, 
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apenas a dificuldade de se operar os rádios no painel do treinador como na 

aeronave, tendo em vista que parte da interface do painel se configura apenas como 

mostrador.  

Mesmo diante disso, verifica-se que a maioria da amostra não sentiu que 

esses problemas tenham impedido a eficácia do adestramento tático por meio dos 

simuladores, possivelmente pela proximidade física das cabines. A disposição física 

dos simuladores permite, ainda que com algum prejuízo para a instrução, a 

realização das comunicações a viva voz, possibilitando o contorno da falha 

apresentada. 

No item número 7 (sete), foi perguntado à amostra o seu nível de 

concordância com a afirmação: “A configuração do software de simulação dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx (projeção e visualização das demais 

aeronaves do Pel no cenário da simulação) permitiu o estabelecimento de uma 

consciência situacional eficaz para o comando e controle da maneabilidade na 

execução do voo simulado, como em um voo real”. Os dados colhidos são 

apresentados a seguir. 

 

TABELA 6 – Respostas ao item nº 7 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 21 21 0,477 0,477 

Concordo Parcialmente 19 40 0,432 0,909 

Nem concordo, nem discordo 1 41 0,023 0,932 

Discordo parcialmente 2 43 0,045 0,977 

Discordo 1 44 0,023 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 6 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “A 

configuração do software de simulação dos treinadores sintéticos de 
voo do CIAvEx (projeção e visualização das demais aeronaves do Pel 
no cenário da simulação) permitiu o estabelecimento de uma 
consciência situacional eficaz para o comando e controle da 
maneabilidade na execução do voo simulado, como em um voo real” 

Fonte: O autor 

 

Esse item buscou avaliar a percepção dos pilotos quanto à capacidade 

técnica dos treinadores permitirem aos tripulantes se orientarem em relação ao 

terreno e à sua posição na formação do pelotão. Para isso, é importante que a 

estrutura das cabines proporcione uma boa visualização do cenário, assegurando 

uma projeção de imagens que permita ao piloto identificar outras aeronaves na 

simulação.  

É possível observar, com uma percentagem de 91% (noventa e um por cento) 

de respostas favoráveis, que as avaliações referentes ao aspecto levantado é 

positiva. Cabe destacar que a percepção global positiva da amostra, em relação à 

questão estrutural de visualização de cenário, ocorre mesmo diante das deficiências 

levantadas pela mesma amostra de pilotos sobre essa questão. 

Muitos pilotos relataram que a falta de visão lateral dificulta a visualização de 

aeronaves que se encontrem ao seu lado na simulação, como no voo com formação 

em linha. Isso provoca uma diminuição da consciência situacional da tripulação, haja 

vista que não conseguem identificar sua posição em relação às outras Anv na 

simulação. 

Apesar disso, diante de todos os dados colhidos referentes ao indicador 

mensurado, percebe-se que as deficiências levantadas a respeito da qualidade do 

adestramento não interferem na sua eficácia. Como análise geral, conclui-se que, 
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para o indicador estudado, as necessidades de melhoria para a solução dos 

problemas já discorridos podem ser consideradas pertinentes, porém não 

essenciais. Eles não implicam em um real impedimento ou restrição da eficácia do 

adestramento tático dos Pel Rec e Atq, considerando o aspecto “execução do 

comando da Anv, frações e pelotão em uma missão de voo”.   

 

4.2.2.4 Comparação da execução de um Atq sobre objetivo em uma missão de voo 

simulado de Atq Amv com um voo real 

 

Como último indicador a ser mensurado, foram verificados quais os níveis de 

concordância da amostra em relação a uma suposta semelhança entre a execução 

de procedimentos de voo relativos à execução de um Atq Amv, propriamente dito, na 

simulação e no voo real. Por meio dos resultados obtidos, pôde-se concluir sobre a 

verdadeira percepção dos pilotos em relação ao uso dos simuladores como fator 

contribuinte à eficácia do adestramento tático para o Pel Rec e Atq.  

Os dados foram coletados a partir dos itens 8 (oito), 9 (nove), 10 (dez) e 11 

(onze) do questionário “A”. O item número 8 (oito) verificou, especificamente, o nível 

de concordância da amostra com a afirmação: “A resposta do comando de voo dos 

treinadores sintéticos de voo CIAvEx é semelhante a do voo tático real". Como 

realizado anteriormente neste trabalho, os dados coletados foram tabelados, de 

modo que a incidência de avaliações iguais pudesse ser contabilizada. Por meio 

dessa consolidação, uma representação gráfica foi desenhada, com o intuito de 

facilitar a visualização das frequências obtidas, que passam a ser apresentadas na 

forma de percentagem. 

 

TABELA 7 – Respostas ao item nº 8 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 6 6 0,136 0,136 

Concordo Parcialmente 24 30 0,545 0,681 

Nem concordo, nem discordo 7 37 0,159 0,840 

Discordo parcialmente 5 42 0,115 0,955 

Discordo 2 44 0,045 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 7 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “A 

resposta do comando de voo dos treinadores sintéticos de voo 
CIAvEx é semelhante a do voo tático real" 

Fonte: O autor 

 

Comparando o resultado obtido com os levantamentos realizados 

anteriormente, percebe-se que, embora seja possível concluir a respeito de uma 

avaliação global positiva da amostra sobre o aspecto levantado, a incidência de 

respostas favoráveis foi a mais baixa até o presente momento, com uma 

percentagem equivalente a 69% (sessenta e nove por cento). 

Entende-se que os 4% (quatro por cento) de avaliação negativa e os 16% 

(dezesseis por cento) de indiferença venham ao encontro de uma das deficiências 

levantadas pela amostra, relativa à falta de resistência nos comandos de voo, 

quando comparado aos da Anv. Apesar disso, pode-se considerar, em um primeiro 

momento por conta do alto índice de respostas favoráveis, que esse fator não é 

percebido como restritivo ao adestramento tático. Em um segundo momento, em 

razão do levantamento realizado na revisão bibliográfica, pode-se considerar que a 

verossimilhança de comandos de voo não é essencial para a consecução dos 

objetivos de adestramento tático, pois não se trata de uma instrução de pilotagem. 

Os itens 9 (nove), 10 (dez) e 11 (onze) tratam sobre as fases mais 

importantes de uma missão de Atq Amv. Sendo assim, os dados colhidos serão 

analisados de maneira conjunta, haja vista a similaridade dos aspectos levantados. 

O item 9 (nove) verificou o nível de concordância com a afirmação: “A 

simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx permitiu a realização 
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das coordenações de tomada do dispositivo para o Ataque Aeromóvel como em 

um voo real”. Os resultados obtidos são os que se segue. 

 

TABELA 8 – Respostas ao item nº 9 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 26 26 0,591 0,591 

Concordo Parcialmente 17 43 0,386 0,977 

Nem concordo, nem discordo 0 43 0,0 0,977 

Discordo parcialmente 1 44 0,023 1,0 

Discordo 0 44 0,0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 8 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “A 

simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 
permitiu a realização das coordenações de tomada do dispositivo 
para o Ataque Aeromóvel como em um voo real” 

Fonte: O autor 

 

O item 10 (dez) verificou o nível de concordância com a afirmação: “A 

simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx permitiu a execução 

da Ação no objetivo como em um voo real”. 

 

TABELA 9 – Respostas ao item nº 10 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 30 30 0,682 0,682 

Concordo Parcialmente 14 44 0,318 1,0 
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Avaliação Amostra 

Nem concordo, nem discordo 0 0 0 1,0 

Discordo parcialmente 0 0 0 1,0 

Discordo 0 0 0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 9 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: “A 

simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 
permitiu a execução da Ação no objetivo como em um voo real” 

Fonte: O autor 

 

Por fim, o item 11 (onze) verificou o nível de concordância com a afirmação: 

“A simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx permitiu a 

execução da Ação no objetivo como em um voo real”. 

 

TABELA 10 – Respostas ao item nº 11 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 17 17 0,386 0,386 

Concordo Parcialmente 18 35 0,409 0,795 

Nem concordo, nem discordo 5 40 0,114 0,909 

Discordo parcialmente 4 44 0,091 1,0 

Discordo 0 44 0,0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 10 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à afirmação: 

“A simulação de voo permitiu o ensaio de todas as fases do voo 
com eficácia” 

 Fonte: O autor 

 

É possível notar que, com percentagens de avaliações favoráveis 

equivalentes a 98% (noventa e oito por cento), 100% (cem por cento) e 80% (oitenta 

por cento), referentes aos itens 9 (nove), 10 (dez) e 11 (onze), respectivamente, a 

amostra demonstra um direcionamento positivo em relação a semelhança da 

execução das diversas fases de uma missão de Atq Amv na simulação em 

comparação ao voo real. 

Isso permite constatar que, para a consecução dos objetivos de adestramento 

tático, enquadrados em uma missão de combate, os treinadores se apresentam 

como ferramenta valiosa de aquisição de procedimentos táticos e de sua 

massificação.  

As avaliações positivas da semelhança dos procedimentos executados nos 

simuladores com os executados na Anv, inseridos em um contexto de missão de 

combate, permitem concluir, parcialmente, sobre a eficácia do adestramento tático 

dos Pel Rec e Atq, para as missões de combate, por meio dos treinadores sintéticos 

de voo do CIAvEx. 
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4.3 RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Como último item a ser discutido, foi levantado o direcionamento da amostra 

com relação a um posicionamento final sobre a eficácia do adestramento tático dos 

Pel Rec e Atq, por meio dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx. 

Para isso, o item 12 (doze) do questionário “A” verificou o nível de 

concordância dos pilotos com a seguinte afirmação: “O emprego dos treinadores 

sintéticos de voo de helicóptero do CIAvEx é eficaz no adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque da Aviação do Exército, para as missões 

de combate”. Os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

TABELA 11 – Respostas ao item nº 12 do questionário “A” 

Avaliação 
Amostra 

f i Fi f ri Fri 

Concordo 31 31 0,705 0,705 

Concordo Parcialmente 12 43 0,272 0,978 

Nem concordo, nem discordo 1 44 0,023 1,0 

Discordo parcialmente 0 44 0,0 1,0 

Discordo 0 44 0,0 1,0 

Ʃ 44 - 1,0 - 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 11 – Percentagem dos níveis de concordância em relação à 

afirmação: “O emprego dos treinadores sintéticos de voo de 
helicóptero do CIAvEx é eficaz no adestramento tático dos 
Pelotões de Reconhecimento e de Ataque da Aviação do 
Exército para as missões de combate” 

 Fonte: O autor 

 

É possível verificar que 98% (noventa e oito por cento) da amostra se 

demonstra favorável ao enunciado apresentado, indicando uma percepção positiva 
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em relação ao emprego dos simuladores sintéticos de voo do Centro no 

adestramento tático dos Pel Rec e Atq, para as missões de combate. 

É conveniente lembrar que essa avaliação geral positiva é obtida diante de 

todas as atuais deficiências e particularidades dos treinadores que geram algum tipo 

de prejuízo à instrução. Isso significa que os pilotos percebem que, embora haja 

problemas, eles não representam obstáculo ao emprego desses dispositivos como 

forma de alcançar os objetivos de uma instrução de adestramento tático. 

Por fim, com a finalidade de avaliar a associação existente entre as duas 

variáveis, utilizando a comparação das divergências entre as frequências esperadas 

e as observadas, foi procedido um teste de hipótese. 

Por meio dessa regra de decisão, buscou-se aceitar, ou rejeitar a hipótese de 

estudo com base na validação dos dados obtidos com os elementos amostrais. 

Dessa forma, a partir das conjecturas sobre o objeto de estudo, e em função de 

informações teóricas pré-conhecidas pelo pesquisador, as hipóteses estatísticas, em 

suas formas nula e alternativa, foram elaboradas. 

A hipótese nula (Ho) foi usada para garantir a confiabilidade dos resultados. 

Assim sendo, rejeitar a hipótese nula, supõe automaticamente aceitar a hipótese 

alternativa, que nada mais é do que uma hipótese deduzida da teoria e, também, 

induzida de estudos empíricos, que pretende predizer o resultado do estudo.  

Para o presente teste foram tomadas como base as seguintes hipóteses: 

H1 - Há diferença significativa entre as avaliações da contribuição dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx com relação ao adestramento tático dos Pel 

Rec e Atq, para as missões de combate. 

H0 - Não há diferença significativa entre as avaliações da contribuição dos 

treinadores sintéticos de voo do CIAvEx com relação ao adestramento tático dos Pel 

Rec e Atq, para as missões de combate. 

Para a realização dos testes, foram tomadas como referência as questões 

fechadas do questionaria “A”, contados entre o item 2 (dois) e 12 (doze), a fim de 

saber se as respostas dadas foram obtidas ao acaso, ou não. Isso, com a finalidade 

de validar os dados colhidos para uma generalização dos resultados e ratificação, ou 

retificação, da hipótese de estudo.  

Foram disponibilizadas cinco possibilidades de respostas: “concordo”, 

“concordo parcialmente” “nem concordo, nem discordo”, “discordo parcialmente” e 

“discordo”.  As duas primeiras foram consideradas avaliações favoráveis, as duas 
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últimas como desfavoráveis e a resposta “nem concordo, nem discordo” foi 

considerada como avaliação indiferente.  

Na tabela a seguir, estão expressos os resultados obtidos com o estudo de 

campo do questionário “A”, cujos dados foram apresentados e discutidos 

anteriormente. 

 

Item Favorável Indiferente Desfavorável 

2 44 0 0 

3 43 0 1 

4 34 3 7 

5 37 5 2 

6 30 5 9 

7 40 1 3 

8 30 7 7 

9 43 0 1 

10 44 0 0 

11 35 5 4 

12 43 1 0 

QUADRO 15 – Resultados obtidos com o estudo de campo 
Fonte: O autor 

 

Foi adotado um nível de significância, α, de valor equivalente a 5% (cinco por 

cento), o que permite estabelecer uma margem de erro confiável, pois representa o 

nível máximo de risco admitido, ao ser rejeitada a hipótese H0, caso ela seja 

verdadeira. Para a organização e sistematização dos dados, foi utilizado o Teste 

Qui-Quadrado (χ2).  

No caso considerado, a hipótese de nulidade será avaliada considerando-se o 

risco de 5% (cinco por cento) de probabilidade de erro (α=5%). Por meio de cálculos 

e uso de dados estatísticos, obteve-se um valor de Qui-Quadrado tabelado de valor 

igual 5,99 (cinco vírgula noventa e nove). Assim, existem 95% (noventa e cinco por 

cento) de probabilidade dos resultados colhidos serem inferiores ao valor encontrado 

(5,99), sendo, portanto, frutos do acaso, validando a hipótese da nulidade da 

pesquisa; e 5% (cinco por cento) de serem superiores a esse valor, indicando um 

desvio significativo que valida a hipótese alternativa e rejeita a hipótese nula. 
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O valor do Qui-Quadrado é calculado pela fórmula X2=Ʃ (O-E)2
 / E, conforme 

apresentado por Domingues (2008), onde “O” é igual à frequência observada e “E” à 

frequência esperada. Para este trabalho, os valores calculados são: 

 

Item X2 calculado X2 tabelado 

2 87,98 5,99 

3 82,98 5,99 

4 32,49 5,99 

5 40,08 5,99 

6 27,67 5,99 

7 47,67 5,99 

8 21,31 5,99 

9 82,98 5,99 

10 87,98 5,99 

11 37,74 5,99 

12 82,98 5,99 

QUADRO 16 – Comparação entre X
2 
calculado e X

2
 tabelado 

Fonte: O autor 

 

Rejeitamos a hipótese nula, se X2 for maior que o valor crítico fornecido pela 

tabela padrão do teste (X2 tabelado), cujo valor para o caso deste trabalho é de 5,99 

(cinco vírgula noventa e nove). Da observação do QUADRO 16, verifica-se que os 

valores de X2 calculados são superiores aos valores de X2 tabelados, para todas as 

questões. Isso quer dizer que a hipótese nula (H0), ou seja, a hipótese que valida a 

nulidade dos resultados da pesquisa, deve ser rejeitada, com um risco de erro de 

5% (cinco por cento).  

Há diferença significativa entre as avaliações da contribuição dos treinadores 

sintéticos de voo do CIAvEx com relação ao adestramento tático dos Pel Rec e Atq, 

o que significa que as avaliações dos pilotos não ocorreram pelo acaso ou que tenha 

sido pautada em outros fatores que não fossem a experimentação do emprego dos 

simuladores por meio de uma comparação técnica com o voo real. 

Dessa forma, pode-se rejeitar a Hipótese nula levantada e atestar que os 

resultados são válidos (oferecem validação estatística) para se obter uma conclusão 

a respeito da contribuição do emprego dos simuladores sintéticos de voo do CIAvEx 

no adestramento tático dos Pel Rec e Atq, para as missões de combate. 
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Assim sendo, por conta da validação dos resultados obtidos com uma 

avaliação majoritária favorável ao emprego dos simuladores no adestramento tático 

dos Pel Rec e Atq, ratifica-se a hipótese incial, H1, levantada para o presente 

estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com a intenção de solucionar o 

seguinte problema: “em que medida o emprego dos dispositivos de treinamento de 

voo do CIAvEx pode contribuir para as práticas de adestramento tático dos Pel Rec 

e Atq das U Ae sediadas em Taubaté-SP, em um contexto de missão de combate?”. 

Com esse intuito, foram levantadas hipóteses que, supostamente, responderiam à 

indagação anterior, de maneira afirmativa (hipótese de trabalho) ou de maneira 

negativa (hipótese nula):  

H1 – O emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx 

contribui para as práticas de adestramento tático dos Pel Rec Atq da Av Ex em um 

contexto de missão de combate.  

H0 - O emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx 

não contribui para as práticas de adestramento tático dos Pel Rec Atq da Av Ex em 

um contexto de missão de combate. 

Para direcionar a pesquisa, tendo como foco a solução do problema e sendo 

balizado pelas hipóteses de estudo levantadas, foram elaborados, também, objetivos 

específicos que permitissem a consecução do objetivo geral do estudo, qual seja: 

“examinar a utilização dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do Centro de 

Instrução de Aviação do Exército no adestramento tático dos Pel Rec e Atq das U Ae 

sediadas em Taubaté-SP, para as missões de combate”.  

 Quanto à pergunta formulada, conclui-se que a realização deste trabalho 

possibilitou identificar as diversas contribuições do emprego dos treinadores de voo 

do CIAvEx no adestramento tático dos Pel Rec e Atq, para as missões de combate, 

sendo a principal delas a manutenção da frequência do treinamento, solucionando o 

problema de pesquisa apresentado. 

Baseado nos resultados obtidos foi possível confirmar a hipótese de trabalho 

estipulada, concluindo-se que o emprego desses dispositivos contribui para as 

práticas de adestramento tático dos Pel Rec Atq na medida em que permite: 

aumentar a frequência das instruções de adestramento tático para as operações de 

combate, devido à redução dos custos e disponibilidade do material; incrementar a 

qualidade do treinamento das frações ao incorporar maior realismo na imitação do 

combate; incorporar conhecimento e lições aprendidas ao lidar com um ambiente 
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tático controlado, avaliado e adaptado para as Operações de Guerra; e conhecer, 

previamente, um local de operações por meio da incorporação de terrenos 

digitalizados e modelados nos dispositivos de simulação. Além disso, a utilização 

frequente dos simuladores permite o constante aperfeiçoamento da própria 

ferramenta. Esta melhora se deve às sugestões apresentadas pelos pilotos aos 

técnicos do centro de simulação, justamente por obeterm impressões após uma 

relativa constância de voo nos dispositivos. Esse último fator auxilia na corroboração 

da hipótese levantada por permitir uma evolução constante dos simuladores que, 

invariavelmente, contribuirá para o incremento da qualidade do adestramento tático 

dos Pel Rec e Atq nos próprios dispositivos de simulação. 

Com a revisão da literatura, por meio de uma busca dos diversos conceitos 

sobre simulação e adestramento, obteve-se a consecução da maioria dos objetivos 

específicos elencados.  A revisão bibliográfica permitiu: descrever as características 

operativas da Aviação do Exército e suas principais missões de combate; apresentar 

as limitações da Av Ex; apresentar o Comando, o Centro de Instrução e o Batalhão 

de Aviação do Exército; descrever a organização, o emprego e a regulamentação do 

adestramento tático dos Pel Rec e Atq da Av Ex; apresentar conceitos básicos sobre 

simulação; simulação no EB e simulação na Aviação do Exército; descrever o 

treinador sintético de voo de helicópteros e demais meios de simulação do CIAvEx; 

citar as possibilidades e limitações dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros 

para o incremento da qualidade da instrução de adestramento tático dos Pel Rec e 

Atq da Av Ex; e descrever a prática de simulação para adestramento tático de 

pequenas frações na aviação do exército dos EUA e da França.  

Por meio dos questionários e das entrevistas, os demais objetivos específicos 

foram atingidos, quais sejam: comparar os custos de operação das aeronaves do 

Pel Rec e Atq com os custos da utilização dos treinadores sintéticos de voo de 

helicópteros do CIAvEx; e concluir acerca das contribuições do uso dos treinadores 

sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx para a prática do adestramento tático 

dos Pel Rec Atq da Av Ex. 

Dessa forma, ao se alcançar todos os objetivos específicos propostos, pôde-

se atingir, também, o objetivo geral desta pesquisa. Quanto a isso, conclui-se que 

este trabalho possibilitou analisar as contribuições do emprego dos treinadores de 

voo do CIAvEx no adestramento tático dos Pel Rec e Atq, para as missões de 
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combate, o que permitiu levantar os dados necessários para confirmar a hipótese de 

trabalho. 

Verificou-se que a metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a 

consecução de seus propósitos e permitiu combinar a análise da revisão de 

literatura com as entrevistas e com a tabulação dos dados obtidos em questionários. 

A coleta realizada por meio da revisão da literatura partiu do pressuposto de 

se apresentar práticas atuais da Av Ex e outras práticas de simulação já validadas 

por aviações estrangeiras, especificamente a francesa e a norte-americana. A 

experiência desses países foi colocada em foco nesta pesquisa por terem 

metodologia de instrução semelhante à do Brasil e por estarem em constante 

operação real, dando suporte empírico aos dados coletados.  

Embora o assunto abordasse uma relação de variáveis pouco explorada, o 

que limitou o acesso às obras e fontes para revisão da literatura, a bibliografia 

utilizada foi suficiente para atender aos objetivos específicos propostos e para dar 

suporte teórico à pesquisa, bem como esclarecer algumas indagações que a 

norteara. Para abordar sobre as experiências da França e dos EUA com simulação 

para adestramento tático, foi necessário realizar uma pesquisa mais aprofundada na 

literatura francesa e norte-americana, tendo sido necessária a tradução de diversas 

fontes originárias desses países.  

 Associado a essa revisão, este trabalho se apoiou nos exercícios aeromóveis 

realizados nos CPC do ano de 2015, 2016 e 2017 no Centro de Instrução de 

Aviação do Exército, em que houve o emprego do simulador como forma de 

adestramento tático. Para a obtenção dos dados relativos a esses exercícios, foram 

remetidos questionários para os pilotos participantes da referida atividade. Por fim, 

entrevistas foram realizadas com especialistas de aviação e simulação, a fim de 

colher maiores informações sobre o objeto de estudo. Visou, também, a coletar 

dados para confrontar e comparar com os resultados obtidos nos questionários e na 

revisão bibliográfica. 

 Como resultado final, chegou-se à proposta de um exercício de simulação de 

adestramento tático, como forma de anteceder à execução do MDA dos B Av Ex 

durante a fase de adestramento, solucionando, definitivamente, o questionamento 

proposto no problema.  

Corroborando o trabalho dos diversos autores pesquisados, em que se 

verificou um posicionamento positivo em relação ao emprego de simuladores como 
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meio de adestramento tático de pequenas frações, constatou-se que os treinadores 

do CIAvEx possuem grande potencial como meio auxiliar de instrução para o 

treinamento dos Pel Rec e Atq. 

Em razão das diversas restrições orçamentárias que têm sido impostas ao EB 

e à Av Ex, que implicam diretamente na diminuição das HV para adestramento 

tático, o uso desses dispositivos se coloca como fator compensatório diante de uma 

possível perda de operacionalidade. Não se trata de substituir as horas de voo reais 

por horas de voo no simulador, mas sim em compensar a falta dessas horas reais 

com, pelo menos, voos simulados, permitindo uma manutenção da frequência da 

instrução e, consequentemente, da operacionalidade dos Pel Rec Atq.  

A possibilidade da manutenção da frequência do treinamento, mesmo diante 

de restrições de HV reais que possam vir a ser impostas, é a maior contribuição do 

emprego dos treinadores sintéticos de voo para o adestramento tático dos Pel Rec e 

Atq. A constância do adestramento, com uma repetição sistemática de manobras, 

técnicas e táticas de voo, exercícios e operações, gera a consolidação do 

aprendizado da doutrina de emprego dos Pel Rec e Atq nas missões de combate. 

Além disso, essa constância possibilita ao usuário aprimorar suas impressões sobre 

os dispositivos e apresentar sugestões para a introdução de melhorias e 

aperfeiçoamentos no sistema de simulação. Dessa forma, a evolução dos 

equipamentos de simulação, passa a se apresentar como fator incrementador da 

qualidade da instrução, gerando um retorno positivo às sugestões apresentadas e 

atestando a contribuição desses dispositivos para o adestramento tático dos pilotos. 

O grande entrave existente para essa prática era a incerteza da eficácia e da 

qualidade desse tipo de instrução face às capacidades e limitações técnicas dos 

dispositivos. Assim sendo, por meio do que foi constatado com os resultados 

obtidos, foi possível esclarecer essa questão e atestar a aplicabilidade dos 

treinadores para esse tipo de instrução, dirimindo a dúvida existente sobre suas 

capacidades técnicas. Isso permite empregá-los no treinamento tático dos Pel Rec e 

Atq, desde já, como meio de se atingir a maioria dos objetivos individuais de 

instrução propostos pelo PPT Av Ex para o adestramento das tripulações desse 

pelotão.  
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5.1 SUGESTÕES 

 

Com a finalidade de promover o emprego dos treinadores sintéticos de voo 

para o adestramento tático dos pelotões da Av Ex, aconselha-se prosseguir nos 

estudos desta área, mantendo-os nas linhas de pesquisa da Força Terrestre. 

Durante a condução dessa pesquisa, algumas lacunas de conhecimento puderam 

ser observadas, bem como novos problemas foram verificados, abrindo 

possibilidades para novos estudos. Dentre eles, se encontram a necessidade de 

determinação de Objetivos Individuais de Instrução para as frações da Av Ex, 

voltados para missões de combate; especificação de TTP para os Pel Rec e Atq 

diante de situações de contingência no combate; formas de adestramento tático por 

meio de simulação para o Cmt Esqda desembarcado; e formas de adestramento 

tático por meio de simulação para os demais Pel da Av Ex. Dessa forma, como 

indicação para futuras pesquisas sobre o assunto, sugere-se: 

a) Propor atualização do PPT Av Ex ou criação de um Programa Padrão de 

Adestramento para Av Ex (PPA Av Ex) com Objetivos Individuais de Instrução 

específicos para o treinamento de missões de combate. 

b) Propor um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o 

enquadramento de possíveis TTP nas diversas missões de combate. 

c) Analisar o emprego de simulação construtiva como forma de adestramento 

tático para o comando das Esqda da Aviação do Exército, considerando as missões 

em que o Cmt Esqda permanece em seu Posto de Comando. 

d) Identificar métodos simplificados de modularização das cabines de 

simulação para adequação às demais Anv da Aviação do Exército Brasileiro, tendo 

como premissa o baixo custo e facilidade de operação e montagem, de modo a 

estender, com maior eficiência, a prática do adestramento tático por meio de 

simuladores aos demais pelotões da Av Ex. 

e) Propor um caderno de instrução para regular os procedimentos técnicos e 

metodológicos para aplicação de uma instrução de adestramento tático para os 

pelotões da aviação por meio dos simuladores da Divisão de Simulação. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que as unidades aéreas adestrem seus efetivos no nível 

pelotão por meio da simulação virtual e no nível Esqda e Batalhão por meio da 

simulação construtiva, se fazendo valer de uma semana de exercício que anteceda 

aos Módulos de Adestramento (MDA) previstos no ano de instrução. 

Para isso, faz-se necessário que as seções de operações das Unidades 

Aéreas tenham em mãos “temas” de instrução para sua aplicação na simulação, 

conforme a aplicação prevista para os voos reais na semana do MDA. Recomenda-

se, especificamente, o ensaio de todas as missões previstas para a semana de voo 

real nos simuladores, de forma a aproveitar ao máximo as HV reais a serem voadas. 

Recomenda-se, ainda, que seja possível um adestramento autônomo das 

Esqda He Rec Atq em relação ao Batalhão por meio dos simuladores. Dessa forma, 

será possível um aumento da frequência de treinamento no nível pelotão de forma a 

massificar conhecimentos e incorporar boas práticas de adestramento tático, sem 

que haja consumo das HV reais previstas para os Batalhões. 

Para isso, podem-se manter arquivados nas Esqda, ou nas seções de 

operações das U Ae, outros “temas” que abordem toda a metodologia da instrução a 

ser aplicada, como contexto da operação simulada ( ordem de operações, situação 

geral e particulares etc.), calendário de atividades, tempo de instrução, objetivos a 

serem atingidos, procedimentos a serem avaliados etc. 

Dessa forma, por meio da simulação virtual, os pelotões da Av Ex teriam 

plenas condições de manterem níveis elevados de operacionalidade para missões 

de combate, considerando o incremento na frequência do treinamento gerado pelo 

emprego dos treinadores sintéticos de voos do CIAvEx.  
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APENDICE A - ROTEIRO DE EXERCÍCIO PARA UMA MISSÃO DE ATAQUE 

AEROMÓVEL 
 
 

Aspectos Diversos 

Peridiocidade 

Período 
- Anualmente, durante o Período de Adestramento, na semana anterior ao 
Módulo Didático de Adestramento (MDA) dos Batalhões de Aviação. 

Integração do adestramento 

Alvo - Esqda He Rec e Atq (Pel Rec e Atq). 

Integração 
- Pel Rec e Pel Atq.  
- Cmt Esqda e EM (integração com simulação construtiva) 

Diversos 

Arbitragem - S3 U Ae, Cmt Esqda ou Oficiais de Operações das Esqda  

Figuração 
(FOROP) 

- Materializados no ambiente virtual por meio de forças geradas por 
computador e controladas por outros operadores em cabines de 
simulação ou na estação de controle. 

Condições 
Meteorológicas 

- Materializados no ambiente virtual por meio de forças geradas por 
computador por meio da estação de controle. 

Panes 
- Materializados no ambiente virtual por meio de forças geradas por 
computador por meio da estação de controle. 

Preparação 

- Instruções Teóricas preliminares a cargo das U Ae e Esqda. 
- Instruções preliminares práticas nos meios de simulação para 
treinamento de TTP de caráter coletivo, desenvolvido ao longo do ano de 
instrução, juntamente com as habilitações técnicas de demais manobras ( 
semestralmente). 

QUADRO 1 – Aspectos diversos  
Fonte: O autor 

 
Condições de Execução – Quadro Tático 

Missão 

- Enquadrada em uma Esqda He Rec Atq para execução no nível Pelotão. 
Executa um Atq Amv em proveito da missão da Bda C Mec que tem seu Ct 
Op durante Aç Of no LAADA Ini, ficando em condições de cumprir outras 
missões Amv em seu favor. 

Forças 
Inimigas 

- Uma bateria 105 AR ocupado posição dentro de uma Área de Defesa 
Avançada, em Apoio Dto a uma U da Bda Inf Mec Vm, da qual seu Grupo é 
orgânico (OBJETIVO). 
- Sistemas de Defesa AAe Vm com Prio DAAe sobre a Art Cmp Vm. 
- Elm C Rec, como F Cob Avç do C Ex Vm. 
- Meios Bld, Mec e Fuz no LAADA. 

Forças 
Amigas 

- A Esqda He Rec Atq enquadrante, como F He constituída, realiza um Atq 
Amv sobre a Pos Ini em proveito da 21ª Bda C Mec, passando pela Z Aç da 
FT 211º RC Mec ou FT 212º RC Mec 
- O Pel Atq realiza um Atq sobre a Pos com suas seções, como Esc Atq, 
sendo apoiado e precedido pelo Pel Rec, que realiza sua segurança como 
Esc Blz e Seg. 

QUADRO 2 – Quadro Tático de proposta de exercício de simulação 
Fonte: O autor 

 
Condições de Execução – Desenvolvimento do exercício 

Início 
- Inicia-se com o Plj, acionamento da Anv e abandono do aeródromo de 
campanha. 

Término 
- Termina com o retorno ao aeródromo de campanha pelos corredores de 
segurança e pelo volume de aproximação de base. Pouso e Corte. 
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Condições de Execução – Desenvolvimento do exercício 

Sequência 
das Ações 

1) O Pel Atq inicia em o planejamento em aeródromo de campanha 
2) Abandona-se o aeródromo passando pelo Volume de Aproximação de 
Base (VAB) por meio dos corredores de segurança. 
3) Realização do deslocamento pelas Rotas de Voo em determinada 
formação no voo NBA até a Linha de Aproximação (LA), seguido pelo voo de 
contorno até a Linha de Engajamento (LE) e, partir daí, o voo desenfiado em 
coluna pelo Itn Infiltração Plj. 
4) Condutas (TTP) durante o Itn Infiltração. 
5) F He se reúne na Z Abordagem antes da ação no objetivo. 
6) Dslc da Z Reu até a P Atq pelo Itn de Abordagem. 
7) Ocp P Atq. 
8) Rompimento da LP 
9) Esc Atq atingem as Posições de Tiro (P Tir) 
10) Destr Ini. 
11) Esc Atq atinge a Linha Limite de Tiro (LLT) 
12) Esc Atq realiza evasiva pelo Itn de Evasiva até a Z Reu Evasiva 
13) Reorganização 
14) Retorno pelo Itn Exfiltração 
15) Aproximação do aeródromo de campanha pelos corredores de 
segurança no interior da VAB. 
16) Pouso e corte. 

QUADRO 3 – Desenvolvimento do exercício de simulação proposto 
Fonte: O autor 

 
Condições de Execução – Característica da Zona de Ação 

Zona de 
Ação  

- Aproximadamente 40 Km até a P Atq. Da P Atq até Obj, 2km. 
-Terreno com compartimentação transversal a direção de Atq, com elevada 
quantidade de linhas de intervisibilidade. 

Geral 

- Compartimentação variada, com configurações longitudinais e transversais 
em relação à direção geral de Dslc. 
- Relevo acidentado, bons P Obs, porém pouca profundidade para 
observação terrestre (Muitas linhas de intervisibilidade). 
- Predominância de vegetação de campo e ciliar. 
- Dobras no terreno negam a observação 
direta das tropas de superfície e oferecem boas posições de Atq, Z Reu e Itn 
de Infiltração e Exfiltração. 

QUADRO 4 – Característica da Zona de Ação 
Fonte: O autor 
 

Condições de Execução – Incidentes e Situações 

Incidentes  

- Pane de acionamento de uma Anv 
- Pane de Comunicações no Dslc 
- Contato com Elm PAC do Inimigo 
- Recebimento de Fogos no Ctt com Elm PAC  Ini. 
- Não há interação com Elm Tropa Spf Amigos 
- Ações Dinâmicas da Defesa AAe Inimiga 
- Reorganização e retorno. 

Situações 

- Rec do Itn Iinfiltração e rotas de voo (Esc Blz e Seg) 
- Coordenação com Esc Blz Seg (Postos de observação na proximidade do 
Obj) 
- Caso o Dslc no Itn Infiltração seja realizada fora da altura prevista para o 
voo desenfiado, contrariando a segurança tática da Anv, fogos DAAe serão 
desencadeados contra a F He. 
- Caso a Psg por compartimentos no LAADA Ini seja realizada fora da altura 
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Condições de Execução – Incidentes e Situações 

prevista para o voo desenfiado, contrariando a segurança tática da Anv, 
fogos diretos serão desencadeados contra a F He. 
- Caso F He demore mais de 10 min na P Atq, e estejam sendo observados 
por Elm Ini, fogos de Mrt e de DAAe cairão na Posição.  
- F He será engajada por fogos de DAAe vindos da VRDAAe a partir da P 
bateria Ini caso a corrida para o tiro seja feita fora da altura de segurança. 
- Necessidade de manter as ações de coordenação com Elm Esc Blz e Seg. 

QUADRO 5 – Quadro de incidentes e Situações propostos para o exercício de simulação 
Fonte: O autor 

 
Síntese de desempenho coletivo 

Preparação e 
Planejamento 

- Selecionar a formação de combate e as técnicas de deslocamento 
adequadas para cada fase da manobra. 
- Executar, com oportunidade e acerto, as ações inerentes às medidas de 
Coor e Ct. 
- Estabelecer medidas de coordenação e controle para o escalão 
considerado. 
- Analisar pontos críticos e planejar ações para ultrapassá-los com 
segurança. 
- Planejar o apoio mútuo entre Anv nos momentos críticos do 
deslocamento. 
- Distribuir setores de observação e responsabilidade. 
- Padronizar normas gerais de ação e ensaiar as técnicas de ação 
imediata. 
- Padronizar indicativos, mensagens pré- estabelecidas e abertura da rede 
rádio. 
- Ensaiar a matriz de sincronização. 
- Padronizar os reportes de combate a serem utilizados para cada situação 
de contato com o inimigo. 

Do 
Aeródromo 

de 
Campanha 
até a Ocp P 

Atq 

- Deslocar-se seguindo rotas e itinerários previstos mantendo a segurança 
técnica e tática da Anv. 
- Realizar a navegação corretamente. 
- Se enquadrar corretamente na formação adotada (distância de três a 
cinco rotores entre Anv), mantendo a marcação. 
- Emitir comandos claros e concisos. 
- Manter o sigilo da Op até a H do Atq. 
- Evitar o uso excessivo do rádio. 
- Realizar o Escurecimento Eletrônico na linha marcada. 
- Atacar o Obj imposto pelo Esc Supe, no prazo determinado 
- Realizar observação dentro dos respectivos setores de responsabilidade. 
- Manter a impulsão sem expor, desnecessariamente, as Anv. 
- Utilizar corretamente o terreno (voo desenfiado a 1/3 do compartimento, 
prontos críticos, transposição de colos etc). 
- Identificar Elm Rec Vm (Ctt inicial PAG). 
- Adotar medidas adequadas no Ctt. 
- Reportar o contato ao Esc Supe. 
- Não se deixar deter, aproveitando, ao máximo, a mobilidade tática, 
dispersão e  velocidade. 
- Ocupar Z Reu de Abordagem de maneira segura e correta, conforme 
padronizações. 
- Atingir P Atq rapidamente, tendo em vista já haver ocorrido um Ctt 
prematuro com o inimigo.  
- Adotar dispositivo e dispersão adequados na P Atq. 
- Ocupar a P Atq pelo tempo mínimo suficiente para reorganização da 
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Síntese de desempenho coletivo 

Esqda e preparação para tiro/Atq. 

Da P Atq até 
a LP 

- Emitir comandos claros e concisos. 
- Evitar o uso excessivo do rádio e coordenar fonia na frequência de Atq. 
- Transpor a P Atq e a LP na H e no Dspo determinados. 
- Romper a LP/LC no horário previsto. 
- Adotar progressão, formação, altura de voo e itinerário de abordagem 
que ofereçam Seg e poder de fogo à frente. 
- Manter a impulsão, utilizando massa ou fogo e movimento, não expondo, 
desnecessariamente, as Anv. 
- Manter a impulsão no ataque. 
- Sincronizar e integrar as Aç com Esc Blz e Seg. 
- Realizar a transposição da LP de forma rápida e eficiente. 

Da LP ao 
retraimento 

- Adotar dispositivo adequado para o Atq Amv. 
- Cumprir, com correção, os princípios básicos de emprego da UCAH e 
das técnicas de tiro (Rampa tiro, distância, Balsing, etc.) 
- Coordenar corretamente as Aç na P Tir e LLT.  
- Empregar corretamente as seções nas ações no objetivo. 
- Realizar controle de danos. 
- Coordenar Aç de evasiva (segurança) para retraimento à Z Reu Evasiva. 
- Reorganizar Esqda na Z Reu evasiva 
- Retrair usando técnica de voo, formação e itinerários adequados. 

QUADRO 6 – Síntese de desempenho coletivo 
Fonte: O autor 
 

Exercício de prática coletiva fora de situação (semestralmente) 

- TTP Maneabilidade. 

- TTP Técnica de tiro. 

- TTP Aç durante o Ctt e Téc de Aç Imediata 

- Condutas (Situações de contingência) 
QUADRO 7 – Exercício de prática coletiva propostos 
Fonte: O autor 

  

 

 Este documento serve como roteiro de instrução para aplicação de 

exercício aos diversos pelotões da Av Ex. Pode, e deve ser adaptado para a 

realização do adestramento nas demais missões de combate, entre elas Rec, Seg, 

Ass, incursão, infiltração e exfiltração Amv. 

 Para isso, o quadro de Situação Geral e Situações particulares 

apresentadas a seguir, fornecem um contexto genérico de guerra convencional que 

possibilita o desenvolvimento de pedidos contextualizados para enquadrar qualquer 

tipo de missão de combate.  
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SITUAÇÃO GERAL 

 

1. No século passado, os países AZUL e VERMELHO, situados no Continente 

GAMA, chegaram à situação de pré-beligerância pela disputa do território limitado a 

sudeste pelo OCEANO ATLÂNTICO; a nordeste pela Represa do FUNIL; a sudoeste 

pela Represa da LIGHT, Represa do Rio JAGUARI, Rio do PEIXE e Rio PARAÍBA 

DO SUL e a nordeste pela Serra da MANTIQUEIRA (atual país AMARELO). 

2. Ante a intransigência de ambas as partes, foi aprovada uma resolução do 

Organismo de Segurança Regional (OSR) no sentido de criar, na zona litigiosa, um 

“Estado-Tampão”, hoje país AMARELO, com o objetivo de evitar um confronto direto 

entre as duas forças e estabelecer a paz na área. A mesma resolução estabelecia 

que o país AMARELO poderia ter forças militares destinadas à segurança pública. 

 

CONTINENTE GAMA 

 

 
 

3. Ao longo dos anos, o país AZUL, por intermédio de uma política de 

aproximação, conseguiu atrair o país AMARELO para a sua esfera de influência. O 

sucesso dessa política deve-se, em grande parte, à atitude da população amarela, 

cuja origem está quase que totalmente vinculada ao país AZUL. Recentemente, 
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ambos os países firmaram um acordo de cooperação mútua, especialmente no 

campo econômico. 

4. No curso do ano A-5, uma facção política antagônica ao país AZUL assume 

o governo do país VERMELHO e passa a exportar para os países do Continente 

GAMA ideias contra o “sentimento expansionista, hegemônico e imperialista do 

governo AZUL”. 

5. Em A-2, toma posse no país CINZA um partido político comprometido com 

os Vermelhos. Desde então, os países VERMELHO e CINZA vêm atuando em 

conjunto no campo das relações internacionais. 

6. Em A-1, o governo AZUL levanta indícios de que o país VERMELHO irá 

pleitear ao OSR a “reintegração” da região do atual país AMARELO, justificando sua 

solicitação na “posse histórica” desse território, que, supostamente, havia sido 

subtraída no século passado pela resolução unilateral do OSR. A possibilidade de 

uma ação militar Vermelha em território AMARELO com o intuito de obter melhores 

condições para as negociações futuras frente à OSR se torna mais evidente. 

7. No mesmo ano, os países AZUL e AMARELO, em face da evolução dos 

acontecimentos, assinam um acordo de apoio mútuo em caso de ameaça à 

soberania de seus territórios. 

8. Em A, os órgãos de inteligência AZUL e AMARELO levantaram que as 

forças armadas vermelhas determinaram o aumento dos seus efetivos na fronteira, 

cerrando, desde D-40, novos meios. Estima-se que a concentração dessas forças 

deverá estar concluída em D+25, quando poderão conduzir operações militares 

contra o País AMARELO, empregando o 1º C Ex – 11ª Bda Inf Mec, 13ª Bda Inf 

Mec, 101º RC Rec e 21º Bda C Bld - e o 2º C Ex – 12ª Bda Inf Mec, 14ª Bda Inf Mec, 

102º RC Rec e 22ª Bda C Bld. 

9. O País AMARELO, sem condições de se contrapor à ameaça vermelha, 

recorreu a seu aliado, solicitando apoio militar e concordando em compor uma força 

combinada Azul/Am e que o CT Op ficasse com o país AZUL.  

10. Em face dessa ameaça, o Comandante Supremo (CS) do País AZUL, 

assessorado pelo Conselho Militar de Defesa (C Mil D), expediu, em D-37, a Diretriz 

Presidencial de Emprego de Defesa (DPED), a qual foi remetida ao MD para a 

avaliação dos comandos operacionais pertinentes. Nesse documento foram 

designados também o Comandante do Teatro de Operações OESTE (CT Op E) e os 

Cmt das Zona de Defesa (ZD) ALFA e BRAVO. 
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11. Ato contínuo, em D-35, o MD Azu emitiu a Diretriz Ministerial de 

Emprego de Defesa (DMED), correspondente à DPED, ativando os comandos 

operacionais subordinados. 

12. Baseado na DMED, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas (CEMCFA) Azu emitiu, em D-34, sua Diretriz de Planejamento 

Estratégico Militar (DPEM) para orientar as atividades de planejamento a serem 

desenvolvidas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças-Armadas (EMCFA) Azu. 

13. Os trabalhos permanentes da Chefia de Assuntos Estratégicos 

(CAE)/EMCFA Azu para fazer face à essa Hipótese de Emprego (HE) demandaram 

o Plano Estratégico de Emprego Conjunto das FA (PEECFA) de nome-código LEO, 

o qual contempla os planejamentos executados desde o tempo de normalidade para 

a situação vigente, cujos diversos planos operacionais encontram-se consolidados e 

arquivados no MD. 

14. Por já existir o PEECFA LEO, o mesmo foi rapidamente atualizado pela 

Chefia de Operações Conjuntas (CHOC)/EMCFA Azu e encaminhados aos 

Comandos Conjuntos Ativados (TO E, ZD A, ZD B e Comando de Defesa 

Aeroespacial)  e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tanto do 

País AZUL quanto do País AMARELO. 

15. Em D-26, foi ativado o TO E, o qual inclui parcela do território AZUL 

necessária às Op Mil e a totalidade do território AMARELO e VERMELHO. 

16. Face ao iminente rompimento da fronteira AMARELA pelo lançamento de 

Forças de Cobertura de Pronta Resposta Vm, em D-24, o CT Op E deu início à 

campanha militar, expedindo o Plano Operacional ROCHA, o qual previa o 

emprego de suas forças componentes (FNC Cbn, FTC Cbn, FAC Cbn, F Cj Op Esp 

e CLTO) em 03 (três) fases:  

a. 1ª Fase:  desde já, empregar os meios Am já adjudicados à FTC Cbn 

para estabelecer-se defensivamente, barrando o Ini o mais a frente possível e 

cobrindo a concentração estratégica dos demais meios das Forças Componentes. 

Empregar a FAC Cbn e a F Cj Op Esp para degradar a FAC Vm, a Def Aeroespacial 

Vm e interditar alvos estratégicos de alto valor econômico e militar. Empregar a FTC 

Cbn, a FNC Cbn e a FAC Cbn para proteger Estruturas Estratégicas em AMARELO 

e AZUL localizadas no TO E. Empregar a FTC Cbn e a F Cj Op Esp para realizar Op 

Contra Forças Irregulares na Rg Litigiosa e a FNC Cbn para garantir a segurança 
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das Linhas de Comunicação Marítimas (LCM) Azu e Am e interditar as LCM 

indispensáveis à Vm. 

b. 2ª Fase:  passar a C Ofs para restabelecer a integridade da fronteira 

AMARELO/VERMELHO e operar em território Vm para destruir o seu poder militar e 

restabelecer a estabilidade na região. 

17. A FTC Cbn, consoante com a missão recebida, emitiu a Ordem de 

Operações CHOQUE, a qual prevê: 

a. 1ª Fase: desde já, empregar os meios Am já mobilizados (1ª Divisão de 

Infantaria Am e 26ª Bda Inf Ligeira Am) para estabelecer-se defensivamente, 

barrando o avanço Ini em território Am, cobrindo a concentração estratégica dos 

demais meios do CT Op E, e para proteger as Estruturas Estratégicas Azu e Am 

localizadas na ZC. 

b. 2ª Fase: após a concentração dos demais meios terrestres Azu (11ª DE 

e 12ª DE), passar a C Ofs, na direção estratégica AMARELO/VERMELHO, para 

restabelecer a integridade da fronteira AMARELO/VERMELHO e operar em território 

Vm para destruir o seu poder militar e restabelecer a estabilidade na Rg. 

18. Em D-18, o 1º C Ex obteve sucesso, penetrando no dispositivo defensivo 

AMARELO, avançando na direção geral W, rumo a TAUBATÉ, pela DTA VOLTA 

REDONDA – CRUZEIRO. Entretanto, para não comprometer o apoio logístico e 

visando aguardar o ressuprimento, que deverá se normalizar em 5 dias, o 1º C Ex 

Vm realizou uma Pausa Operacional, detendo seu avanço e estabelecendo uma P 

Def com a 11ª e 13ª Bda Inf Mec na região balizada pelo corte do Rio PARAÍBA DO 

SUL e Rio SEM NOME na Altu da Loc de LAVRINHAS, mantendo em Res a 21ª Bda 

C Bld. Lançou, ainda, o 101º RC Rec Vm para cobrir o estabelecimento da P Def 

(Esboço Nr 1 e 2). 

19. O 2º C Ex Vm se entronca na Altu de PARATY tendo finalizado a 

concentração de seus meios (Esboço Nr 1). 

20. Ainda que não completada a mobilização de todos os meios militares 

adjudicados à Coalizão Azu/Am, o CT Op E avaliou que devido à Sit do Ini e ao atual 

estágio da etapa de geração de forças, já era o momento de passar à 2ª fase da 

campanha militar com os meios já concentrados no TO. 

21. Com isso, a FTC Cbn deu início à fase Ofs e decidiu empregar a 11ª DE 

(41ª Bda Inf Bld, 55ª Bda Inf Mtz, 20ª Bda C Mec e 21ª Bda C Mec) na DTA 

TAUBATÉ – ITATIAIA, para conquistar a Loc ITATIAIA; e a 12ª DE (24ª Bda C Bld, 
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56ª Bda Inf Mec, 22ª Bda C Mec e 23ª Bda C Mec) na DTA UBATUBA – ANGRA 

DOS REIS, para conquistar a Loc ANGRA DOS REIS (Esboço Nr 3). 

22. O Cmt da 11ª DE decidiu realizar uma marcha para o combate coberta, a 

cavaleiro da Rdv 116, empregando a 21ª Bda C Mec como força de cobertura 

avançada para estabelecer contato com o Ini e ficar ECD Ap Ultr de Elm 11ª DE ou 

Pross para o E. 

23. A 1ª Divisão de Infantaria Am e a 26ª Bda Inf Ligeira Am sofreram 

pesadas baixas nas batalhas travadas com o Ini na P Def e encontram-se em 

retirada, sem condições de serem novamente empregadas em combate em menos 

de 30 dias. 

24. O Cmt 11a DE decidiu empregar o 5o B Av Ex realizando Operações 

Aeromóveis em proveito das ações da DE na Operação, passando em Ct Op a 

Esqda He Rec Atq/5º B Av Ex à 21ª Bda C Mec . 

25. A FAC Cbn tem condições de assegurar a superioridade aérea por 

limitados espaços de tempo. 

26. O país CINZA poderá constituir uma aliança com os Vermelhos. 

27. Azuis e Vermelhos dispõem de tecnologia nuclear, mas não houve 

decisão governamental para a fabricação de artefatos nucleares. 

 

ESBOÇO NR 1 (Situação Inimigo) 
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ESBOÇO NR 2 (Situação Inimigo na Z Aç 11ª DE) 

 

 

 

 

ESBOÇO NR 2 (Manobra FTC) 
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1a SITUAÇÃO PARTICULAR 

 
 O Cmt da 21ª Bda C Mec, após reunir seu EM e realizar o Exame de Situação 
do Comandante, reuniu seus Cmt OM e transmitiu a Ordem de Operações AÇO. 

(Acesso Restrito) 
Exemplar Nr 02 de 10 cópias 
21ª Bda C Mec 
......... 
D-16/0600 
MQ – 09 

 
EXTRATO DA ORDEM DE OPERAÇÕES AÇO 

Rfr: - Crt SP, Esc 1/50.000 – TAUBATÉ. 
 

Composição dos meios 
 

 
1. SITUAÇÃO 

a. Forcas inimigas 

- Anexo A – Inteligência  

 

b. Forças amigas 

1) FTC Cbn 

FT 211º RC Mec FT 212º RC Mec Esqda He Rec Atq/ 
5º B Av Ex (Ct Op) 

21º GAC 105 AP 

- 211º RC Mec 
- FT 3º Esqd Fuz Bld 
(3º Esqd Fuz Bld + 
1º/1º Esqd CC)/213º 
RCB 
- 1ª/21º GAC 105 AP 
- 1º e 2º /21ª Cia E 
Cmb Mec 
 

- 212º RC Mec 
- 2ª/21º GAC 
 

 -21º GAC 105 AP (-1º e 

2º Bia O) 

 

21ªBia AAAe 21ª Cia E Cmb Mec 
-21ª Cia E Cmb (-1º e 
2º Pel) 

21ª Cia Com Mec 11ª Cia GE 

    

    

21º B Log Tr Bda Reserva  

 - Cmdo e Esqd 
Cmdo 
- 21º Pel PE 

- 213º RCB 
   - 213º RCB (- FT 3º 
Esqd Fuz Bld) 
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a) Missão: realizar Op Of para restabelecer a fronteira do País AMARELO e 

operar em território VERMELHO para destruir o poder militar Vm e restabelecer a 

estabilidade na Rg. 

b) Intenção do Cmt FTC Cbn: para a 2ª fase da Op, é reconquistar o 

território invadido no mais curto prazo possível, impedindo a retomada do avanço Ini. 

2) 11ª DE 

a) Missão: realizar uma marcha para o combate coberta, na DTA TAUBATÉ- 

ITATIAIA, para Conq a Loc de ITATIAIA, empregando a 21ª Bda C Mec como Força 

de Cobertura Avançada para estabelecer contato com o Ini e ficar ECD Ap Ultr ou 

prosseguir para o N. 

3) Ao Sul, a 12ª DE atuará na DTA UBATUBA-ANGRA DOS REIS, para Conq 

a Loc de ANGRA DOS REIS. 

4) A Leste, Elm da 1º DI Am e 26ª Bda Inf Ligeira Am em retirada para Oeste. 

5) A FNC Cbn ao Sul, operando no litoral Azu, Am e Vm. 

6) A FAC Cbn tem condições de assegurar a superioridade aérea por limitados 

espaços de tempo. 

c. Meios recebidos e retirados 

- Conforme a composição dos meios. 

 

2. MISSÃO 

a. A fim de cooperar com a 11ª DE na sua missão de Conq a Loc de ITATIAIA, 

cobrir o seu movimento para o Leste, a partir de D-15/0600, entre as L Ct ALFA  e 

FINAL. Em final de missão, ficar ECD Ap Ultr de Elm 11ª DE ou Pross para o E. 

b.  Minha intenção é garantir os reconhecimentos e a segurança necessários 

para que a 11ª DE estabeleça o contato com o grosso do 1º C Ex Vm no mais curto 

prazo. As tarefas principais ao cumprimento da missão são a progressão para o E 

com rapidez, utilizando o maior número de eixos possíveis, a garantia da posse dos 

acidentes capitais que dominem os eixos de progressão da 11ª DE e o 

esclarecimento do dispositivo, valor, localização e composição do Ini na Altu de 

LAVRINHAS na Z Aç da 11ª DE. O EFD é garantir a posse das regiões que Psb à 

Bda Mnt Ctt com o Ini e Ap Ultr de Elm da 11ª DE ou Pross para o E.  

 

3. EXECUÇÃO 

a. Conceito da operação 
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1) Manobra 

a) A 21ª Bda C Mec cobrirá o avanço da 11ª DE a partir de D-15/0600, entre 

as L Ct ALFA e FINAL, empregando a FT 211º RC Mec a S, realizando a Aç Pcp, e o 

212º RC Mec a N; 

b) Aclh Elm da 1ª DI Am e 26ª Bda Inf Ligeira Am que retraírem por sua Z 

Aç; 

c) ligar-se-á a S com Elm da 12ª DE; 

d) atingirá a L Ct FINAL até D-14/1800; 

e) em final de Mis, ficará ECD prosseguir para o E ou Ap Ultr da 11ª DE; 

f) deslocará a maioria dos meios pela zona de ação da FT 211º RC Mec. 

g) Anexo B: Calco de Operações 

2) Fogos 

a) Alvos de Alta Prioridade 

(1) PC da Bba Inf Mec Vm e de RI Mec/ RC Rec; 

(2) Cmt da GU, U e SU; 

(3) Elm blindados em  Z Reu com valor mínimo Pel; 

(4) Elm mecanizados em Z Reu com valor mínimo Pel; 

(5) Anv Remotamente Pilotadas (ARP) e Radares de Vigilância Terrestre; 

e 

(6) Meios Eng Emp em Tva, particularmente as Vtr Bld Lançadoras de 

Ponte (VBLP) Vm. 

b) Diretrizes de Fogos 

- Prio F: FT 211º RC Mec 

3) Guerra Eletrônica 

...........................................................................................................................

......... 

b. FT 211º RC Mec 

............................................................................................................................. 

c. FT 212º RC Mec 

............................................................................................................................... 

d. Esqda He Rec Atq/ 5º B Av Ex 

- Ficar ECD Rlz Mis Amv em proveito da Man da FT 211º RC Mec e FT 212º 

RC Mec, nessa ordem. 

e. Apoio de fogo 
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1) Apoio e Artilharia 

a) Generalidades 

....................................................................................................................... 

b) Organização para o combate 

(1) Art Cmp 

(a) 21º GAC 155 AP: Ap G à 21ª Bda C Mec 

(b) 1ª/21º GAC 105 AP – Ref à FT 211º RC Mec 

(c) 2ª/21º GAC 105 AP – Ref à FT 212º RC Mec 

(2) AAAe 

- 21ª Bia AAAe: Ap G à 21ªBda C Mec 

c) Outras prescrições 

- An C: PFA (omitido) 

2) Apoio de F Ae 

.............................................................. 

3) Medidas de coordenação 

.............................................................. 

f. Mobilidade, contramobilidade e proteção 

1) Generalidades 

- O 11º Gpt E apoiará as ações da 21ª Bda C Mec durante a marcha para o 

combate da 11ª DE, Estbl LAT coincidentes com as L Ct, em vigor, Mdt O. 

2) 21º Cia E Cmb Mec 

a) Ref 

- Ref a FT 211º RC Mec com o 1º e 2º Pel E Cmb. 

b) Ap Cj 

(1) Rlz a Mnt da rede mínima de estradas a 21ª Bda C Bld 

(2) Ficar ECD: 

(a) apoiar a reserva quando empregada, e 

(b) aumentar o apoio de engenharia aos Elm 1º Esc 

 

g. 21ª Cia Com Bld 

............................................................................................................................... 

h. 21º B Log 

............................................................................................................................... 

i. Tropas da Bda 
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............................................................................................................................... 

j. Reserva 

- 213º RCB 

a) Dslc à esteira da FT 211º RC Mec 

b) Ficar ECD atuar Prio na Z Aç da FT 211º RC Mec 

k. Prescrições diversas 

1) Composição dos meios em vigor: D-16/1500P. 

2) EEI 

a) Quais as condições de trafegabilidade do eixo P1 e P2  para as tropas da 

DE? 

b) Quais as condições de trafegabilidade dos múltiplos eixos existentes a W 

do Rio SEM NOME e Rio PARAÍBA DO SUL, na Z Aç da Bda, para as tropas da 

DE? 

c) Quais as regiões de passagem sobre o Rio ITAIM, Rio SEM NOME e Rio 

PARAÍBA DO SUL na Z Aç da Bda? 

d) O inimigo tua a cavaleiro dos eixos P1 e P2? Em caso afirmativo: onde, 

como e com que meios? 

e) O inimigo realiza ações de contra-reconhecimento a W do Rio SEM 

NOME e Rio PARAÍBA DO SUL na Z Aç da Bda? Em caso afirmativo: onde, como e 

com que meios? 

f) O inimigo realiza ação retardadora a W do Rio SEM NOME e Rio 

PARAÍBA DO SUL na Z Aç da Bda? Em caso afirmativo: onde, como e com que 

meios? 

g) O inimigo ocupa dispositivo defensivo no corte do Rio SEM NOME e Rio 

PARAÍBA DO SUL na Z Aç da Bda? Em caso afirmativo: onde, como e com que 

meios? 

i) O inimigo atua nas Loc GUARATINGUETÁ, ROSEIRA, LORENA, CANAS, 

CACHOEIRA PAULISTA, VILA EMBAÚ, CRUZEIRO E LAVRINHAS? Caso 

afirmativo: como e com que meios? 

 

4. LOGÍSTICA 

a. Transporte 

1) EPS 

- Rdv BR 116. 
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5. COMANDO E COMUNICAÇÕES 

a. Eixos de Comunicações 

1) Bda: Rdv BR 116. 

2) Esc Subd: escolher e informar. 

 

6. PESSOAL, COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS CIVIS 

................................................................................................................................... 

 

Acuse estar ciente. 

a) __________________________ 

Cmt 41ª Bda C Mec 

Anexos: A – Inteligência (omitido) 

 B – Calco de Operações (Extrato - Calco Nr 02) 

   

Distribuição: Lista A 

 

Confere: a) ___________________ 

E3 41ª Bda C Mec 
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ANEXO DE INTELIGÊNCIA 
 

1. TERRENO 

 - Em época de chuva, a capacidade das Rv não asfaltadas fica reduzida em 
30%. 
 - Existem vaus para tropa de qualquer natureza nos locais onde estradas, 
caminhos e trilhas cruzam cursos de água e em que não existem representação de 
pontes. 
 - As matas densas constituem obstáculos para Vtr e dificultam o movimento de 
tropa a pé. 
 - A vegetação ciliar só constitui Obt para Vtr e CC. Bosques de pinheiros são 
comuns nos topos das elevações e não constituem Obt para tropa a pé. 
 - Os eucaliptais só permitem o movimento de elementos a pé sem estarem 
desdobrados para o combate. 
 - O solo é firme, permitindo, em tempo seco, o movimento de Vtr sobre rodas e 
lagartas através campo. 
 - Regiões pantanosas: Obt com qualquer tempo. 
2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E METEOROLÓGICAS (Período de interesse) 
 - Tempo: bom e seco; céu limpo. 
 - Ventos dominantes: SE, média 6 Kt. 
 - Temperatura média: 18 C. 
3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE OPERAÇÕES 
 - A Pop AMARELA, em sua maioria, é favorável aos AZUIS. No entanto, há 
pequena parcela da sociedade, principalmente em centros urbanos, que apóia 
VERMELHOS. 
 - Nas Loc CRUZEIRO DO SUL e VILA DO EMBAÚ, há pequenos grupos civis 
insatisfeitos, simpatizantes dos vermelhos, ECD executar Aç hostis contra nossa 
tropa. 
 - Na A Op existe a possibilidade de estabelecimento de PO nas diversas 
elevações, porém os campos de Obs e tiro não são muito profundos devido à 
conformação acidentada do terreno. 
 - As numerosas linhas de intervisibilidade existentes possibilitam boas cobertas 
e abrigos. 
 - As diversas regiões de matas podem ser aproveitadas como cobertas. 
 - As diversas áreas de matas impedem o uso de blindados. 
 - Os rios PARAIBA DO SUL, PARAITINGA, PARAIBUNA e CAPIVARI são Obt 
para tropas Mtz, Mec e Bld. 
 - Devido às chuvas, as regiões alagadiças impedem o movimento de Vtr. 
 - As serras do JAMBEIRO, QUEBRA CANGALHA e SAMAMBAIA são Obt para 
tropas Mtz, Mec e Bld. 
 - A Represa do Rio PARAIBUNA e FUNIL é Obt para tropas Mtz, Mec e Bld. 
 - As Rdv AM 099 e 125 cortam a Z Aç de S para N, a Rdv AM 171 de SO para 
NE, é um importante eixo secundário alfaltado. 
 - A Rdv AM 116 que liga SÃO PAULO a RIO DE JANEIRO baliza a principal via 
de acesso, pois possui orientação de W para E e passa por localidades importantes 
(inclusive a capital AMARELA) da Z Aç da 11ª DE. 
 - A Rdv AM 101, que liga SANTOS a RIO DE JANEIRO baliza um importante 
eixo no litoral AMARELO que permite o deslocamento de tropa de grande valor entre 
os países AZUL e VERMELHO. 
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 - Existem diversos eixos secundários que se desenvolvem no sentido S-N que 
balizam vias de acesso no interior da A Op da DE. 
4. SITUAÇÃO INIMIGA 
 a. Identificação, valor, composição e localização 

1) Situação geral 
a) Em D-19, a FTC Vm atacou as tropas de fronteira do território 

AMARELO (1ª DI Am e 26ª Bda Inf Lligeira Am), empregando os 1º e 2º C Ex Vm. 
Em D-18 obteve êxito e penetrou no dispositivo defensivo, avançando na direção 
geral W, rumo à TAUBATÉ, capital do país AMARELO. O 2º C Ex Vm se manteve 
concentrando meios em PARATY e está ECD prosseguir rumo a W. 

b) O 1º C Ex Vm deteve o seu avanço na linha balizada pelo corte do 
Rio SEM NOME e Rio PARAÍBA DO SUL, a fim de não comprometer o apoio 
logístico e não deixar os flancos e a retaguarda de suas tropas vulneráveis. 

c) Estima-se que tanto o 1º C Ex Vm, quanto o 2º C Ex Vm conseguirão 
avnçar para o W em até 5 (cinco) dias. 

d) O 1º C Ex Vm lançou o 101º RC Rec para W, a fim de cobrir a 
preparação de sua P Def, provavelmente ocupando PAG. 

e) O 2º C Ex opera na Z Aç da 12ª DE. 
2) Composição 

a) O 1º C Ex é formado pelas 11ª e 13ª Bda Inf Mec Vm, 21ª Bda C Bld 
Vm e 101º RC Rec. 

b) A 11ª Bda Inf Mec Vm é formada pelos 111º e 112º RI Mec, 113º RCC 
e 114º RC Rec, mais as armas de apoio. Estima-se que ela esteja com 90% do seu 
poder de combate. 

c) A 13ª Bda Inf Mec é formada por dois RI Mec e um RCC, mais as 
armas de apoio. Estima-se que eles estejam com 80% do seu poder de combate, 
aguardando recompletamento e ressuprimento. 

d) A 21ª Bda C Bld é formada por três RCC, um RI Mec (quaternário) e 
um Esqd C Rec, mais as armas de apoio. Estima-se que eles estejam com 80% do 
seu poder de combate, aguardando recompletamento e ressuprimento. 

e) A Art do C Ex Vm é formada pelos 1º e 2º /102º Agpt Art Cmp (30 x 
C33) e a 3ª/102º Agpt Art Cmp (Bia LM 127mm). 

f) A Art da 11ª Bda Inf Mec Vm é formada pelo 11 GAC 155 AP (12 x 
C40) 

g) A Art da 13ª e 14ª Bda Inf Mec Vm é formada por um GAC 155 AR (18 
x C33). 

3) Dispositivo  
a) O 1º C Ex Vm estabeleceu uma P Def na linha balizada pelo corte do 

Rio SEM NOME e Rio PARAÍBA DO SUL com a 11ª Bda Inf Mec e 13ª Bda Inf Mec. 
b) Visando cobrir a P Def e retardar ações ofensivas, o 1º C Ex Vm 

lançou o 101º RC Rec para cobrir a P Def. 
c) Estima-se que LPE seja na L Ct BRAVO. 

b. Atividades importantes, recentes e atuais 
1) Operacionais  

.................................................................................................................... 
2) Logísticas 

.................................................................................................................... 
3) Inteligência 

.................................................................................................................... 
c. Peculiaridades e deficiências 
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1) Operacionais 
.................................................................................................................... 

2) Guerra Eletrônica 
- A GE Vm realiza ações de MEA o mais a frente possível e só usa de 

interferências nos momentos decisivos ou em áreas de engajamento. 
3) Logísticas 

- O Ini sente dificuldades de ressuprir e manutenir seu material face ao 
avanço obtido. 

4) Doutrinárias 
- Aa 11º Bda Inf Mec tem por característica explorar ações de contra-

reconhecimento e monitorar o Ini desde o mais longe possível com todos os 
sensores disponíveis. 

5) Pessoal 
- O Ini sente dificuldade de recompletar seus efetivos em face do avanço 

obtido. 
6) Inteligência 

- O Ini tem atuado nas localidades, buscando simpatizantes à sua causa. 
d. Possibilidade das Forças Inimigas 

.........................................................................................................................
. 

e. Conclusão 
1) Linha de ação mais provável 

- Na Z Aç da 21ª Bda C Mec, a 11ª Bda Inf Mec conduzirá ações de 
segurança a E do Rio SEM NOME e Rio PARAÍBA DO SUL com o 111º RI Mec, 
112º RI Mec e 114º RI Mec, mantendo o 113º RCC em reserva, apoiada pelo 11º 
GAC 155 AP e cobrirá a P Def de maneira a retardar ou barrar o avanço de nossas 
forças. 

2) Linha de ação mais perigosa  
- Na Z Aç da 21º Bda C Mec, a 11º Bda Inf Mec, conduzirá ações de 

contra-reconhecimento entre o Rio SEM NOME e Rio PARAÍBA DO SUL e o Rio 
ITAIM, utilizando-se, particularmente, das cidades sobre os eixos, com o 113º RCC e 
114º RC Rec, apoiada pelo 11º GAC 155 AP e cobrirá a P Def com os 111º RI Mec e 
112º RI Mec, de maneira a retardar ou barra o avanço de nossas forças. 

3) Dispositivo 
.................................................................................................................  
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2ª SITUAÇÃO PARTICULAR 

 

 Em D- 15, no contexto das Aç Of da 11ª DE na DTA TAUBATÉ- ITATIAIA, a 21ª 

Bda C Mec se deparou com uma resitência Ini mobiliada por tropas do 101º RC Rec  

Vm (provável PAG Ini) nas Altu que dominam a Loc de CACHOEIRA PAULISTA e 

rompeu a posição com forte impulsão, prosseguindo para o norte. 

 Em D-14, a F Cob/11ª DE informou que ficou detida no corte do Rio SEM NOME 

e Rio PARAÍBA DO SUL, tendo estabelecido Ctt com o Ini  em sua Pos defensiva. 

Em consequência, o Cmt 11ª DE decidiu intervir por meio de um ataque para 

continuar no prosseguimento para o Leste. 

 Por meio de sensores de levantamento e busca de alvos, foi identificado a Pos 

de uma bateria Art Cmp Ini na Área de Defesa Avançada do Ini, que poderá influir 

diretamente nas ações da DE. Com o intuito de neutralizar tal ameaça, o Cmt 21º 

Bda C Mec decidiu empregar a Esqda He Rec Atq / 5º B Av Ex para realizar um 

ataque Amv e destruir o máximo de meios possíveis de Art Cmp dessa bateria. 

 

PEDIDO Nr 01 

          

a) Como comandante da Esqda He Rec Atq , planeje e emita sua Ordem 

Preparatória. 

b) Como comandante do pelotão de reconhecimento, planeje, emita sua ordem e 

execute o reconhecimento para o ataque. 

c) Como comandante do pelotão de  ataque, planeje, emita sua ordem e execute o 

ataque. 

d) Os CS devem planejar, coordenar com seu CB e executar as missões recebidas. 

e) Os CB devem realizar o Briefing com o PT e executar as missões recebidas. 
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FICHA REGISTRO DE SIMULAÇÃO DE VOO  
 

MISSÕES DE COMBATE 
 

 
 

 

DESEMPENHO NO VÔO I 

a. Planejamento  

b. Desempenho básico  

c. Procedimentos de voo  
 
 

FRAÇÃO I R B MB E 

Pel Rec Atq      

01. PREPARAÇÃO      

        a. Transmissão da O Prep       

        b. Equipagem das cartas      

02. ORDEM DE OPERAÇÕES      

        a. Apresentação da Ssituação      

        b. Apresentação da Missão       

        c. Apresentação da Manobra      

        d. Apresentação do Calco Op      

        e. Ordens aos Elm subordinados      

        f. Apresentação da Logística      

        g. Apresentação das Comunicações e Eletrônica      

        h. Segurança de voo      

        i. Ensaio/ Matriz de sincronização      

03. EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO      

        a. Navegação      

        b. Técnica de deslocamento      

        c. Uso das Com e Elt      

        d. Procedimento em conduta      

        e. Segurança técnica      

        f. Segurança tática      

        g. Ação no Obj.      

        h. Retorno Linhas Amigas      

04. OUTROS      

        a. Cumprimento de horários      

        b. Ação de Comando      

        c. Briefing com PT      

        d. Apresentação de relatório      
 

 

 
 

Informações complementares  de avaliações I R B MB E 

1. Curricular  
CONCEITO 

Total do vôo      
2. Incompleto  Total anterior      
3. Abortado  

SUFICIENTE 
 Total Geral      

Motivo Carimbo 
INSUFICIENTE  

    
 

 

Instrutor ( Posto/ Nome ) 

 
Data Anv Missão Partida 

 

 (   )S  (   )N 

Duração ( I ) 

Assinatura do instrutor 
 
 

Instruendo ( Posto/Nome ) De: Duração ( II ) 

Para: 
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Comentários do Instrutor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atributos da Área Afetiva : 
 (   )Equilíbrio Emocional (   ) Adaptabilidade (   ) Autocrítica (   )Autoconfiança (   )Zelo (   )Outros 

 

 

 

 

 

         

  __________________________    __________________________    

__________________________  

           Assinatura do Instrutor                 Assinatura do  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A 
 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec Atq) da Aviação do Exército para as 

missões de combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no 

nível tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 

a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

 

 

1. Qual a sua função em voo? 

(   ) PO (   )PB 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

EMPREGO DE SIMULADORES NO ADESTRAMENTO TÁTICO DE PELOTÃO 
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Considerando o emprego dos dispositivos sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx no ensaio da missão de Ataque Aeromóvel do Pel Rec e Atq, durante o 

Curso de Piloto de Combate, do qual o senhor participou, responda os itens a seguir. 

 

2. “O treinador sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas 

(cenário de simulação) com boas referências visuais para execução dos 

procedimentos de segurança técnica e tática na condução do voo simulado, 

como em um real.” Qual o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

3. “O cenário da simulação permitiu reconhecer o terreno da missão de 

voo real a ser executada.” Qual o seu nível de concordância em relação a essa 

afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

4. “O cenário permitiu a realização da navegação tática carta terreno no 

voo simulado, como em um voo real.” Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 
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5. “O treinador sintético de voo do CIAvEx ofereceu condições técnicas 

(estrutura de cabine, cenário de simulação, controles e verossimilhança de 

comandos de voo)  para execução de Técnicas, Táticas e Procedimentos para 

situações de contingência na realização do voo simulado, como em um voo 

real”. Qual o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

6. “A estrutura física dos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 

(equipamentos rádios e proximidade física das cabines) permitiu o 

estabelecimento de uma comunicação eficaz para o comando da fração na 

execução do voo simulado, como em um voo real”. Qual o seu nível de 

concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente  

 

7. “A configuração do software de simulação dos treinadores sintéticos 

de voo do CIAvEx (projeção e visualização das demais aeronaves do Pel no 

cenário da simulação) permitiu o estabelecimento de uma consciência 

situacional eficaz para o comando e controle da maneabilidade na execução do 

voo simulado, como em um voo real”. Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente  
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8. “A resposta do comando de voo dos treinadores sintéticos de voo 

CIAvEx é semelhante a do voo tático real” Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

9. “A simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 

permitiu a realização das coordenações de tomada do dispositivo para o 

Ataque Aeromóvel como em um voo real”. Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente  

 

10. “A simulação de voo nos treinadores sintéticos de voo do CIAvEx 

permitiu a execução da ação no objetivo como em um voo real” Qual o seu nível 

de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente  

 

11. “A simulação de voo permitiu o ensaio de todas as fases do voo com 

eficácia”. Qual o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 
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(   ) Discordo totalmente  

 

 12. “O emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicóptero do 

CIAvEx é eficaz no adestramento tático dos Pelotões de Reconhecimento e de 

Ataque da Aviação do Exército para as missões de combate”. Qual o seu nível 

de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo 

(   ) Discordo totalmente 

 

13. Em sua opinião, quais são as atuais deficiências dos treinadores sintéticos 

do CIAvEx, considerando seu emprego na instrução de adestramento tático dos Pel 

Rec Atq para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

14. Em sua opinião, que peculiaridades de uma instrução de adestramento 

tático para um Pel Rec e Atq não podem ser atendidas pelo uso dos treinadores 

sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx? Porque? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

15. Em sua opinião, que melhorias poderiam ser implementadas nos 

simuladores sintéticos do CIAvEx para que fossem empregados com maior eficácia 

na instrução de adestramento tático dos Pel Rec Atq para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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16. Em sua opinião, quais seriam as contribuições do uso dos treinadores 

sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx para a prática do adestramento tático 

dos Pel Rec Atq da Av Ex para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

17. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAMENTO 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO B 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque da Aviação do Exército para as missões de 

combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no nível 

tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 

a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

 

 

 

 

1. De quantos exercícios de voo desenfiado o senhor participou no biênio de 

2015 e 2016? 

FREQUÊNCIA DO ADESTRAMENTO TÁTICO 
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(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

2. De quantos exercícios de voo de contorno ou de navegação à baixa altura 

(NBA) o senhor participou no biênio de 2015 e 2016? 

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

3. De quantos exercícios de maneabilidade de pelotão o senhor participou no 

biênio de 2015 e 2016? 

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

 

4. De quantos exercícios de Ataque Aeromóvel o senhor participou no biênio 

de 2015 e 2016? 

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 
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5. De quantos exercícios de Reconhecimento Aeromóvel o senhor participou 

no biênio de 2015 e 2016? 

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

6. De quantos exercícios de Vigilância Aeromóvel o senhor participou no 

biênio de 2015 e 2016? 

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

7. Em média, quantos voos de adestramento o senhor deixou de realizar em 

razão de indisponibilidade de aeronaves no biênio de 2015 e 2016?  

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 

(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

8. Em média, quantos voos de adestramento o senhor deixou de realizar em 

razão de restrições meteorológicas no biênio de 2015 e 2016?  

(   ) Mais que 10 (dez) 

(   ) Entre 6 (seis) e 10 (dez) 

(   ) Entre 4 (quatro) e 5 (cinco) 

(   ) Entre 2 (dois) e 3 (três) 
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(   ) 1 (um) 

(   ) 0 (zero) 

 

9. O senhor participou de algum exercício de adestramento com o objetivo 

exclusivo de treinar Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) para as situações de 

contingência em uma missão de combate no ano de 2015 e 2016. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso positivo, quantas vezes? ___________. 

 

 

 

 

10. O senhor já utilizou os treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx (simuladores sintéticos)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

11. O senhor já utilizou os treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para treinamento de uma missão de combate? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

12. Em sua opinião, quais são as atuais deficiências dos treinadores sintéticos 

do CIAvEx, considerando seu emprego na instrução de adestramento tático dos Pel 

Rec Atq para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

13. Em sua opinião, que peculiaridades de uma instrução de adestramento 

tático para um Pel Rec e Atq não podem ser atendidas pelo uso dos treinadores 

sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx? Porque? 

EMPREGO DE SIMULADORES NO ADESTRAMENTO TÁTICO 
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

14. Em sua opinião, que melhorias poderiam ser implementadas nos 

simuladores sintéticos do CIAvEx para que fossem empregados com maior eficácia 

na instrução de adestramento tático dos Pel Rec Atq para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

15. Em sua opinião, quais seriam as contribuições do uso dos treinadores 

sintéticos de voo de helicópteros do CIAvEx para a prática do adestramento tático 

dos Pel Rec Atq da Av Ex para as missões de combate? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

16. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 
 

 

 

FECHAMENTO 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Maj VIZACO, Chefe da Divisão 

de Simulação da Av Ex) 
 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec Atq) da Aviação do Exército para as 

missões de combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no 

nível tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

1 - Qual o custo de operação dos treinadores sintéticos de voo de 

helicópteros? 

O custo da operação está relacionado não só com o funcionamento dos 

simuladores, mas também com a infraestrutura que a comporta. Então os gastos 

com a luz do pavilhão, com a água, com a manutenção e com o pagamento do 

pessoal devem ser considerados. De uma maneira geral, você pode raciocinar com 

mailto:leonardecavalaria@gmail.com
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uma HV com valor em torno de R$ 620,00. Nesse valor, já estão mais ou menos 

incluídos todos esses gastos. O custo de manutenção é de R$ 32.000,00 por ano, 

para o funcionamento das nossas cinco cabines, embora estejamos com apenas 

quatro funcionando. Estamos trabalhando na quinta cabine para adaptá-la ao 

Fennec modernizado e isso está tomando parte de nosso tempo, mas a princípio, já 

estamos finalizando os ajustes e, logo mais, ela estará operando também. Esse 

custo de manutenção, para se ter uma ideia, tem um valor muito aquém do que 

gastamos com a manutenção do SHEFE. É importante lembrar que o custo da HV 

final pode aumentar ou diminuir em função de termos uma constância de operação 

dos dispositivos ou não. Isso é o que chamamos de taxa de ociosidade. Se temos 

uma taxa de ociosidade baixa, quer dizer que o dispositivo não está sendo 

empregado, mas os gastos de contrato, manutenção, luz e água não mudam. Então 

se eu faço uma hora de voo nesse simulador durante o ano, quer dizer que essa HV 

custou todo o valor de operação, ou seja, quanto menos eu usar o simulador, mais 

caro fica sua HV. Em compensação, se eu usar muitas HV no simulador, eu diluo os 

gastos previstos em todas essas HV, e, no final, elas saem mais baratas. Hoje, os 

treinadores sintéticos são o carro chefe da divisão. Pode-se considerar que eles têm 

uma taxa de ociosidade baixa, de uma maneira geral, porque essa taxa também 

varia ao longo do ano ou até mesmo da semana, mas em resumo, ela é baixa. Outro 

fato a ser considerado é o emprego da minha equipe de instrutores. Nós 

trabalhamos com duas modalidades de instrução, o Dry Lease e o Wet Lease. Na 

modalidade Dry Lease, nós fornecemos apenas os dispositivos para o treinamento, 

e a designação da equipe de instrutores fica sob responsabilidade da unidade aérea. 

Na segunda modalidade, nós somos responsáveis por fornecer as cabines e os 

instrutores. Nesse caso, eu tenho que considerar o pagamento do pessoal, então a 

permanência deles também encarece a HV, porque eles estão aqui somente para 

isso. Agora, não é porque a HV do simulador sai mais barata que poderemos 

raciocinar com supressão de horas de voo reais. O que podemos fazer é executar 

uma quantidade superior de exercícios antes do exercício real, incrementando o 

adestramento das tripulações e dirimindo possíveis falhas de operação. Os 

simuladores de voo vieram para auxiliar o adestramento, entretanto não se pode 

esquecer que eles são um meio auxiliar que complementa o adestramento realizado 

com a aeronave real, não podendo substituí-la. As horas de voo reais não podem 

ser suprimidas pela disponibilidade constante de HV em simuladores. 
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2 - Em levantamento realizado com ex-alunos do CPC de 2015, 2016 e 

2017, foram observadas algumas deficiências dos dispositivos que podem 

comprometer a instrução de adestramento tático. O senhor tem conhecimento 

dessas deficiências? 

Sim, tenho sim. 

3 – Com relação às deficiências de modelagem do cenário e da 

resolução das imagens, existe alguma perspectiva de melhoria para resolução 

desse problema? 

A modelagem que nós fazemos é excepcional. Fazemos uma sobreposição 

de cenário baseado nas imagens coletadas no Google Earth e nas imagens 

captadas por nossos drones. O resultado é uma modelagem muito parecida com o 

terreno real e fizemos isso paras as operações de reconhecimento e vigilância 

aeromóvel do CPC desse ano (2017). O pessoal do CIAvEx trouxe para a gente com 

antecedência o local da operação e  solicitou que fizéssemos a digitalização do 

terreno para que a missão pudesse ser ensaiada. Na verdade, nesse ano, todas as 

missões foram ensaiadas aqui. O pessoal do CPC usou de forma maciça os 

simuladores. Só que essa solicitação tem que vir com uma antecedência, porque a 

média de trabalho de modelagem de cenário é de dois meses para cada 30 (trinta) 

hectares de terreno. Não conseguimos fazer esse trabalho para a área de operações 

das outras missões esse ano, então as imagens ficaram mais empobrecidas, talvez 

seja por isso que alguns pilotos tenham reclamado da visualização do cenário. Mas 

na missão de reconhecimento e vigilância que trabalhamos, o cenário ficou idêntico 

ao real. O problema é que só temos um militar para esse trabalho, então fica 

demorado e, por isso, a necessidade do pedido com antecedência. Apesar disso, 

logo será possível aumentar essa equipe e aí teremos maiores condições de 

modelar o terreno que for solicitado. 

4 – Com relação às deficiências de comunicações entre as cabines, 

existe alguma perspectiva de melhoria para resolução desse problema? 

Sim. Esse problema é causado apenas por uma questão de software. É só 

trabalharmos no programa para configurarmos mais canais de comunicações nos 

dispositivos. Os comandos funcionam normalmente, se o piloto fala no headset a 

tripulação ouve normalmente, como na Anv, caso ele aperte o PTT, ele falará com 

as demais cabines, então fica bem parecido com o voo real. O problema que se tem 

hoje pode ser resolvido apenas com a configuração do programa e já estamos 
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trabalhando nisso. O que tem nos faltado é tempo, mas acho que até o fim do ano 

(2017) já teremos solucionado isso. 

5 – Com relação às deficiências estruturais das cabines que não 

permitem interação total dos pilotos com o painel de instrumentos, restringem 

a visão lateral e não permitem modularidade para simulação de outras Anv, 

existe alguma perspectiva de melhoria para resolução desses problemas? 

Praticamente sim. De imediato temos alguns projetos que preveem a 

instalação de atuadores hidráulicos para movimentação da base das cabines, 

inserção de metralhadora lateral com plataforma e cenário próprios e outros. Mas 

com isso não conseguimos resolver essas deficiências citadas. Só vamos resolver 

isso com um projeto de reformulação das cabines. Na verdade não se trata de uma 

modernização, é, praticamente, uma substituição, e aí as cabines antigas seriam 

deslocadas para outra área da Divisão para permitir o treinamento do pessoal que, 

porventura, ainda estejam voando Anv antigas. É o máximo que se pode chegar 

para resolver o problema de simulação das outras Anv, adaptar esses treinadores 

(quando forem substituídos) para o layout do Pantera, Cougar etc. Agora, sistema 

modular de cabine, propriamente dito, não teremos. 

Essa substituição de simuladores só vai ocorrer graças ao contrato de compra 

das Anv 725 (Jaguar). A compra da Anv englobava, além da aquisição dos 

helicópteros, a realização de cinco subprojetos da Aviação. Eles tratavam sobre 

melhoria de infraestrutura de instrução, tanto para o CIAvEx quanto para a Divisão 

de Simulação. Eu mesmo escrevi um dos parágrafos desses subprojetos e nele 

inseri a reformulação dos treinadores sintéticos da Divisão. Para a solução da falta 

de visão lateral solucionaremos o problema com a instalação da cabine dentro de 

um domo, como é no SHEFE, assim o piloto terá visão em 360º. O painel terá toda a 

interação necessária para a operação do piloto, exatamente como é na Anv, bem 

como os aparelhos rádios, de navegação etc. Além do mais, essas cabines também 

terão um sistema de movimentação, não tão elaborado quanto o SHEFE, mas 

suficiente para dar as sensações causadas pelo voo aos pilotos. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Maj MENDES, Subchefe da 

Divisão de Simulação da Av Ex) 
 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec Atq) da Aviação do Exército para as 

missões de combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no 

nível tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

1- Os simuladores sintéticos da Divisão de simulação são (ou estão) 

adequados para adestramento tático no nível seção/pelotão/esquadrilha? 

Sim, eles são perfeitamente adequados, principalmente para o treinamento de 

seção ou pelotão, por conta da quantidade de simuladores que nós temos. Temos 

quatro simuladores funcionando e um em manutenção. Pro treinamento de 

esquadrilha nós, futuramente, pretendemos ligar os dispositivos de simulação virtual 
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com uma simulação construtiva, por meio de uma mesa ou computador que 

apresentará o ambiente virtual em que as frações estão inseridas para o Cmt Esqda 

ou para um Estado Maior. 

2- Existe alguma necessidade de adequação ou mesmo de aquisição 

para se atingir essa finalidade na sua condição mínima? 

Como eu falei, os dispositivos já podem ser empregados para o adestramento 

tático, inclusive essa é uma de nossas intenções, mas também pretendemos 

implementar algumas melhorias. Uma delas é fazer a instalação de atuadores 

hidráulicos na base da cabine pra permitir a sua movimentação. Ela poderá simular 

as curvas da aeronave, a trepidação, o giro etc. São atuadores simples, com uma 

grau de amplitude menor do que 6º (seis graus), mas já é o suficiente pra dar a 

sensação de movimento. Na verdade, o simulador só inicia o movimento, o restante 

é parte de uma sensação criada pelo próprio cérebro, então pra gente isso já é 

suficiente. Outra ideia seria instalar uma plataforma para o mecânico atirar com a 

metralhadora lateral. Vimos um equipamento desse na feira ITSEC e planejamos 

instalar aqui também. O mecânico passa a operar a metralhadora tendo sua própria 

projeção de cenário a frente. Estará em cima de uma plataforma sob atuadores, 

também, que recebe as mesmas informações da cabine dos pilotos. Elas não 

necessariamente vão ficar no mesmo espaço físico, digo, a metralhadora pode ficar 

em outro local em relação às cabines de simulação dos pilotos, mas estarão 

interligadas. O que o piloto executa e vê, o mecânico sente e vê em sua projeção a 

imagem correspondente à visão que teria se estivesse na mesmo cabine, olhando 

pela lateral da Anv. 

3 - Até quantas cabines são possíveis de se integrarem em um mesmo 

cenário de simulação? Até que valor de fração poderá ser adestrado nos 

simuladores (seção, pelotão, esquadrilha)? 

Por agora podemos integrar as quatro cabines em funcionamento que nós 

temos, e cinco quando terminarmos a manutenção da última. Mas pode-se treinar 

qualquer valor de fração, sendo que pelotão seria o mais razoável. 

4 - É possível inserir aeronaves “amigas” na simulação sem que existam 

cabines que a controlem, apenas como meio de auxílio na composição dos 

meios das frações (Inteligência artificial ou mesmo por operação do 

controlador do cenário)? 
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É possível sim, mas ela acabam tendo que ser operadas por algum 

controlador e, às vezes, dependendo do tipo de voo e do controlador não fica tão 

bem assim. 

5- É possível inserir “inimigos” na simulação que possam atuar 

diretamente contra as frações (Inteligência artificial ou mesmo por operação 

do controlador do cenário)? 

Também é possível. Não temos inteligência artificial no programa para isso, 

até porque é uma programa paisano o que usamos, o X Plane. Mas ele nos permite 

colocar alguns sistemas de armas e operá-los para abater as Anv durante o voo. 

6 - Qual o custo de aquisição e operação dos dispositivos de simulação 

do CIAvEx. Qual o custo comparado ao emprego real de aeronaves? 

É complicado levantar os custos da operação desses dispositivos, porque 

nesse custo se deve computador os gastos com luz, água, manutenção das salas e 

dos equipamentos etc. Não temos um dado levantado pra isso exatamente. Pode-se 

raciocinar com o dado de um full motion em que se avalia que a hora de voo custe 

vinte por cento da hora de voo real. Deve ser entendido também que pra nós não 

vale a pena ter um equipamento muito sofisticado, no estado da arte, com custo 

elevadíssimo, sabendo que ele será sucedido por outro mais evoluído. O custo 

benefício para gente não seria bom. Então sempre raciocinamos com a aquisição de 

dispositivos que já estejam no mercado hà mais tempo e com preço mais acessível, 

porque certamente ele já disponibilizará os requisitos operacionais básicos e 

técnicos que precisamos para a nossa instrução. Prevendo a natural degradação do 

equipamento, e considerando os riscos a que o sistema está exposto, deve-se 

planejar a reciclagem tecnológica para restaurá-lo às condições exigidas pelos 

requisitos previstos. Só que não podemos nos dar ao luxo de perseguir a vanguarda 

tecnológica. Precisamos de tecnologias estáveis e comprovadas. Então temos que 

fazer apenas uma pergunta: Que aspectos da operação necessitam ser praticados 

no simulador? Para responder a isso se verifica a aderência do simulador às 

características e exigências da capacitação requerida. É o que chamamos de TNA, 

que se baseia no levantamento dos requisitos do treinamento que se pretende 

implementar com a simulação. Existe um gráfico sobre o ciclo de vida dos 

simuladores, baseado em sua evolução no tempo e seu custo. O ponto médio dessa 

relação, normalmente, é onde se encontra o nosso TNA, ou seja, o encontro dos 
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requisitos necessários à instrução com uma atualização e evolução média dos 

dispositivos com um custo razoável. 

7 - A Divisão de Simulação prevê a utilização desses simuladores como 

ferramenta de adestramento tático? 

Sim. O próprio pessoal do CPC já tem falado com a gente pra 

implementarmos mais ensaios com o pessoal do curso durante a fase das 

operações. Estamos trabalhando pra melhorar, mas é nossa intenção, sim, usá-los 

como ferramenta de adestramento tático. 

8 - Caso positivo, seria para aplicação nos cursos de formação (EPT, 

CPC) ou para adestramento das tripulações já formadas servindo nos 

batalhões de aviação? 

 Nos cursos com toda certeza, mas cremos que seja usado pelas unidades 

também, mas aí será em função da previsão da unidade dentro de seu programa de 

adestramento. 

9 - A instrução ficaria a cargo dos cursos e batalhões, deixando apenas 

a parte técnica de operação do material para a Divisão (criação de temas e 

operações a cargo das unidades)? Caso negativo, a Divisão de simulação 

atuaria como aplicador da instrução e avaliadora, tal qual o CAA- Sul e ou 

centros de simulação? 

A instrução seria a cargo da unidade. Não temos condição de atuar como 

avaliadores aqui, não temos nem mesmo efetivo pra isso. O que faríamos seria 

apenas a locação dos dispositivos com a equipe pra assessoramento técnico dos 

aperelhos.  

10 - Como poderia ser desencadeado o programa de utilização dos 

simuladores sintéticos para adestramento tático? Seria necessário criar 

dias/semanas de exercícios de adestramento em determinada fase do ano 

(Período de Adestramento) de modo que as atividades do batalhão/esquadrilha 

ficassem voltadas somente para essa atividade? Caso negativo, poderia ser 

utilizado como uma habilitação técnica, de modo a não pesar sobre o 

envolvimento dos batalhões/esquadrilhas nessa atividade ? 

Para os dois tipos teria que se ver o cronograma de disponibilidade aqui dos 

simuladores, porque eles são bem utilizados em função dos treinamentos IFR e 

CRM. A princípio, uma semana de instrução seria mais fácil de encaixar no nosso 
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planejamento, e talvez com o planejamento das unidades, embora às vezes 

tenhamos cabines vazias  durante algumas horas do dia. 

11 – Seria conveniente que nas semanas que antecedem o PAB dos 

batalhões, fosse conduzida as mesmas operações previstas nos meios de 

simulação, como uma fase inicial e como forma de ensaio e reconhecimento, 

tal qual é executado no emprego das aviações dos EUA e França antes de 

entrarem em operação real? 

Sim, seria. Apenas convém lembrar que embora a simulação seja ótima para 

esse tipo de treinamento, ela nunca vai substituir o voo real. Acho que com 

simulação podemos chegar no máximo no nível suficiência da manobra, mas nunca 

no nível suficiência. A suficiência só pode ser treinada e conseguida no voo real. 

12 – A rotina de aplicação de um “tema”, poderia ser executada aos 

moldes do CPC (recebimento da missão, planejamentos, ordens, matriz de 

sincronização etc.)?  

Sim, seria uma boa forma de aplicar. 

13 - Haverá ambientes na Divisão (salas) para a execução dessas 

atividades (planejamentos, emissão de ordens, confecção de matriz de 

sincronização, apa)? 

Sim, toda a estrutura da Divisão está voltada para as diversas fases de 

planejamento, briefing e debriefing que se queira fazer. Teremos, futuramente, uma 

sala de simulação construtiva, como havia dito, que poderemos interligar com os 

simuladores virtuais. E aí poderemos ter um Estado Maior executando planejamento 

no nível Unidade, por meio da simulação construtiva, uma esquadrilha executando a 

missão planejada por meio da simulação virtual com um pelotão e outro na 

simulação viva. Essa seria a integração máxima de simulação que poderemos e 

pretendemos atingir.  

14 – Existe possibilidade de gravação de dados do voo no simulador, 

tais como trajetórias, perfil, imagens, vídeos, e áudio para realização de uma 

APA e debriefing? 

Sim, existe. Na própria estação do instrutor já se pode ter acesso aos dados 

do voo. Para frente, também, teremos sala com televisão onde esses dados poderão 

ser retransmitidos. 
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15 – Existe restrição de digitalização de terrenos e criação de cenários 

que comprometam essa atividade? Ou já temos capacidade técnica de 

digitalização de cartas para essa atividade? 

A resolução pode não ser ainda muito apropriada para voo tático, devido às 

limitações técnicas que nossos Hardwares têm para rodar um arquivo que ficasse 

demasiadamente pesado por conta da alta resolução. Mas de qualquer forma, não 

impede a realização desse voo. Nós aqui já digitalizamos a carta. Na verdade a 

digitalização da carta em si é feita por meio do Banco de Dados Geográficos do 

Exército (BGDEx) ou outros sites que já tenham mapeado a área que se queira voar 

e a tenham digitalizado. O que fazemos aqui é a modelagem do cenário. A carta 

digitalizada nos dá a altimetria e alguma planimetria do terreno, mas os detalhes dos 

aspectos físicos existentes não. É isso que fazemos na modelagem, nós recriamos o 

aspecto visual do terreno, as casas, a vegetação, os rios, cercas etc. Temos um 

sargento aqui especializado nisso, é ele quem faz a modelagem do cenário. Existem 

sites, também, que vendem terrenos modelados. Podem-se comprar prontos deles 

também, mas caso seja necessário fazer para uma área que não se tenha onde 

comprar, temos condição de modelar esse cenário sim. 

16 – Existe planejamento ou projeto para incremento desse aspecto 

(parcerias na confecção e obtenção de terrenos digitalizados, aumento de 

resolução, adaptação/troca de software – X plane)? 

Para agora não, talvez um aumento da equipe especializada em modelagem, 

mas por hora seria somente isso. 

17 – Existe parceria ou previsão de contrato para aquisição, serviço e 

manutenção de algum item que incremente o treinador sintético (hardware – 

plataformas de tiro para mecânico, atuadores de movimento de cabine -  ou 

software) ou mesmo de troca completa? 

Sim, como falei, planejamos colocar, pelo menos, a simulação da 

metralhadora lateral do mecânico de voo e os atuadores hidráulicos. Poderemos ver, 

mais adiante, outras possibilidades também. 

18 – Existem outros problemas que restringem o uso desses 

simuladores como ferramenta de adestramento tático para pequenas frações? 

Não vejo outros problemas que restrinjam seu uso. 
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APÊNDICE F - ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (Maj DINIZ, ex-aluno do Curso 

Avançado  de Aviação do Exército dos EUA) 
 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec Atq) da Aviação do Exército para as 

missões de combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no 

nível tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

1 - Os dispositivos de simulação de voo para adestramento tático se 

encontram centralizados em Ft. Rucker? 

Existe uma grande concentração de dispositivos de simulação de voo em Ft 

Rucker, mas não sei afirmar se seria o único local que abrigaria esses meios, 

acredito que não, mas imagino que de fato Ft Rucker seja o principal centro de 

simulação de voo do exército americano.  



243 

 

2 - Como é a estrutura física dos ambientes que abrigam a instrução de 

adestramento tático? Existem salas de controle, briefing, apa, ensaio/matriz de 

sincronização? 

São, aproximadamente, 16 (dezesseis) cabines de simulação de voo, cada 

uma representando uma aeronave. São cabines modulares que o pessoal chama de 

AVCATT. Elas ficam dispostas em uma espécie de grande galpão, mas por serem 

modulares são próprias para serem transportadas em containers de caminhão para 

realização de exercícios integrados em outro ambiente físico, ou para se chegar no 

local onde a tropa a ser adestrada se encontra. Existe sala de controle dos 

operadores e do instrutor e onde o comandante da brigada no exercício permanece 

desencadeando o comando das ações de acordo com as informações recebidas 

nessa sala pelos diversos dispositivos de transmissão de dados da missão que 

ficam integrados às cabines de voo. Existe sala para briefing e debriefing das 

operações com computadores e televisões para rever as ações e explorar algum 

evento específico. Existe também uma espécie de sala ampla onde se monta os 

ensaios e a matriz de sincronização.    

3 - Existe alguma semelhança entre os simuladores utilizados em Ft 

Rucker com os simuladores sintéticos de voo do CIAvEx? Os simuladores de 

lá, para esses fins, utilizam atuadores para simular o movimento da cabine? 

Os simuladores de lá são modulares e podem ser adaptados para as diversas 

aeronaves que eles possuem, fazendo a reconfiguração rápida dos painéis e cockpit 

de acordo com a configuração da missão que se deseja voar e do tipo de fração, 

então se pode colocar Black Hawks voando com Apaches, Chinooks etc. De certa 

forma, são parecidos com o nosso, mas não tem o intuito de promover o treinamento 

técnico do voo, com o foco de testar a habilidade de pilotagem. São estáticos, não 

possuem atuadores e a diferença básica é que a projeção do terreno externo é feita 

na viseira do capacete. Não tem a projeção das imagens em telas a frente, tudo é 

visto dentro do capacete do piloto, o que lhe confere uma visão de 360º se quiser. A 

imagem, a resolução é muito boa, mas acho que a que temos aqui chega a ser até 

um pouco melhor em termos de resolução. 

4 - Em termos práticos, a falta de movimentação da cabine, implica em 

algum prejuízo da instrução voltada para o adestramento tático? 

Lá não implicava porque o curso que eu fiz era de comando de brigada, então 

não era voltado pra avaliação ou teste das habilidades técnicas do piloto, nem 
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mesmo para o detalhe tático da operação.  A intenção era avaliar o comando e as 

condutas dos regimentos frente a algumas ações inimigas e verificar como o estado 

maior das frações iria reagir àquela situação. A ideia era treinar o estado maior e de 

certa forma as frações de lá são muito bem adestradas, mas com toda a certeza não 

implicaria em prejuízo algum, pois quando se quer treinar a parte tática ficamos mais 

atentos às questões de coordenação da fração, comando, comunicações, condutas 

etc. A técnica de pilotagem em si é secundária, se o quanto eu puxo de coletivo 

corresponde ao que de fato é preciso na aeronave e outras coisas mais não fazem 

tanta diferença. 

5 - Esses simuladores tem integração com dispositivos de simulação 

para atiradores de metralhadoras laterais, em caso de simulação de aeronaves 

de emprego geral? 

Acredito que tenha a possibilidade, mas nesse curso especificamente não era 

usado, pois não era o objetivo. 

6 - Eles podem ser integrados com outros tipos de dispositivos de 

simulação, tais como simuladores de carros de combate e de apoio de fogo? 

Sim, inclusive eles realizam alguns exercícios com a integração de 

simuladores de carros de combate e outros mais. 

7 - Para quem se destina o uso desses simuladores? Para alunos de 

algum curso específico? Para tripulações já formadas, em formação? 

São utilizados para diversos cursos a longo do ano, desde cursos específicos 

para frações menores quanto para regimentos. Acredito que sirva também para o 

adestramento dos regimentos ao longo do ano, pois os dispositivos de simulação 

ficam lá centralizados e os regimentos concentrados no forte com tem a 

oportunidade de programar as instruções de adestramento lá. 

8 - Como se dá o emprego desse simulador no ano de instrução? Existe 

uma fase do ano exclusiva para seu uso, como um módulo de instrução que só 

pode ser executado após a passagem por outros módulos de preparação? Ou 

sua instrução é desencadeada desde o começo do ano de instrução? Existe 

um cronograma de instrução ou algo semelhante a um Plano Geral de Ensino 

(PGE) para seu uso. 

A instrução é feita desde o começo do ano com a aplicação de diversos 

cursos que utilizam os simuladores então depende muito de cada curso ou de cada 

regimento de acordo com o que desejam adestrar. 
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9 - Como as tropas de aviação utilizam o simulador tático ao longo do 

ano de instrução para seu adestramento operacional? É semelhante ao 

cronograma de instrução nas escolas de formação? Existe também um 

cronograma de instrução do simulador nos regimentos? (Existe modelo?) 

Acredito que não exista um cronograma dos regimentos, mas imagino que 

cada regimento tenha um planejamento para os diversos tipos de adestramento que 

queiram executar ao longo do ano. 

10 - O adestramento das tropas no simulador se dá de maneira 

esporádica, como uma manutenção de Habilitação Técnica em que se tem 

“temas” de treinamentos simulando os diversos tipos de missões aeromóveis, 

ou todo o treinamento é contextualizado e compilado em períodos de 

exercícios de longa (semana), média (dias), ou mesmo curta (horas), duração, 

simulando Operações em que todo a SU ou Regimento estejam envolvidos? 

Nos cursos existem os temas que basicamente são operações em seu 

contexto completo e elas podem variar como uma grande operação de semanas 

com várias missões ao longo dos dias como também operações mais curtas de 

poucos dias. Os regimentos utilizam muito essas operações antes de serem 

empregados em missões reais, como um treinamento em que eles já simulam várias 

situações no terreno que eles vão atuar com a participação de todo o regimento. 

11 - Se o treinamento for contextualizado e compilado em exercícios de 

certa duração, qual a duração usual desse exercício? 

Como lá, podem ser feito por semanas ou dias, depende da objetivo de 

treinamento da unidade e da disponibilidade dos dispositivos de simulação no 

CAvEx. Mas é provável que se tenha exercícios semelhantes ao que usado no CPC. 

12 - É usual o treinamento conjunto do EM na fase de planejamento das 

operações por meio de uma simulação construtiva integrada à instrução no 

simulador? Caso negativo, é usual realizar o seu adestramento em uma fase de 

planejamento, mesmo que sem simulação, ou o foco do treinamento no 

simulador é lidar com o adestramento exclusivo das subunidades/pelotões? 

É usual que se tenha o planejamento do EM integrado à instrução do 

simulador por meio da simulação construtiva. Grande parte do trabalho se baseava 

nisso, mas depois de iniciada as ações o acompanhamento ocorria junto a sala de 

controle da simulação virtual. O pessoal era dividido em grupos de dez mais ou 

menos e recebiam uma missão de estado maior de brigada para planejar. Em uma 
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primeira semana todos planejavam e ao final dela apresentavam seus 

planejamentos. O melhor planejamento seria o executado. Os demais grupos 

refariam o planejamento, mas agora compondo os estados maiores das unidades e 

também compondo seus elementos de execução (pilotos) e já na segunda semana 

executariam a missão. Na verdade pouco tempo era dado nesse curso para o 

planejamento das frações (dos pilotos), até porque eles já tinham muita coisa 

padronizada e treinada, estavam acostumados a voar em missões, por isso não 

perdiam muito tempo com esses planejamentos. Mas isso era especificamente 

nesse curso, que era voltado para o planejamento do estado maior. 

13 - É possível treinar o comando do Cmt SU? Existe e integração do 

simulador com um Posto de Comando de Cmt SU em algum tipo de sala de 

observação e controle, ou a intenção da instrução é adestrar somente até o 

nível pelotão? 

É possível. O Cmt Su poderia ir para a missão ou ficar junto à sala de controle 

operando como se estivesse no seu PC. Por ter 16 cabines fica fácil a possibilidade 

de se treinar no nível SU. 

14 - Como pode ser a sequência de um dia de instrução de simulação 

virtual para o adestramento tático das tripulações? (Recebimento da missão; 

Normas de comando – estudo sumário,  planejamento preliminar, planejamento 

detalhado, emissão de ordens, ensaios/matriz sincronização – Cumprimento 

da missão; APA/Debriefing) ? 

Pode ser executado como é feito no CPC com a sequência normal do 

recebimento da missão, planejamento, emissão de ordens, treinamento e execução, 

isso nos diversos níveis. 

15 - Existem planos de instrução/sessão ou mesmo “temas” de 

treinamentos com missões pré-definidas para a instrução das tripulações, 

onde já sejam previstas as condutas, ações inimigas, degradações de 

meteorologia etc. ou o controle da instrução fica a cargo do instrutor? (Existe 

modelo?) 

A princípio existem temas com as missões definidas e as condutas e controle 

da instrução ficam a cargo dos objetivos de treinamento que a unidade deseja atingir. 

16 - Existe ficha de avaliação de voo? Ela é específica para cada tipo de 

missão? É específica também para cada função exercida? (Existe modelo?) 



247 

 

Não existia ficha de avaliação de voo, até porque a intenção não era avaliar o 

voo, mas sim o planejamento e as condutas do estado maior. O que se fazia era 

uma APA com o detalhamento do que foi bom ou do que se poderia melhorar. 

17 - É possível treinar alguma parte técnica do voo, como o voo 

desenfiado? Ou não é intenção avaliar esse tipo de procedimento? 

É possível, mas não era intenção avaliar isso. Até porque isso o pessoal já 

fazia bem. Eles voam muito e essas questões técnicas e táticas estão muito bem 

massificadas por eles. A intenção era avaliar o planejamento e as condutas diversas 

de acordo com a evolução dos acontecimentos na simulação. 

18 - Até quantas aeronaves podem fazer parte de uma simulação? É 

possível adestrar dois pelotões simultaneamente? 

Eles tinham mais de dezesseis simuladores só naquela sala. É possível 

adestrar sim, dois ou mais pelotões simultaneamente. 

19 - O senhor, no ano de 2015, como instrutor do centro de instrução de 

aviação do exército, no curso de piloto de combate, instigou aos alunos 

durante uma das missões a realizar o ensaio nos dispositivos de simulação do 

centro. O que o senhor achou da validade dessa aplicação como ferramenta de 

instrução nesse dia? 

Eu achei muito válido. Foi interessante para o pessoal ver que era possível 

fazer uso desses simuladores como forma de ensaiar a missão. Nós temos esse 

recurso e usamos pouco para esse fim. Nos EUA, o pessoal lança muita mão da 

simulação e seria bom que fizéssemos também. Lembro que nesse dia, inclusive, 

um pelotão não saiu para o voo e o pessoal foi avaliado com o voo realizado no 

simulador. 

20 - O senhor acha possível (viável, exequível e pertinente) aplicar 

metodologia semelhante de instrução dos EUA para o adestramento tático das 

tripulações da Av Ex. 

Acho sim. 

21 - O senhor acha que esse treinamento deve ser de uso exclusivo nos 

cursos de formação ou podem ser empregados como meio de adestramento 

das tripulações dos batalhões nos períodos do ano destinado a isso (Período 

de adestramento)? Seria pertinente a execução das missões do PAB em uma 

semana anterior nos dispositivos de simulação para posterior execução no 

terreno, a fim de facilitar o reconhecimento, padronizar procedimentos, treinar 
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condutas e aumentar o rendimento na execução real? 

Pode ser empregado pelos batalhões também. Algo planejado pelo S3 do 

batalhão pro treinamento no nível da Esqda ou planejado pelo E3 do CAvEx para o 

adestramento do Batalhão como um todo. Seria bom poder executar uma missão de 

simulação antes de ir para o terreno. 
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APÊNDICE G - ENTREVISTA COM ESPECIALISTA (TC CASTRO, O Lig da Av Ex 

na EAALAT) 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Cav Leonard Soares da Rocha, cujo tema é O emprego 

de dispositivos de simulação de voo no adestramento tático dos Pelotões de 

Reconhecimento e de Ataque (Pel Rec Atq) da Aviação do Exército para as 

missões de combate. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídios para emprego desses meios como ferramenta de treinamento no 

nível tático dos pelotões de aviação sediados em Taubaté-SP. 

A fim de conhecer a dinâmica e as condicionantes do adestramento tático dos 

Pelotões de Reconhecimento e de Ataque para as missões de combate e a 

aplicabilidade do emprego de dispositivos de simulação para esse adestramento, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e aplicação de 

uma política de emprego dos treinadores sintéticos de voo de helicópteros do 

CIAvEx para o adestramento tático das pequenas frações da Av Ex, visando ao 

aumento de sua operacionalidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonard Soares da Rocha (Capitão de Cavalaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99371-7189 

E-mail: leonardecavalaria@gmail.com 

 

1 - Como se dá o emprego do EDITH no ano de instrução? Existe uma 

fase do ano exclusiva para seu uso, como um módulo de instrução que só 

pode ser executado após a passagem por outros módulos de preparação? Ou 

sua utilização é desencadeada desde o começo do ano de instrução? Existe 



250 

 

um cronograma de instrução ou algo semelhante a um Plano Geral de Ensino 

(PGE) para utilização do EDITH? 

 

O EDITH, Entraineur Didactique Interactif Tactique Hélicoptère, é utilizado ao longo 

do ano conforme o calendário estabelecido pela seção de simulação. O EDITH não 

trabalha por módulos, mas sim por exercícios que podem ser carregados segundo a 

necessidade do utilizador. Isto quer dizer que os cursos têm seu local dentro da 

grade anual. O Curso de Chefe de Patrulha, o Curso de Comandante de Bordo e o 

CFCU(Curso de Formação de Comandantes de Unidade) são os principais cursos, 

sendo que o objetivo não é o voo, mas o desenvolvimento da ação  de comando e a 

simulação de quadros táticos. 

2 - Como as tropas de aviação (5º e 3º RHC, por exemplo) utilizam o 

EDITH ao  longo do ano de instrução para seu adestramento operacional? É 

semelhante ao cronograma de instrução nas escolas de formação? Existe 

também um cronograma de instrução do EDITH nos regimentos? (Existe 

modelo?)  

Os regimentos utilizam o EDITH conforme o planejamento da seção de operações 

da unidade, tendo por premissa a simulação das ações que serão  desencadeadas, 

quer nas operações no exterior, quer no treinamento das frações  ainda no território 

nacional. Existe uma norma que trata o número de treinamentos que a unidade deve 

executar, o que faz ocorrer um exercício a cada três meses mais ou menos. 

3 - O adestramento das tropas no EDITH se dá de maneira esporádica, 

como uma manutenção de Habilitação Técnica em que se tem “temas” de 

treinamentos simulando os diversos tipos de missões aeromóveis, ou todo o 

treinamento é contextualizado e compilado em períodos de exercícios de longa 

(semana), média (dias), ou mesmo curta (horas), duração, simulando 

Operações em que todo a SU ou Regimento estejam envolvidos? 

Cada curso tem seu “pladis”, no qual certos objetivos devem ser atingidos. 

Cabe ao relator apresentar a situação para montagem do exercício, exemplo é o 

CFCU (Curso de Formação de Comandantes de Unidade). No caso dos regimentos, 

cabe ao comandante da fração o “ensaio/treinamento” da missão a ser cumprida, 

que pode variar segundo o objetivo da sessão de treinamento.  

4 - Se o treinamento for contextualizado e compilado em exercícios de 

certa duração, qual a duração usual desse exercício? 
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Os treinamentos são executados conforme os objetivos estabelecidos, 

variando a duração em função do tipo de missão. O treinamento pode ir de horas a 

muitos dias SFC, mas já está comprovado que a partir da terceira hora de instrução 

o rendimento cai. Todavia, vale considerar que o comandante de unidade pode 

treinar atributos da área afetiva, criando situações mais estressantes 

com exercícios de longa duração. 

5 - É usual o treinamento conjunto do EM na fase de planejamento das 

operações por meio de uma simulação construtiva integrada à instrução no 

EDITH? Caso negativo, é usual realizar o seu adestramento em uma fase de 

planejamento, mesmo que sem simulação , ou o foco do treinamento no EDITH 

é lidar com o adestramento exclusivo das subunidades/pelotões? 

O foco não é o planejamento, mas sim o treinamento. A partir dessa 

informação pode-se concluir que nao são simuladas as linhas de ação do EM, mas 

sim a execução do planejamento. As tripulações são mergulhadas dentro de um 

ambiente digitalizado próximo da realidade, onde diversos cenários e situações 

táticas são apresentados. São inúmeras as possibilidades de treinamento, podendo 

até treinar um regimento. Todavia, a configuração atual é dedicada ao nível 

subunidade/pelotão. 

6 - É possível treinar o comando do Cmt SU? Existe e integração do 

simulador com um Posto de Comando de Cmt SU em algum tipo de sala de 

observação e controle, ou a intenção da instrução no EDITH é adestrar 

somente até o nível pelotão? 

Sim, o treinamento de esquadrilha/pelotão é o objetivo do EDITH. O 

comandante de esquadrilha estará embarcado em uma das aeronaves. Contudo, 

pode ser estabelecido um centro de comando, de onde são emitidas as ordens para 

as frações. 

7 - Existe integração com outras plataformas de simulação, tais como 

simuladores de procedimento técnico de tiro de metralhadora para os 

mecânicos de voo? Existe integração com simuladores de tropas de superfície 

para adestramento conjunto (tropa CC, apoio de fogo etc.)? 

Sim, porém a limitação é a rede de integração entre as unidades que se 

encontram em cidades distantes. O Centro de Telemática do Exército deve alocar 

uma banda segura do sistema de comunicações, o que permite integrar os 

simuladores para um eventual exercício conjunto. Vale lembrar que todo exercício 
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conjunto deve ser coordenado com o centro de doutrina ligado ao Estado-Maior do 

Exército. 

8 - Qual a sequência de um dia de instrução de simulação virtual no 

EDITH no adestramento tático das tripulações? (Recebimento da missão; 

Normas de comando – estudo sumário, planejamento preliminar, planejamento 

detalhado, emissão de ordens, ensaios/matriz sincronização – Cumprimento 

da missão; APA/Debriefing) Existe ambientes separados para essas 

atividades? 

As tripulações se apresentam no simulador com as missões planejadas. 

Dessa forma, a execução da missão simulada é a prioridade. O briefing e debriefing 

da missão sao executados de maneira tradicional. No que diz respeito à OOp, as 

estapas serão seguidas conforme os objetivos a serem atingidos na sessão de 

ensino. Na verdade, tudo é realizado como se fosse uma missão real, sendo 

diferente apenas a parte técnica de pilotagem. 

9 - Existem planos de instrução/sessão ou mesmo “temas” de 

treinamentos com missões prédefinidas para a instrução das tripulações, onde 

já sejam previstas as condutas, ações inimigas, degradações de meteorologia 

etc. ou o controle da instrução fica a cargo do instrutor? Existe modelo? 

Cada curso (CFCU, Cmt de patrulha ou Chefe de bordo) tem sua 

programação  estabelecida de ano para ano conforme o planejamento do relator da 

atividade. Ex: CFCU 2017 é planejado nos meses que antecedem o curso em 

questão. Assim, pode-se dizer que já existem temas que são melhorados e temas 

que são novos, exigindo em qualquer dos casos a avaliação e preparação prévia 

conforme os objetivos didáticos a serem atingidos. 

10 - Existe ficha de avaliação de voo? Ela é específica para cada tipo de 

missão? É específica também para cada função exercida? Existe modelo?  

Não. O voo não é avaliado, mas a conduta e conhecimento da tática dos 

comandantes, ou seja, existe ficha de avaliação de comandante de aeronave, de 

patrulha e de unidade (Esqdq). 

11 - Essa ficha gera alguma quantificação que posso mensurar o 

adestramento de uma fração para comparação com outras ou mesmo para 

comparação do seu próprio rendimento ao longo das instruções? 

Não. 
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12- É possível treinar alguma parte técnica do voo, como o voo 

desenfiado? Ou não é intenção avaliar esse tipo de procedimento? 

Não é a intenção. O EDITH não é certificado, pois não visa a preparação 

técnica. Para tal, existem outros simuladores mais sofisticados full motion. 

13 - Até quantas aeronaves podem fazer parte de uma simulação? É 

possível adestrar dois pelotões simultaneamente? 

São seis postos de comando, contudo pode-se simular a presença de 

inúmeras aeronaves. Isso nos dá a possibilidade de treinar, por exemplo, seis 

comandantes de esquadrilha e fazer com que eles visualizem todas as aeronaves 

subordinadas no terreno. Da mesma forma pode-se comandar seis pelotões ou 

ainda seis aeronaves (comandante de bordo). 


