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RESUMO 

 

Coerente com a nova realidade tecnológica mundial, o Exército Brasileiro deu início 
a um grande processo de transformação, focado na obtenção das capacidades 
operativas necessárias ao enfrentamento dos desafios modernos. Uma dessas 
transformações se dá por meio do Programa Estratégico Exército de Defesa 
Antiaérea (PEE DA Ae) que tem a intenção de modernizar a Artilharia Antiaérea, 
buscando-se a aquisição de armamentos, radares e a utilização de meios de 
simulação no adestramento da tropa, com o objetivo de reduzir gastos, minimizar os 
desgastes de material e aperfeiçoar a doutrina da Artilharia Antiaérea. Por meio do 
PEE DA Ae, foi adquirido o sistema RBS 70, juntamente com seu simulador, para 
complementar a defesa antiaérea de baixa altura. Por ser telecomandado, com o 
míssil seguidor de facho laser orientado pelo atirador, a operação do sistema RBS 
70 exige treinamento constante. Esse treinamento pode ser realizado com o 
simulador virtual do sistema, que tem a vantagem de avaliar o desempenho do 
militar e economizar custos com mísseis reais, o que o torna um tema bastante 
relevante. O presente trabalho pretende trazer um panorama real sobre o método de 
utilização da simulação com o RBS 70 nas Baterias de Artilharia Antiaérea 
orgânicas de Brigada, analisando sua influência doutrinária, destacando a 
importância da aplicação da simulação na formação de recursos humanos, 
economicidade, e a evolução de suas competências no treinamento militar. 

 
Palavras-chave: Artilharia Antiaérea; Programa Estratégico Exército de Defesa 
Antiaérea; Simulação; RBS 70. 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian Army began a great process of transformation, focused on obtaining 
the operational capabilities necessary to face modern technological reality. One of 
these transformations takes place through the Anti-Aircraft Defense Strategic 
Program which intends to modernize the Anti-Aircraft Artillery, seeking the acquisition 
of armaments, radars and the use of simulation means in the training of the troop, 
with the objective of reducing expenses and improving the doctrine of the Anti-
Aircraft Artillery. This Program was acquired the RBS 70 system, along with its 
simulator, to complement low-height anti-aircraft defense. The operation of the RBS 
70 system requires constant training, because it is remote-controlled, with the sniper-
guided laser beam follower missile. This training can be carried out with the virtual 
simulator of the system, which has the advantage of evaluating the performance of 
the military and saving costs with real missiles, which makes it a very relevant theme. 
The present work aims to bring a real overview of the method of using the simulation 
with the RBS 70 in the Anti-Aircraft Artillery Batteries subordinates to Brigades, its 
doctrine influence, highlighting the importance of the application of simulation in the 
training of human resources, economics, and the evolution of its competencies in 
military training. 
 
Keywords: Anti-Aircraft Artillery; Anti-Aircraft Defense Strategic Program; Simulation; 
RBS 70. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata da aplicação da simulação de combate dentro da 

Artilharia Antiaérea (AAAe) no Exército Brasileiro (EB). Diante das dificuldades 

encontradas nos dias atuais, as Forças Armadas passaram a optar pela redução de 

manobras no terreno, em prol da utilização de meios didáticos relativamente 

econômicos, como estudo de situação em cartas, dispositivos de simulação e, com o 

crescente ápice da tecnologia da informação, os exercícios de simulação de 

combate (COUTO JUNIOR, 2003). 

Coerente com a nova realidade mundial, repleta de incerteza e de 

complexidade, o Exército Brasileiro deu início a um grande processo de 

transformação, focado na obtenção das capacidades operativas necessárias ao 

enfrentamento dessa nova realidade mundial. A Força Terrestre (F Ter) deve ser 

dotada de armamentos e de equipamentos com alta tecnologia agregada, 

sustentada por uma doutrina em constante evolução, integrada por recursos 

humanos altamente treinados e motivados (BRASIL, 2013). 

No contexto da sua transformação, o Exército Brasileiro deu início a sete 

projetos estratégicos prioritários – GUARANI, ASTROS 2020, Defesa Antiaérea (DA 

Ae), Defesa Cibernética, Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP), 

Proteger e o Sistema de Monitoriameto da Fronteira (SISFRON) (Escritório de 

Projetos do EB – EPEx1, 2019). 

Da leitura do Escopo do Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea 

(PEE DA Ae), verifica-se que o objetivo geral consiste em: 

“Recuperar e obter a capacidade de DA Ae de Baixa e Média alturas, 
respectivamente, modernizando as OM que compõem a DA Ae F Ter e 
gerando benefícios para o Brasil, como: o domínio de tecnologias críticas de 
defesa antiaérea, a contribuição para a estruturação da Força Terrestre ao 
combate no amplo espectro, o aumento da capacidade de defesa de 
estruturas estratégicas, a contribuição para o monitoramento do espaço 
aéreo, o aumento da interoperabilidade entre as Forças Singulares, a 
contribuição para a ampliação do intercâmbio e parcerias com o setor 
científico-tecnológico nacional e o fortalecimento da Base Industrial de 
Defesa (BID)” (EPEx, 2019). 

 
                                                                 
1
 O EPEx faz parte da estrutura do Estado-Maior do Exército (EME) e possui a seguinte missão: 

supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos Programas Estratégicos do Exército (PEE), 
incluindo as derivadas de aquisição, modernização e desenvolvimento de produtos de defesa 
(PRODE) definidos pelo EME; planejar e coordenar as ações de relações institucionais de interesse 
dos PEE; supervisionar e coordenar as atividades de contratação de Produtos de Defesa (PRODE), 
referentes aos PEE sob gestão do EPEx, que, por sua complexidade, requeiram uma contratação 
integrada; e gerenciar os processos afetos aos Programas Estratégicos do Exército (EPEx, 2019). 
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Cabe destacar que no referido Programa Estratégico foram elencados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Modernizar os meios de DA Ae da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda 
AAAe), das Brigadas de Infantaria e de Cavalaria e da Escola de Artilharia 
de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), realizando a obtenção de PRODE de 
Defesa Antiaérea de baixa e de média alturas; 
b) Transformar as OM da DA Ae F Ter, possibilitando o seu emprego em 
operações militares de amplo espectro; 
c) Possibilitar o emprego das OM da DA Ae F Ter no Território Nacional 
(TN) e Teatro de Operações (TO)/Área de Operações (A Op) em situações 
de guerra e não-guerra; 
d) Modernizar os meios das OM da DA Ae F Ter, incrementando as 
capacidades necessárias ao seu emprego integrado ao Sistema de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA); 
e) Atender às demandas de interdição do espaço aéreo em grandes 
eventos internacionais, tais como visitas de Chefes de Estado e 
competições esportivas de vulto; 
f) Viabilizar a adequação da infraestrutura física necessária, da EsACosAAe 
e das OM da DA Ae F Ter, para o recebimento dos PRODE obtidos e do 
Simulador da DA Ae F Ter; 
g) Obter simuladores para as OM da DA Ae F Ter; 
h) Planejar, em coordenação com o Comando Logístico (COLOG), a 
implantação e execução do Suporte Logístico Integrado (SLI) necessário; 
i) Viabilizar a infraestrutura física para o Suporte Logístico Integrado; 
j) Prever as sucessivas modernizações dos PRODE de DA Ae das OM da 
DA Ae F Ter e a sua respectiva desativação; 
k) Capacitar recursos humanos para operação e manutenção dos PRODE 
das OM da DA Ae F Ter. 

 

 

FIGURA 1 – Porfolio do Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea 
Fonte: I Seminário Internacional de Defesa Antiaérea (EPEx, 2019). 
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O Exército Brasileiro adquiriu o sistema RBS 70, sistema utilizado 

por dezenove países localizados em todos os cinco continentes, atraídos pelas 

capacidades únicas do sistema, confiabilidade e muito baixo custo do ciclo de vida. 

O acordo inicial compreendeu o fornecimento de lançadores portáteis de mísseis 

tipo RBS 70 MK II, simuladores, equipamentos de visão noturna, um conjunto de 

teste, ferramentas de manutenção, peças de reposição, equipamentos associados e 

treinamento para operadores e mantenedores da arma (DÜRING, 2014). 

Ainda dentro do Escopo do Programa Defesa Antiaérea, foram realizadas 

algumas principais entregas: 

ANO PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROGRAMA DEFESA ANTIAÉREA 

2011 

Início da elaboração dos elementos de definição do Sistema 
Operacional Defesa Antiaérea (Sist Op DA Ae) 

Planejamento do Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea 
(PEE DA Ae) 

2012 

Continuação da Elaboração dos Elementos de Definição do PEE DA 
Ae 

Aquisição de Centros de Operação Antiaérea (COAAe) de Seção de 
Artilharia Antiaérea (Seç AAAe) 

Aquisição de Viaturas (Vtr) para as Seç AAAe 

2013 

Finalização dos Elementos de Definição do PEE DA Ae 

Aquisição de Vtr para as Seç AAAe 

Aquisição de Viaturas do Sistema de Artilharia Antiaérea de Baixa 
Altura (Sist AAAe Bx Altu) GEPARD 

Aquisição de Simuladores do Sist AAAe Bx Altu GEPARD 

Aquisição de radares (Rdr) SABER M60 

Aquisição de material comunicações para os COAAe Seç AAAe 

2014 

Aquisição de Rdr SABER M60 

Aquisição de Seç AAAe do Sistema AAAe Bx Altu RBS 70 

Aquisição de Simuladores do Sistema AAAe Bx Altu RBS 70 

Aquisição de COAAe Seç AAAe 

Aquisição de material de comunicações para o Sist Op DA Ae 

2015 

Aquisição de COAAe Seç AAAe 

Aquisição de Rdr SABER M60 

Início do desenvolvimento do Radar SABER M200 VIGILANTE 

Execução do Projeto Básico das obras de adaptação da EsACosAAe 
aos PRODE recebidos do PEE DA Ae 

Refinamento dos requisitos técnicos, logísticos e industriais dos 
Sistema de Controle e Alerta dos escalões Seção Antiaérea (Seç 
AAAe), Bateria de Artilharia Antiaérea (Bia AAAe), Grupo de Artilharia 
Antiaérea (GAAAe) e Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda AAAe) 

2016 

Início da modernização do Radar SABER M60 

Início das obras de adaptação da EsACosAAe aos PRODE recebidos 
do PEE DA Ae 

Aquisição de seções AAAe do Sistema AAAe Bx Altu RBS 70 

Aquisição de Simuladores do Sistema AAAe Bx Altu RBS 70 
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2017 

Início da elaboração do Projeto Básico para contração de empresa 
integradora 

Aquisição de seções AAAe do Sistema AAAe Bx Altu RBS 70 

Formulação conceitual do Sistema de Controle e Alerta da Defesa 
Antiaérea da Força Terrestre 

2018 

Aquisição de Posto de Tiro do Sistema RBS 70 

Contratação do Sistema Logístico Integrado (SLI) inicial do Sistema 
RBS 70 

Aquisição de conjuntos de equipamentos de comunicações 

2019 

Realização do 1º Seminário Internacional de Defesa Antiaérea 

Reformas e adequações nas Seções de Instrução e Centros de 
Simulação das Organizações Militares de Defesa Antiaérea da Força 
Terrestre 

Aquisição de Simuladores (Mockup) do Sistema Radar SABER M60 
QUADRO 1 – Entregas do Programa 
Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/index.php/defesa-antiaerea, 2021. 

 

Recentemente, no ano de 2019, as Baterias de Artilharia Antiaérea 

independentes, notadamente a 2ª Bia AAAe, orgânica da 3ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (3ª Bda C Mec), a 3ª Bia AAAe, orgânica da 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (4ª Bda C Mec); e a 9ª Bia AAAe, orgânica da 9ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (9ª Bda Inf Mtz); receberam o simulador do Posto de Tiro do Míssil RBS 

70. 

 

FIGURA 2 – Entregas do Programa 
Fonte: I Seminário Internacional de Defesa Antiaérea (EPEx, 2019). 



19 

Nesse contexto, observa-se que o Exército Brasileiro vem adaptando-se e 

investindo na área de simulação, seguindo o Sistema de Simulação do Exército 

(SSEB), estabelecido na Portaria nº 55 - EME, de 27 de março de 2014, com os 

seguintes objetivos: 

a.Estabelecer a sistematização dos procedimentos para a obtenção, 
integração e modernização de simuladores. 
b. Adequar as estruturas de ensino, instrução, treinamento e adestramento 
às novas metodologias de transmissão de conhecimentos e técnicas, com 
base na simulação, assim como os procedimentos de avaliação, por meio 
da análise pósação.  
c. Gerenciar os programas e projetos que se destinam a prover as ações 
necessárias à obtenção, ao emprego, à integração e ao acompanhamento 
do ciclo de vida dos diversos tipos de simuladores e à administração dos 
campos e dos centros de instrução e adestramento. 
d. Coordenar interesses e concentrar esforços dos diversos setores do EB.  
e. Propiciar economia de recursos financeiros, adequando o treinamento 
com tiro real e outros de elevado custo aos limites impostos pelo orçamento. 
(BRASIL, 2014c). 

 

Isso posto, o presente trabalho de conclusão de curso (TCC) será 

desenvolvido em torno do seguinte problema: De que maneira o emprego do 

simulador virtual do Posto de Tiro do Míssil RBS 70 nas Baterias de Artilharia 

Antiaéreas independentes e orgânicas de Brigada auxiliam no desenvolvimento da 

doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea?  

Como forma de estabelecer rumos e definir direções, foram estabelecidos 

objetivos. Como objetivo geral do trabalho buscou-se verificar se os procedimentos 

de emprego do simulador virtual do Posto de Tiro do RBS 70 nas Baterias de 

Artiharia Antiaérea orgânicas de Brigada contribuem para o desenvolvimento da 

doutrina de Artilharia Antiaérea. 

Com a finaidade de atingir o objetivo geral proposto, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar os principais meios de simulação da Artilharia Antiaérea no 

Exército Brasileiro; 

b) Apresentar a estrutura, as missões e o adestramento de uma Bateria de 

Artilharia Antiaérea; 

c) Apresentar as características de emprego do Míssil RBS 70 e de seu 

simulador; 

d) Verificar se existe uma padronização do emprego do simulador do Posto 

de Tiro do Míssil RBS 70 nas Bia AAAe; 

e) Verificar a influência do simulador na doutrina da Artilharia Antiaérea. 
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Delimita-se a pesquisa ao emprego do Simulador do Posto de Tiro do Míssil 

RBS 70 na formação dos atiradores nas Baterias de Artilharia Antiaérea 

independentes, orgânicas de Brigada de Infantaria e Cavalaria. Essa opção deriva 

da percepção do autor à recente disponibilidade tecnológica e do emprego dessas 

Bia AAAe com prioridade na Zona de Combate (ZC) do Teatro de Operações (TO). 

O presente estudo está limitado no tempo ao ano de 2020, por ter sido o ano 

com a operação completa e efetiva dos simuladores do Posto de Tiro do Míssil RBS 

70. Ainda, o alcance da pesquisa limita-se ao Exército Brasileiro, por tratar-se de 

assunto interno. 

A relevância do tema fica demonstrada ao se tratar de um assunto atual, em 

que a simulação ganha espaço no adestramento de tropas, no contexto de limitação 

orçamentária nacional.  Ainda, a operação telecomandada do sistema antiaéreo 

RBS 70 exige elevado grau de treinamento dos atiradores para conseguirem 

responder a crescente evolução tecnológica dos vetores aéreos, não podendo ser 

tratada com empirismo. Mesmo após formados com simulação virtual, os atiradores 

perdem desempenho nas técnicas de operação do sistema, se não praticarem com 

uma determinada frequência (SAAB, 2014). 

Assim, pesquisas científicas, com a finalidade de verificar a doutrina e 

aprimorar o emprego dos simuladores buscando um melhor treinamento individual e 

adestramento de frações, tornam-se extremamente importantes e atuais. Essas 

pesquisas podem trazer um panorama real sobre o método de utilização da 

simulação, a importância da aplicação da simulação na formação de recursos 

humanos e na doutrina, e, ainda, na evolução das competências individuais e 

coletivas no treinamento militar.  

Por fim, o presente estudo pretende mostrar que a aplicação da simulação de 

combate nas Baterias de Artilharia Antiaérea, em especial o simulador virtual do 

Posto de Tiro do Míssil RBS 70, pode contribuir para aumentar a qualidade da 

preparação e do adestramento de seus atiradores; e, ainda, com a padronização do 

emprego desse simulador, pode-se otimizar essa formação. Pretende-se também, 

buscar a conscientização das autoridades militares sobre a importância da utilização 

da simulação de combate na atualização ou desenvolvimento de doutrina e nos 

adestramentos em todos os níveis, alcançando assim a economia de recursos e, 

principalmente, a melhor formação dos recursos humanos. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Para responder à pergunta desta pesquisa, utiliza-se a abordagem qualitativa 

de caráter exploratório. A abordagem qualitativa descreve a compreensão dos 

fenômenos sociais sem se desvincular da consciência articulada dos atores 

envolvidos no acontecimento (RICHARDSON, 1999). Como o objetivo da pesquisa é 

verificar se os procedimentos de emprego do simulador virtual do Posto de Tiro do 

RBS 70 nas Baterias de Artiharia Antiaérea independentes e orgânicas de Brigada 

contribuem para o desenvolvimento da doutrina de Artilharia Antiaérea é relevante 

preocupar-se com a dinâmica operacional e doutrinária da simulação. 

A escolha por um estudo exploratório resulta na atual ausência de parâmetros 

do assunto abordado, o Simulador Virtual do Posto de Tiro do Míssil RBS 70, por 

não ter precedentes relacionados e, ainda, pelas bibliografias prévias indicarem 

tratar-se de área pouco explorada academicamente. Vale ressaltar que o alcance da 

pesquisa limita-se ao Exército Brasileiro, e que todos os dados coletados no 

presente trabalho são referentes àqueles dispostos até o final do ano de 2020. 

Na pesquisa qualitativa é importante ressaltar que não são consideradas 

fontes de erro a subjetividadee a afetividade da abordagem. Dessa forma, o caminho 

do conhecimento é permeado por crenças, valores e visões de mundo, sendo 

fenômenos estudados que podem ser questionados e considerados irreais 

(MADUREIRA; BRANCO, 2001). 

 Quanto à sua natureza, consiste em uma pesquisa aplicada, objetivando 

gerar conhecimentos de aplicação prática no projeto, dirigidos à solução de 

problemas particulares, no caso, a falta de padronização para a utilização do 

simulador do Posto de Tiro do Míssil RBS 70 com a finalidade de se atingir a 

otimização da formação dos atiradores do Míssil RBS 70 das Bia AAAe do Exército 

Brasileiro  (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).  

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a bibliográfica, documental, 

questionários e entrevistas. A pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre os 

principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema (LIMA; MIOTO, 2007). A 

coleta documental complementa os dados que não estão presentes na literatura, 

observando informações sobre o simulador do Míssil RBS 70. Destaca-se que o 

método documental vale-se de procedimento investigativo científico que recorre a 
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fontes primárias, sejam elas documentos escritos ou não, podendo ser feitas no 

momento em que o fato ocorre ou não (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

 A última fase da coleta de dados foi destinada aos questionários e entrevistas 

semiestruturadas em militares que trabalharam diretamente, em 2020, com o 

Simulador do Posto de Tiro do Míssil RBS 70. O questionário e a entrevista 

semiestruturados são caracterizadas por combinar perguntas de cunho fechdo e 

aberto (LONGHURST, 2003). Os questionários foram executados seguindo as 

garantias da fidedignidade dadas pelas condições genéricas de investigação, ou 

seja, foram respondidas isoladamente e os participantes não tiveram acesso as 

respostas dos outros (THIRY-CHERQUES, 2008). 

O método de tratamento de dados foi a análise de conteúdo. Foram 

realizados estudos para se determinar se os dados levantados pela pesquisa 

realmente eram pertinentes ao estudo apresentado. A análise do conteúdo foi 

realizada pelo autor da pesquisa para amparar a conquista dos objetivos firmados 

para o presente estudo. A escolha da análise de conteúdo baseia-se no fato da 

técnica ser uma sistematização dos dados, a qual inclui o rigor necessário à 

pesquisa, e, ao mesmo tempo, fornece uma flexibilidade de regras (BARDIN, 2004). 

Por fim , a metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto 

à profundidade do estudo a ser realizado. Em virtude do pouco tempo disponível, o 

método descrito poderia deixar de contemplar literatura importante para a elucidação 

de questões atinentes ao escopo da pesquisa. Porém, essas limitações não 

acarretam em diminuição da qualidade do trabalho. Em síntese, dadas as 

condicionantes de tempo e abrangência da pesquisa proposta, o método escolhido 

se fez adequado e possibilitou o alcance dos objetivos de pesquisa propostos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A SIMULAÇÃO NO EXÉRCITO E NA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

O emprego da simulação e dos simuladores no atual cenário mundial tornou-se 

uma realidade, evidenciando ser uma ferramenta fundamental e de grande utilidade 

para o adestramento e preparo dos Exércitos mais modernos da atualidade. 

O desenvolvimento nos meios de simulação pode desde já suprir uma 
necessidade das forças armadas que é reparar o baixíssimo nível de 
adestramento além de contribuir para um fator chave nas operações 
militares que é a economia de meios. Essas duas necessidades caminham 
juntas e a aquisição de material adequado a uma boa instrução, 
adestramento e simulação, em especial os de artilharia que custam tão caro 
tornaram possíveis as operações militares com periodicidade. Neste 
sentido, várias empresas de tecnologia, aliadas as novas tendências dos 
exércitos e à modernização de ensino, estão criando vários tipos de 
simuladores que virão a oferecer a esses exércitos a oportunidade de se 
adestrar com baixo custo nas operações (ARAÚJO, 2012, p. 35). 

 

 
3.1.1 A simulação no Exército 
 

 O Comando de Operações Terrestres (COTer), por meio do Programa de 

Instrução Militar (PIM), coordena as atividades de simulação de combate nas suas 

três modalidades: construtiva, virtual e viva. A aplicação de exercícios, por meio da 

simulação de combate, busca conduzir o adestramento aos níveis mais próximos da 

realidade de combate, exigindo que a força a ser adestrada cumpra com todas as 

etapas de preparação previstas no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2020a). 

 

FIGURA 3 – Exercício de adestramento com simulação viva 
Fonte: www.defesanet.com.br 
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A simulação viva é uma modalidade na qual são envolvidas pessoas 

operando sistemas reais no mundo real, com o apoio de sensores, dispositivos 

apontadores laser, entre outros instrumentos que permitem acompanhar o ator e 

simular os efeitos dos engajamentos. 

A simulação construtiva é aquela onde é empregado um software. O mais 

empregado no Exército é o COMBATER, onde por meio de computadores são 

realizados Exercícios de Adestramento de Comandantes e Estados-Maiores de 

Grandes Comandos e Grandes Unidades (BRASIL, 2020a). 

 

FIGURA 4 – Exercício de adestramento com simulação construtiva 
Fonte: www.caleste.eb.mil.br 

 

Na simulação virtual, há um ambiente de treinamento virtual que abrange um 

treinamento tático, experimentação doutrinária ou ensaios de missões, permitindo o 

aprimoramento da capacitação individual e coletiva de frações. 

 

FIGURA 5 – Exercício de adestramento com simulação virtual 
Fonte: www.defesanet.com.br 
 

Embora os avanços da tecnologia terem elevado o nível de realismo, as 

simulações virtuais não podem ocupar o lugar da manobra real no campo. O 

simulador não pode reproduzir todos os fatores e atritos do combate verdadeiro. 
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Porém, os simuladores podem ser usados como parte de um programa de 

treinamento para preparar soldados e unidades para operações de maior desafio 

(CARMAN JÚNIOR, 1996). 

 

3.1.2 Simulação na Artilharia Antiaérea 
 

Um dos objetivos do PEE DA Ae é recuperar e obter a capacidade de defesa 

antiaérea de baixa e média alturas, modernizando as Organizações Militares que 

compõem a Defesa Antiaérea da Força Terrestre (BRASIL, 2020c). Assim, foram 

adquiridos meios modernos de defesa antiaérea, reequipando as unidades e 

subunidades de Artilharia Antiaérea com o que há de mais moderno no segmento de 

defesa. 

A importância estratégica, a necessidade de adestramento constante, a 

complexidade de funcionamento dos subsistemas, bem como a constante evolução 

tecnológica e operacional dos meios envolvidos na defesa aeroespacial impõe 

preparação prévia e constante. Assim, a obtenção de meios modernos, como 

simuladores, permitirão o aprimoramento da doutrina e na preparação da Força 

Terrestre para o combate no amplo espectro (BRASIL, 2017d). 

Em consonância com o Sistema de Simulação do Exército, e atendendo os 

meios condicionantes para a obtenção dos sistemas de simulação e/ou simuladores, 

observados os fatores Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), a Artilharia Antiaérea passou a trabalhar com 

os seguintes simuladores: simulador da VBC DA Ae GEPARD 1A2, simuladores do 

RBS 70, simulador do Radar SABER M60, simulador do Igla 9K38 e o Projeto Hórus. 

 

FIGURA 6 – Simulador VBC DA Ae GEPARD  
Fonte: GALANTE, 2020. 
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A VBC DA Ae GEPARD é uma viatura blindada de origem alemã, produzida 

pela empresa Krauss Maffei. O sistema possui como características principais dois 

canhões automáticos 35mm e um radar que permite traquear alvos de baixa altura. 

O simulador do GEPARD tem como finalidade a formação de sua tripulação para a 

utilização do sistema de armas e demais subsistemas para eliminação de alvos 

aéreos ou terrestres. Essas duas principais tarefas se relacionam tanto na formação 

individual como na formação coletiva (BRUNO SANTOS, 2017). 

O RBS 70 é um sistema de defesa antiaérea portátil desenvolvido pela 

empresa SAAB. O simulador do RBS 70 pode fazer com que um operador tenha a 

habilidade de atacar alvos difíceis após aproximadamente 20 horas de treino. O 

simulador do Posto de Tiro do Míssil RBS 70 pode ser utilizado em dois modos: 

modo operador/instrutor e modo autônomo (BRASIL, 2016). Ainda, existe o Mockup 

do RBS 70, que é um simulacro que oferece o adestramento da guarnição na 

entrada e saída de posição da Unidade de Tiro, proporcionando o treinamento do 

emprego tático do sistema. 

 

FIGURA 7 – Simulador RBS 70  
Fonte: Comunicação Social da 2ª Bia AAAe 

   

Os simuladores do Radar SABER M60 são Mockups, ou seja, equipamentos 

que simulam de forma fidedigna as dimensões de peso e tamanho do material. Os 

materiais foram fabricados e entregues pela empresa EMBRAER e o objetivo da 

aquisição é reduzir o uso do Radar real, permitindo aumentar a vida útil do radar 

real. O emprego desses simuladores auxilia os operadores dos radares na 

manutenção dos equipamentos, tendo em vista a necessidade constante do 

treinamento de montagem e desmontagem (BRASIL, 2020d). 



27 

 

FIGURA 8 – Simulador Radar SABER M60  
Fonte: www.defesabrasilnoticias.com 

 

O Simulador do Míssil Igla 9K38 permite ao instrutor avaliar no monitor de 

controle todas as ações realizadas pelo instruendo. Existem dois tipos: o tubo de 

acompanhamento de cor amarela, onde o instruendo pode realizar todas as ações 

que antecedem o lançamento do míssil e o lançamento simulado; e o tubo de 

lançamento de tiro reduzido de cor cinza, onde o instruendo pode realizar todas as 

ações que antecedem o lançamento e o lançamento de um tarugo, que simula as 

mesmas condições psicofisiológicas do lançamento do míssil real (BRASIL, 2006). 

 

FIGURA 9 – Simulador Igla 9K38  
Fonte: www.defesanet.com.br 

 

O Projeto Hórus permite o treinamento das funções e postos dos integrantes 

do Subsistema de Controle e Alerta concebido nos manuais doutrinários. O 

simulador é um projeto racionalizado, que objetiva viabilizar a aquisição e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais que são 

necessários para a operação sistêmica das atividades de coordenação e controle do 

espaço aéreo sobre responsabilidade da Artilharia Antiaérea. (BRASIL, 2019). 
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3.2 AS BATERIAS DE ARTILHARIA ANTIAÉREA ORGÂNICAS DE BRIGADA 

 

 Para compreender a missão e o adestramento das Baterias de Artilharia 

Antiaérea orgânicas das Brigadas de Infantaria e Cavalaria é necessário o 

entendimento inicial do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro e a estrutura da 

Artilharia Antiaérea. 

  

3.2.1 Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

 

 O conceito de defesa aeroespacial adotado por este trabalho é o estabelecido 

pelo Manual de Campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea: 

Conjunto de ações, operações e medidas de toda ordem destinadas a 
assegurar o exercício da soberania no espaço aéreo interior e exterior, 
impedindo seu uso para a prática de atos hostis ou contrários aos objetivos 
nacionais. A defesa aeroespacial compreende: a defesa aérea, a defesa 
antiaérea, a defesa aeroespacial passiva e a defesa aeroespacial ativa 
(BRASIL, 2017a). 

  

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) foi criado com o 

intuito de reunir os meios envolvidos na missão de defesa aeroespacial do território 

brasileiro em uma organização sistêmica, sem mudar a estrutura tradicional desses 

meios, podendo atuar tanto no Território Nacional (TN) quanto no Teatro de 

Operações/Área de Operações (TO/A Op). Assim, a finalidade do SISDABRA é 

assegurar o exercício da soberania no espaço aéreo brasileiro. (BRASIL, 2017a).   

 

3.2.2 Artilharia Antiaérea 

 

 O conceito de defesa antiaérea adotado por este trabalho é o estabelecido 

pelo Manual de Campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea: 

Ações de defesa aeroespacial ativa, desencadeadas da superfície, visando 
impedir, anular ou neutralizar a ação de vetores aéreos hostis, tripulados ou 
não (BRASIL, 2017a). 

 
 A Artilharia Antiaérea pode executar dois tipos de missão: antiaérea e de 

superfície. A missão antiaérea, a principal, consiste em realizar a DA Ae de zonas de 

ação, de áreas sensíveis, de pontos sensíveis e de tropas, contra vetores 

aeroespaciais hostis, impedindo, neutralizando ou dificultando um ataque. A missão 

de superfície, executada eventualmente, consiste em atuar contra alvos terrestres ou 



29 

navais, complementando a ação de outros meios de apoio de fogo de tiro tenso 

(BRASIL, 2017a). 

A Artilharia Antiaérea (AAAe), visando a coordenação e o emprego de seus 

meios, organiza-se em diferentes níveis de comando, chamados escalões de 

artilharia antiaérea, compreendidos em: 

a) comando de defesa antiaérea (Cmdo DA Ae); 

b) brigada de artilharia antiaérea (Bda AAAe); 

c) agrupamento-grupo de artilharia antiaérea (Agpt-Gp AAAe); 

d) grupo de artilharia antiaérea (GAAAe); 

e) agrupamento-bateria de artilharia antiaérea (Agpt-Bia AAAe); 

f) bateria de artilharia antiaérea (Bia AAAe); e 

g) seção de artilharia antiaérea (Seç AAAe). 

 

QUADRO 2 – Meios AAAe da Força Terrestre Componente 
Fonte: EB70-MC-10.235, 2017, p 2-20. 
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Para cumprir sua missão principal, os diversos escalões de Artilharia 

Antiaérea apresentam a seguinte estrutura: um subsistema de controle e alerta, um 

subsistema de armas, um subsistema de apoio logístico e um subsistema de 

comunicações (BRASIL, 2017a). O subsistema de armas destina-se à destruição 

dos vetores inimigos. O presente estudo focou em um dos sistemas de armas da 

AAAe, o RBS 70, que é a dotação de armamento antiaéreo das Baterias de Artilharia 

Antiaérea orgânicas das Brigadas de Infantaria e Cavalaria. 

 

3.2.3 Baterias de Artilharia Antiaérea orgânicas de Brigadas  

  

As Baterias de Artilharia Antiaérea orgânicas das Brigadas de Infantaria e 

Cavalaria têm por missão realizar a defesa antiaérea da sua Brigada enquadrante, 

de acordo com a missão tática recebida. Assim, prioritariamente atenderão aos 

órgãos e tropas de suas Brigadas. Conforme Quadro 2 mostrado, a dosagem de 

meios AAAe para uma Bda é de uma Bia AAAe. 

Sua composição é de um estado-maior (EM), de uma seção de comando 

(Seç Cmdo), de uma seção de logística (Seç Log) e de três a quatro Seç AAAe. 

 

FIGURA 10 – Estrutura de Bateria de Artilharia Antiaérea 
Fonte: EB70-MC-10.231, 2017, p 3-17. 

  

 A formação, qualificação e adestramento dessas Bia AAAe são fiscalizados, 

na área operacional, logística e administrativa por sua Brigada enquadrante e, ainda, 

pela 1ª Bda AAAe na área técnica e logísitca específica de AAAe, sendo o canal 

técnico.  
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QUADRO 3 – Extrato do Programa Padrão de Qualificação QM 06/02 (Gu Msl) 
Fonte: PPQ 06/2, 2001, p18. 

 

Para essas atividades, é seguido o estabelecido nos programas-padrão de 

qualificação e adestramento do COTer. O presente estudo focou na formação do 

atirador de míssil, QM 06-02, apresentado no Quadro 3, e nas consequências do 

recente uso do simulador do Posto de Tiro do RBS 70. 

 

3.3 O RBS 70 E SEUS SIMULADORES 

 

3.3.1 Sistema RBS 70 

 

O Sistema RBS 70 é um míssil portátil telecomandado de curto alcance 

fabricado pela empresa sueca SAAB, sendo utilizado por diversos países no mundo, 

como Brasil, Alemanha, Argentina, Suécia, Noruega, entre outros. No Brasil, seu 

emprego variam de casos de treinamentos, visando o adestramento da tropa até o 

emprego em situações reais, como na defesa antiaérea da Copa do Mundo 2014 e 

os Jogos Olímpicos 2016. 

Com um sistema de guia por feixe de raios laser, o RBS 70 pode ser aplicado 

a múltiplas configurações de sistemas, que variam desde o clássico sistema 

“MANPADS” (Sistema de Defesa Aérea Portátil), como integrado em veículos ou 

sistema de defesa aérea local baseado em um radar de alerta como o SABER M60 

com o Centro de Operações de Artilharia Antiaérea, bem como sistemas de defesa 

aérea de navios integrados operando remotamente (DEFESANET, 2014). 

Em sua configuração básica, o RBS 70 contém o tripé, o aparelho de pontaria 

e o míssil. O tempo para entrar em posição é de aproximadamente 10 minutos. O 

míssil fica pronto para o disparo em menos de trinta segundos sem a designação de 

alvo pelo radar. A recarga dura de 5 a 30 segundos (SAAB, 2014). 
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FIGURA 11 – RBS 70 
Fonte: SAAB Dynamics. 

 

O RBS 70 foi desenvolvido como um completo sistema de mísseis, com a 

capcidade de integração a veículos sobre rodas ou sobre lagartas. Ele é 

considerado superior a outros mísseis portáteis de defesa antiárea de competidores, 

devido à sua capacidade de engajar todos os tipos de alvo, alcance de interceptação 

de cerca de 7 quilômetros, cobertura de altitude a mais de 4000 metros, e 

possibilidade de disparo noturno. Seu guiamento por feixe de laser permite utilização 

em qualquer ambiente, sem qualquer interferência sobre o guiamento do míssil. 

(DEFESANET, 2014). 

O referido sistema tem como estado da arte o Míssil BOLIDE, sua última 

geração, capaz de alcançar alvos entre de 200 metros a 8 quilômetros, no setor 

frontal. Seu teto de emprego vai do nível do solo a mais de 5000 metros de altura. 

Chega a atingir velocidade “Mach 2” (2450 quilômetros por hora), e mesmo nesse 

caso, consegue manter uma grande capacidade de manobrar no alcance máximo de 

utilização. 

 

3.3.2 Simuladores do RBS 70 

 

O Mockup do RBS-70 é um simulacro que oferece o adestramento da 

guarnição na entrada e saída de posição da Unidade de Tiro, proporcionando o 

treinamento do emprego tático do sistema. Este material visa contribuir para o 
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adestramento das organizações militares de artilharia antiaérea e sua doutrina, em 

razão de atender aos requisitos de operação do RBS 70 real e, também, evita o 

desgaste do material real no adestramento e qualificação. 

 
FIGURA 12 – Mockup RBS 70 
Fonte: Comunicação Social da 2ª Bia AAAe 

 

O simulador eletrônico do RBS 70, um dos focos deste estudo, consiste em 

dois sistemas básicos: o simulador propriamente dito (estação do operador) e a 

estação do instrutor. O resultado da avaliação de cada exercício pode ser exibido na 

tela de pontaria grosseira, na estação do operador (SCHIAVINATO, 2017). 

 

FIGURA 13 – Sala de Simulação da 2ª Bia AAAe 
Fonte: Comunicação Social da 2ª Bia AAAe 
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O simulador possui um programa de treinamentos contra diversos tipos de 

ameaça aérea em três níveis: Easy, Medium e Hard. O simulador já estabelece uma 

pontuação ideal para que o instruendo consiga abater seu alvo durante cada 

exercício de adestramento. Esta pontuação é próxima a 0 (zero) e a mínima 

aceitável é 1,00. Para que a nota do engajamento seja mais próxima a zero deve ser 

mantida uma constância do acompanhamento no alvo, sem grandes oscilações. A 

distância do impacto para a cabine da aeronave também é importante, quanto menor 

essa distância melhor será a pontuação. Dessa forma, o operador aumenta sua 

capacidade de atuar em qualquer ambiente, proporcionando reduzido gasto de 

munição em exercícios reais ou de adestramento (BRASIL, 2016). 

 
FIGURA 14 – Tela do Simulador do RBS 70 
Fonte: Comunicação Social da 11º GAAAe 

 

Além disso, o instrutor pode criar qualquer situação de ameaça aérea 

com vários alvos. Uma sofisticada avaliação e a apresentação dos resultados dão 

valores de cada instruendo, que podem ser salvos, possibilitando que os 

treinamentos ajustem ainda mais a capacidade de atuação dos operadores. O 

equipamento também simula o pequeno solavanco da arma e o obscurecimento da 

luneta de pontaria quando do disparo simulado do míssil, tornando-o o mais realista 

possível (BRASIL, 2016). 

A visualização da tela do radar mostra a posição de todos os alvos do 

cenário. Ela também indica a direção em que o operador está apontando, facilitando 
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a melhor observação do instrutor e se o operador está realizando os procedimentos 

de engajamento corretos (BRASIL, 2016). 

 

FIGURA 15 – Tela Radar do Simulador do RBS 70 
Fonte: Comunicação Social da EsACosAAe 

 

O simulador RBS 70 pode ser utilizado em dois modos: modo autônomo 

(stand-alone mode) e modo operador/instrutor (distributed mode). No modo 

autônomo, o operador poderá se adestrar, desenvolvendo sua capacidade de 

monitorar, interceptar e destruir uma ameaça aérea, com cenários pré-definidos, nos 

quais o operador pode treinar sozinho e receber uma avaliação após cada cenário 

simulado. No modo operador/instrutor, o instrutor, operando sua estação, que está 

sincronizada com o simulador, controla o cenário de treinamento (BRASIL, 2016). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo busca fornecer um panorama geral das informações 

obtidas pelas respostas dos questionários enviados às 2ª, 3ª e 9ª Baterias de 

Artilharia Antiaérea e realizar a análise da influência doutrinária do emprego do 

simulador virtual do RBS 70 nas Baterias de Artilharia Antiaérea orgânicas de 

Brigada.  

 

4.1 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Os questionários foram respondidos por oficias que trabalham diretamente 

com a instrução e com o simulador virtual do RBS70. Para uma melhor visualização 

das informações, os conteúdos dos questionários foram categorizados em três 

âmbitos de análise: instrução, economia de recursos e metodologia utilizada.   

 

4.1.1 Instrução 

  

A categoria instrução refere-se à influência do emprego do simulador virtual 

nas instruções de qualificação e adestramento das Bia AAAe. As três organizações 

militares em tela receberam o novo material de emprego militar em 2019, passando 

a utilizá-lo nesse mesmo ano. Sobre a necessidade de adequação da instrução para 

os atiradores de míssil, foi observado que 66,7% repondeu que sim, houve a 

necessidade de ajuste ao que era efetuado anteriormente. 

 

QUADRO 4 – Necessidade de adequação da instrução dos atiradores de míssil 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 
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 Sobre a quantidade de atiradores formados e certificados, no ano de 2020, 

66,7% afirmou que foram habilitados e certificados entre 20 e 25 atiradores, e 33,3% 

formou mais de 30 atiradores.     

 

QUADRO 5 – Quantidade de atiradores de míssil certificados 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 

 

Perguntados sobre a percepção da relação entre o rendimento operativo dos 

atiradores com a utilização do simulador em comparação com o período anterior à 

chegada do simulador, 100% das Bia AAAe concluíram que o rendimento melhorou 

de forma significativa. 

 

QUADRO 6 – Percepção de rendimento dos atiradores com o emprego do simulador 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 

 

Considerando as respostas obtidas, conclui-se, parcialmente, que, na 

instrução, com o emprego do simulador virtual do RBS 70, houve um expressivo e 

perceptível ganho operacional relacionado aos recursos humanos, notadamente os 

atiradores de mísseis.   
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4.1.2 Economia de Recursos 

 

Essa  categoria refere-se à obtenção de dados do uso do simulador que 

comprovem, além do ganho intangível dos recursos humanos, a economia de 

recursos na qualificação, adestramento e operações. 

Os dados coletados das Bia AAAe informaram que, em média, cada 

subunidade executou 14500 (catorze mil e quinhentos) disparos de mísseis no seu 

simulador virtual do RBS 70 no ano de 2020. Realizando a análise dos dados 

coletados, considerando que o valor de cada míssil é de cerca de U$ 41500 

(quarenta e um mil e quinhentos dólares), cerca de R$ 215000 (duzentos e quinze 

mil reais), atualizando pelo valor do dólar em 2021, verifica-se que cada Bia AAAe 

pesquisada teria um gasto de R$ 3117500000 (3 bilhões, 117 milhões e 500 mil 

reais), para se obter um mesmo nível de treinamento e adestramento de seus 

atiradores.  

Considerando que essas Bia AAAe realizam, em média, um único disparo real 

por ano em seu adestramento centralizado das organizações militares de Artilharia 

Antiaérea, pode-se dizer que cada disparo de Bia AAAe em análise tem o custo de 

215 mil reais. 

Assim, conclui-se que, em termos de custo de mísseis disparados, com o uso 

do simulador virtual do RBS 70, cada Bia AAAe economiza cerca de R$ 3 (três) 

bilhões de reais por ano para atingir o mesmo nível de adestramento de seus 

atiradores. 

 

4.1.3 Metodologia Utilizada 

 

A categoria metodologia utilizada refere-se a como o simulador virtual do RBS 

70 está sendo empregado nas instruções de qualificação e adestramento das Bia 

AAAe em tela. Sobre a utilização de alguma metodologia nos exercícios do 

simulador, foi observado que 100% repondeu que sim, que possui metodologia. 
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QUADRO 7 – Utilização de metodologia no emprego do simulador virtual do RBS 70 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 

 

Perguntados sobre quem determinou a utilização dessas metodologias, 100% 

respondeu que a própria organização militar construiu sua metodologia de emprego 

do simulador virtual do RBS 70. 

 

QUADRO 8 – Quem determinou a utilização da metodologia empregada 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 

 
 Perguntados se haveria uma otimização na formação dos atiradores com a 

utilização de uma metodologia de emprego do simulador em questão, 100% das Bia 

AAAe responderam que sim. 

 
QUADRO 9 – Melhoria na formação dos atiradores com a utilização de metodologia 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 
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 Sobre a execução dos exercícios do simulador virtual do RBS 70 necessários 

para certificar o atirador, 66,7% respondeu que são necessários todos os exercícios 

dos níveis fácil e intermediário, enquanto que 33,3% respondeu que são executados 

exercícos de forma aleatória, independente dos níveis. 

 
QUADRO 10 – Exercícios executados para certificação do atirador 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 
 

 Perguntados sobre qual o aproveitamento geral do atirador, considerando 

todas as missões por ele executadas, para considerá-lo habilitado e certificado a 

operar o míssil RBS 70, 66,7% respondeu que consideram 70% de acerto pelo 

atirador, enquanto que 33,3% considera que não há um ponto pacífico nessa 

questão em manual. 

 
QUADRO 11 – Aproveitamento do atirador para habilitação e certificação 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados em campo. 
 

 Dessa forma, conclui-se, parcialmente, que a metodologia no emprego do 

simulador virtual do RBS 70 é muito importante e que não há uma metodologia 

padronizada no uso desse simulador virtual, o que abre lacunas para o 

aperfeiçoamento desse processo. 

 Este trabalho de conclusão de curso apresenta, em apêndice, uma proposta 

de metodologia a ser utilizada, fruto das informações obtidas, analisadas e 

consolidadas com a finalidade de preencher essa lacuna. 
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4.2 O SIMULADOR VIRTUAL DO RBS 70 E A SUA INFLUÊNCIA NA DOUTRINA 

DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

A doutrina militar compreende o conjunto harmônico de ideias e de 

entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as atividades de 

organização, preparo e emprego das Forças Armadas. A Doutrina Militar Terrestre 

deve ser permanentemente atualizada em função da evolução da natureza dos 

conflitos, resultado das mudanças da sociedade e da evolução tecnológica (BRASIL, 

2019). 

Nesse contexto de ligação entre a doutrina e a evolução tecnológica, a 

simulação exerce papel de relevância. Os meios de simulação de combate, para que 

estejam em consonância com a doutrina da Artilharia Antiaérea devem seguir aos 

seus princípios, fundamentos e estar interligado com os fatores determinantes das 

capacidades, representados pelo acrônimo DOAMEPI (Doutrina, Organização, 

Adestramento, Meios, Educação, Pessoal, Infraestrutura). 

A doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea é baseada nos seus princípios 

e fundamentos de defesa antiaérea. Os princípios de defesa antiaérea são 

conhecimentos básicos, consagrados pela experiência ao longo dos conflitos, 

destinados a orientar o planejamento e o emprego da AAAe. Enquanto que os 

fundamentos de emprego de suas unidades constituem o alicerce para o 

planejamento de uma defesa antiaérea eficaz (BRASIL, 2017a). 

 

4.2.1 Princípios da defesa antiaérea 

 

Os princípios de defesa antiaérea são: a centralização, a dosagem adequada, 

a prioridade adequada, a flexibilidade, a facilitação de operações futuras e a 

manutenção de meios em reserva (BRASIL, 2017a). 

O princípio da centralização se estende ao comando e ao controle e deve ser 

buscada sempre que possível, visando proporcionar a máxima liberdade de 

manobra à força apoiada, por meio dos fogos de proteção antiaéreos. Já o princípio 

da dosagem adequada é atendido sempre que for atribuída uma quantidade de 

meios suficientes para a DA Ae de determinado P Sen, A Sen, força ou tropa. A 

insuficiência de meios para a DA Ae exige, normalmente, o estabelecimento de 

prioridades (BRASIL, 2017a). 
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As inúmeras necessidades de defesa antiaérea na ZI e no TO impõem a 

necessidade de se estabelecerem prioridades de DA Ae. Assim, o princípio da 

prioridade adequada ocorre quando do estabelecimento de prioridades de Da Ae 

com o assessoramento do Comandante de Artilharia Antiaérea e devem atender aos 

interesses do COMAE, quando na zona do interior, e das forças das quais são 

orgânicas, quando no Teatro de Operações (BRASIL, 2017a). 

A flexibilidade de defesa antiaérea é um princípio obtido por meio das 

missões táticas e da atribuição de meios compatíveis com as necessidades de DA 

Ae e de mobilidade do elemento apoiado ou defendido. Enquanto que o princípio de 

facilitar de operações futuras decorre da fluidez das operações no TO que impõe a 

necessidade de a AAAe estar pronta, a qualquer tempo, para a mudança de 

dispositivos e de defesas a realizar (BRASIL, 2017a).  

O princípio de manutenção de meios em reserva indica que a AAAe não é 

mantida em reserva. As necessidades de DA Ae, aliadas à natural insuficiência de 

meios antiaéreos, exigem o emprego de todos os meios disponíveis. (BRASIL, 

2017a).  

 

4.2.2 Fundamentos de emprego 

 

Os fundamentos de emprego das unidades de DA Ae são: utilização do 

terreno, defesa em todas as direções, defesa em profundidade, apoio mútuo, 

combinação de armas antiaéreas, integração, engajamento antecipado, alternância 

de posição, mobilidade e defesa passiva (BRASIL, 2017a). 

O fundamento da utilização do terreno refere-se ao estudo criterioso do 

terreno considerando os fatores como a vegetação, o solo, as condições 

meteorológicas, os obstáculos, o relevo e as estradas, permitindo ao planejador 

utilizar adequadamente as características do terreno para organizar a DA Ae, bem 

como verificar sua influência nas rotas de aproximação, nas técnicas e táticas de 

ataque do inimigo aéreo, nas possibilidades de detecção, nos deslocamentos das 

Unidades de Tiro (U Tir) e nas possibilidades de camuflagem e dispersão (BRASIL, 

2017a). 

A defesa em todas as direções é um fundamento que prevê condições de 

reagir a ataques oriundos de todas as direções. As U Tir devem ser desdobradas de 

maneira a impedir que o inimigo aéreo, utilizando a surpresa, obtenha vantagem 
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decisiva quanto à direção escolhida para o ataque. Enquanto que o fundamento 

defesa em profundidade consiste na forma de atuação sobre o inimigo aéreo de 

maneira a mantê-lo sob engajamento gradativo pelos mísseis de média altura, pelos 

mísseis de baixa altura e pelos canhões antiaéreos, aumentando a probabilidade de 

neutralizá-lo (BRASIL, 2017a). 

O apoio mútuo é um fundamento que consiste na forma de posicionar as U Tir 

no terreno, mantendo-se determinada distância entre elas, em função das 

características do sistema de armas disponível, de tal modo a obter um recobrimento 

entre seus setores de tiro (BRASIL, 2017a).  

O fundamento de combinação de armas antiaérea prevê que o emprego da 

AAAe deve considerar as possibilidades e limitações de cada sistema de armas, 

adotando, sempre que possível, uma combinação de armas de modo que um 

sistema recubra as limitações do outro. Já o fundamento integração é a reunião de 

meios de diferentes DA Ae em um único dispositivo de defesa, propiciando a 

economia de meios e de esforços, bem como a otimização do controle de tais 

defesas (BRASIL, 2017a).  

O engajamento antecipado é um fundamento que se refere à ação 

desencadeada com o propósito de impedir ou dificultar a ação do inimigo, antes que 

ele empregue seu armamento contra o objetivo defendido ou que proceda ao 

reconhecimento aéreo. Enquanto que o fundamento alternância de posição é a 

capacidade de ter posições de troca para os órgãos do sistema de controle e alerta 

e para as unidades de tiro de uma DA Ae, adequando-o à situação imposta pelas 

ações de manobra e pelo reconhecimento aéreo inimigo (BRASIL, 2017a). 

O fundamento mobilidade está na capacidade que um escalão de AAAe deve 

possuir em relação ao elemento defendido, devendo ter mobilidade suficiente para 

ocupar posições alternativas de tiro ou para cumprirem outra missão, quando a 

situação exigir (BRASIL, 2017a). 

A defesa passiva é um fundamento que consiste no conjunto de ações e 

medidas de simulação, camuflagem, utilização de cobertas e abrigos, dispersão dos 

meios, posições falsas, disciplina de luz e de utilização das comunicações, 

desenfiamento e controle das emissões eletromagnéticas, tomadas antes, durante e 

depois de um ataque, reduzindo seus efeitos (BRASIL, 2017a). 
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4.2.3 A relação do simulador virtual do RBS 70 com a doutrina, os princípios e 
fundamentos da Artilharia Antiaérea 

 

Atualmente, diversas Forças Armadas de referência no cenário internacional, 

como os EUA, Israel, Alemanha e França, possuem centros que utilizam a simulação 

para incrementar o treinamento da tropa, permitindo o incremento da 

operacionalidade com a redução dos custos envolvidos em exercícios (SAAB, 2016). 

O simulador virtual do RBS 70 contribui diretamente para a obtenção da 

capacidades operativas de proteção ao pessoal e proteção física ao realizar as 

atividades de defesa antiaérea, conforme o EB20-C-07.001 - Catálogo de 

Capacidades do Exército. Esse simulador atende a todos fatores: Doutrina, 

Organização, Adestramento, Meios, Educação, Pessoal e Infraestrutura. Nesse 

contexto, a doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea é baseada nos seus 

princípios e fundamentos de defesa antiaérea. 

Ao analisarmos a relação do simulador virtual do RBS 70 com os princípios de 

defesa antiaérea: a centralização, a dosagem adequada, a prioridade adequada, a 

flexibilidade, a facilitação de operações futuras e a manutenção de meios em 

reserva; observam-se algumas associações. O princípio da centralização pode ser 

observado ao integrar o simulador virtual do RBS 70 a um exercício de defesa 

antiaérea sob coordenação de um COAAe, por meio de sistema de comunicações. 

Ao colocarmos o pessoal em adestramento no simulador como uma U Tir em uma 

situação tática, pode-se, de forma restrita, enquadrar os princípios da dosagem 

adequada e prioridade adequada, por estarem defendendo uma tropa ou ponto 

sensível, realizando sua proteção de acordo com a ordem de operações 

estabelecida.   

Assim, ao verificar o simulador virtual do RBS 70, pode-se concluir 

parcialmente que o mesmo não possui relação expressiva com os princípios de 

defesa antiaérea. Esses são verificados, de forma mais abrangente, quando 

aplicados em operações reais e adestramentos no terreno. Porém, essa lacuna é 

coberta com a utilização do Mockup do RBS 70 ou do Posto de Tiro do RBS 70 real 

pelas guarnições de mísseis nessas atividades. 

Ao analisarmos a relação do simulador virtual do RBS 70 com os 

fundamentos de emprego das unidades de DA Ae: utilização do terreno, defesa em 

todas as direções, defesa em profundidade, apoio mútuo, combinação de armas 
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antiaéreas, integração, engajamento antecipado, alternância de posição, mobilidade 

e defesa passiva; observam-se, também, diversas associações. O enquadramento 

do pessoal empregando o simulador virtual do RBS 70 em uma situação tática 

contendo a ameaça aérea, permite que a doutrina seja aplicada nos fundamentos da 

defesa em todas as direções, defesa em profundidade e no engajamento 

antecipado. Esses fundamentos são evidenciados nos cenários executados pelo 

simulador, permitindo que o atirador e/ou guarnição possam tomar decisões rápidas 

em relação ao vetor aéreo que se aproxima de sua posição. 

Desta maneira, ao verificar o simulador virtual do RBS 70, pode concluir-se, 

parcilamente, que a possibilidade de incluir cenários pelo sistema virtual, permite o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento da doutrina ora em curso prevista nos 

manuais, com economicidade de meios. Além disso, permite o aperfeiçoamento das 

lições aprendidas e análise dos resultados do exercício e adestramento, bem como 

as oportunidades de melhoria dos atiradores e possíveis mudanças doutrinárias. 

As lacunas de fundamentos do simulador virtual do RBS 70 são 

complementdas pelo Mockup do RBS 70 que atende aos fundamentos do apoio 

mútuo e utilização do terreno, quando realizam a ocupação dos locais planejados 

pelas U Tir no terreno, onde é verificado se as distâncias entre as U Tir estão 

corretas e em local adequado para a melhor eficiência da defesa. 
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5. CONCLUSAO 

 

Esta pesquisa identifica de que forma o simulador virtual do RBS 70 está 

sendo empregado nas Bia AAAe orgânicas de Brigada e como ele influencia na 

aplicação e desenvolvimento de doutrina na Artilharia Antiaérea. Para atingir esse 

objetivo, utilizou-se de pesquisas bibliográficas e questionários aos usuários 

mencionados acima. 

No contexto da evolução tecnológica na área bélica, a aplicação da simulação 

de combate tornou-se imprescindível em razão de desenvolver o desempenho do 

militar, seja individualmente ou atuando enquadrado em uma fração. 

Para adquirir maior expertise no emprego de simuladores, o Exército 

Brasileiro, por meio de seus programas estratégicos, tem investido na aquisição e 

modernização de armamentos e equipamentos, incluindo os de simulação de 

combate. Na área de Artilharia Antiaérea, o EPEx realiza estudos constantes, com o 

intuito de adquirir materiais que se interligue a doutrina da Artilharia Antiaérea e 

proporcione a redução de custos em manutenção, exercícios no terreno e meios. 

Assim, atualmente, a simulação na Artilharia Antiaérea, segue em 

consonância com o Sistema de Simulação do Exército, atendendo os meios 

condicionantes para a obtenção dos sistemas de simulação e/ou simuladores, 

observados os fatores Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), trabalhando com: simulador da VBC DA Ae 

GEPARD 1A2, simuladores do RBS 70, simulador do Radar SABER M60, simulador 

do Igla 9K38 e o Projeto Hórus. 

As Baterias de Artilharia Antiaérea orgânicas das Brigadas de Infantaria e 

Cavalaria estudadas, as 2ª, 3ª e 9ª Bia AAAe, possuem o sistema RBS 70 na sua 

dotação. Essas baterias têm por missão realizar a defesa antiaérea da sua Brigada 

enquadrante, de acordo com a missão tática recebida. Assim, prioritariamente 

atenderão aos órgãos e tropas de suas Brigadas. A formação, qualificação e 

adestramento dessas Bia AAAe são fiscalizados, na área operacional, logística e 

administrativa por sua Brigada enquadrante e, ainda, pela 1ª Bda AAAe na área 

técnica e logísitca específica de AAAe, sendo o canal técnico. 

O Sistema RBS 70 é um míssil portátil telecomandado de curto alcance 

fabricado pela empresa sueca SAAB, utilizando um sistema de guia por feixe de 
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raios laser. Para treinamento e adestramento, esse sistema ainda abarca Mockups e 

um simulador virtual, um dos focos desta pesquisa. 

O simulador virtual do RBS 70 possui um programa de treinamentos contra 

diversos tipos de ameaça aérea em três níveis: Easy, Medium e Hard, e estabelece 

uma pontuação ideal, entre 0 (zero) e o mínimo aceitável 1,00 (um), para que o 

instruendo consiga abater seu alvo durante cada exercício de adestramento. Porém, 

o emprego desses simulador é recente, o que trouxe consequências para a 

instrução, bem como sua metodologia de utilização na formação dos atiradores não 

é padronizada. 

Com isso, um dos objetivos dessa pesquisa foi apresentar uma proposta, 

alinhando o previsto no PPA/AAAe e os exercícios previstos no simulador, de 

metodologia de emprego do simulador virtual do RBS 70. 

Ao concluirmos sobre o que foi levantado na presente pesquisa, no que se 

refere à intrução militar, o emprego do simulador virtual do RBS 70 contribuiu 

significativamente para um expressivo e perceptível ganho operacional relacionado 

aos recursos humanos, notadamente os atiradores de mísseis. 

Além do ganho intangível dos recursos humanos que praticam uma 

quantidade de exercícios de diversas dificuldades, o simulador proporciona uma 

bem expressiva economia de recursos financeiros, ao se comparar os disparos reais 

e simulados, para se chegar a esse nível de adestramento. Observou-se que, em 

termos de custo de mísseis disparados, com o uso do simulador virtual do RBS 70, 

cada Bia AAAe economiza cerca de R$ 3 (três) bilhões de reais por ano para atingir 

o mesmo nível de adestramento de seus atiradores. 

No que tange à metodologia no emprego do simulador virtual do RBS 70, 

verificou-se sua importância no rendimento, porém, viu-se que não há uma 

metodologia padronizada no uso desse simulador virtual, sendo as próprias OM 

possuidoras do simulador as definidoras da metodologia aplicada. Este trabalho de 

conclusão de curso apresenta, em apêndice, uma proposta de metodologia a ser 

utilizada, fruto das informações obtidas, analisadas e consolidadas com a finalidade 

de proporcionar maior rendimento ao atirador, considerando fases e indicadores de 

desempenho. 

Quanto à doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea, verificou-se que ela é 

baseada nos princípios de defesa antiaérea: a centralização, a dosagem adequada, 

a prioridade adequada, a flexibilidade, a facilitação de operações futuras e a 
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manutenção de meios em reserva;  e, também nos fundamentos de emprego das 

unidades de DA Ae: utilização do terreno, defesa em todas as direções, defesa em 

profundidade, apoio mútuo, combinação de armas antiaéreas, integração, 

engajamento antecipado, alternância de posição, mobilidade e defesa passiva. 

Ao concluirmos sobre a influência do simulador virtual do RBS 70 na doutrina, 

viu-se que, ao colocarmos o pessoal em adestramento no simulador como uma U Tir 

em uma situação tática, pode-se enquadrar em princípios e fundamentos de 

emprego, evidenciados nos cenários executados pelo simulador, permitindo que o 

atirador e/ou guarnição possam tomar decisões rápidas em relação ao vetor aéreo 

que se aproxima de sua posição. Assim, permite o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento da doutrina ora em curso prevista nos manuais, com 

economicidade de meios. Além disso, permite o aperfeiçoamento das lições 

aprendidas e análise dos resultados do exercício e adestramento, bem como as 

oportunidades de melhoria dos atiradores e possíveis mudanças doutrinárias.  

Apesar do simulador virtual do RBS 70 não conseguir contemplar em sua 

totalidade aos princípios e fundamentos, isso é minimizado quando o adestramento 

é complementado com a utilização do Mockup e Posto de Tiro nos exercícios no 

terreno e missões reais. Desta forma, a utilização desses meios, com a interação 

com todos os subsistemas e operadores, permite a integração e otimização do nível 

de aperfeiçoamento da capacitação do pessoal e a aplicação da doutrina.  

Diante do que foi exposto, o emprego do simulador virtual do RBS 70 

possibilita elevados níveis no desenvolvimento de capacidades desejáveis aos seus 

operadores e, ainda, no aperfeiçoamento da doutrina de Artilharia Antiaérea. Dessa 

forma, conclui-se que o emprego dos simuladores em OM operacionais possibilita 

identificar aspectos doutrinários defasados e que necessitam de evolução. Essas 

contribuições para a evolução da doutrina são cadastradas no Sistemática de 

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas do COTer ou informados pelo 

canal técnico à 1ª Bda AAAe. 

Um fator fundamental para a transformação dos meios da Artilharia Antiaérea 

é o Programa Estratégico do Exército de Defesa Antiaérea, o que permitiu dotar de 

materiais modernos as diversas organizações militares de Artilharia Antiaérea. 

Ressalta-se, quanto ao aspecto doutrinário, particularmente no emprego de 

princípios e fundamentos, que os simuladores em uso, como o simulador virtual do 
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RBS 70, deram avanços significativo na capacitação dos recursos humanos, bem 

como permitiu o desenvolvimento e a consolidação da doutrina vigente. 

Por fim, verifica-se que a busca pela otimização de recursos e de sistemas de 

simulação na Artilharia Antiaérea já é um realidade no Exército Brasileiro, 

promovendo o alinhamento estratégico necessário à evolução da qualificação, do 

adestramento e da doutrina da Artilharia Antiaérea. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO ENVIADO ÀS BATERIAS DE ARTILHARIA 

ANTIAÉREA DOTADAS DE RBS 70 

 

1. Quanto tempo a Organização Militar (OM) está utilizando o Simulador do 

Posto de Tiro do Míssil RBS 70? 

a. 1 ano 

b. 2 anos 

c. 3 anos 

d. 4 anos ou mais 

 

2. Foi necessário uma adequação da instrução dos atiradores para a utilização 

do Simulador em questão? 

a. Sim 

b. Não 

 

3. Em 2020, quantos atiradores de míssil foram certificados no Simulador para 

operar o Míssil RBS 70? 

a. menos de 10 

b. 10 a 15 

c. 15 a 20 

d. 20 a 25 

e. 25 a 30 

f. mais de 30 

 

4. Em sua opinião pessoal, qual a percepção com relação ao rendimento 

operacional dos atiradores com a utilização do simulador em comparação com o 

período antes da chegada do simulador? 

a. Rendimento melhorou de forma significativa 

b. Rendimento um pouco melhor 

c. Mesmo rendimento 

d. Rendimento piorou 
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5. Existe metodologia dos exercícios do simulador a serem empregados na 

formação dos atiradores? 

a. Sim 

b. Não 

 

6. Se há, quem determinou a utilização dessa metodologia? 

a. COTer 

b. 1ª Bda AAAe 

c. EsACosAAe 

d. Bda Enquadrante 

e. Própria OM 

 

7. Em sua opinião, você acredita que, se houvesse uma metodologia de emprego do 

simulador para a certificação dos atiradores, a formação destes seria otimizada? 

a. Sim 

b. Não 

 

8. Em 2020, quantos disparos de míssil foram executados no simulador? 

Resposta aberta: 

 

9. Qual o tempo mínimo de utilização do simulador para considerarmos um atirador 

apto? 

a. menos de 10 horas de simulação 

b. entre 10 e 20 horas de simulação 

c. entre 20 e 30 horas de simulação 

d. mais de 30 horas de simulação 

 

10. Quantos exercícios do simulador são executados para certificar o atirador? 

a. Todos exercícios de todos os níveis 

b. Todos os exercícios de nível fácil e intermediário 

c. Todos os exercícios do nível fácil 

d. Exercícios de forma aleartória 
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11. Qual o aproveitamento geral do atirador, considerando todas as missões 

executadas por ele, para considerá-lo habilitado e certificado a operar o Míssil RBS 

70? 

a. 95% de acerto 

b. 90% de acerto 

c. 80% de acerto 

d. 70% de acerto 

e. Outro 

 

12. Qual a metodologia de emprego do Simulador adotado por sua OM para 

considerar o atirador formado e certificado a operar o Posto de Tiro do Míssil RBS 

70? 

Resposta aberta: 
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APÊNDICE II – PROPOSTA DE METODOLOGIA DE EMPREGO DO SIMULADOR 

VIRTUAL DO RBS 70 

 

1.ORIENTAÇÕES 

 

 Visando a otimização do rendimento do atirador de mísseis RBS 70, com o 

emprego do simulador virtual do RBS 70, seguir-se-á uma sequência de exercícios 

virtuais.  

A habilitação/certificação do atirador se dará por fases, de acordo com a 

dificuldade dos exercícios em cada nível. Em cada exercício o índice mínimo para 

considerá-lo apto é abaixo de 1,00. Se o atirador não obtiver êxito, deve recuperar o 

exercício. Se o atirador não conseguir na recuperação, o instrutor prosseguirá na 

sequência, verificando, ao final da fase, se o atirador atingiu a meta de 

aproveitamento.  

Ao final, o atirador deve atender a meta de aproveitamento da cada fase para 

que possa prosseguir à nova fase e/ou nível de exercícios. 

 

2. NÍVEL FÁCIL 

1ª FASE – ALVOS ESTACIONÁRIOS 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO 
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

Basic training 1_1     

Basic training 1_3     

Basic training 1_6     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM / NÃO 

 

2ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

004     

013     

026     

062     
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065     

107     

125     

132     

134     

135     

143     

154     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

3ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

004n     

013n     

026n     

062n     

065n     

107n     

125n     

132n     

134n     

135n     

143n     

154n     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

4ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

000     

064     

071     

103     

117     

122     

126     

127     

160     
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162     

172     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

5ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

000n     

064n     

071n     

103n     

117n     

122n     

126n     

127n     

160n     

162n     

172n     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

6ª FASE – ALVOS MÚLTIPLOS 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

Basic training 1_2     

Basic training 1_4     

Basic training 1_5     

Basic training 3     

APROVEITAMENTO 
META 90% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

3. NÍVEL MÉDIO 

1ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE DIURNO 

EXERCÍCIO 

CONCLUÍDO 
ÍNDICE MÍNIMO  

< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

001     
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005     

006     

007     

017     

023     

033     

037     

041     

043     

051     

072     

074     

075     

077     

102     

111     

112     

120     

121     

123     

130     

133     

136     

140     

141     

147     

166     

173     

177     

200     

203     

204     

205     

210     

212     

219     

221     

223     

224     

228     

234     

236     

237     

239     

241     

243     

244     

249     
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250     

263     

273     

276     

279     

APROVEITAMENTO 
META 80% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

2ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

001n     

005n     

006n     

007n     

017n     

023n     

033n     

037n     

041n     

043n     

051n     

072n     

074n     

075n     

077n     

102n     

111n     

112n     

120n     

121n     

123n     

130n     

133n     

136n     

140n     

141n     

147n     

166n     

173n     

177n     

200n     

203n     

204n     

205n     
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210n     

212n     

219n     

221n     

223n     

224n     

228n     

234n     

236n     

237n     

239n     

241n     

243n     

244n     

249n     

250n     

263n     

273n     

276n     

279n     

APROVEITAMENTO 
META 80% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

3ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE DIURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

011     

016     

025     

040     

056     

113     

116     

142     

165     

174     

206     

209     

214     

222     

231     

245     

248     

259     

272     
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277     

APROVEITAMENTO 
META 80% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

4ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

011n     

016n     

025n     

040n     

056n     

113n     

116n     

142n     

165n     

174n     

206n     

209n     

214n     

222n     

231n     

245n     

248n     

259n     

272n     

277n     

APROVEITAMENTO 
META 80% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

5ª FASE – ALVOS MÚLTIPLOS 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

Basic training 1_0     

APROVEITAMENTO 
META 80% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 
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4. NÍVEL DIFÍCIL 

1ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE DIURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

003     

012     

014     

024     

027     

030     

031     

032     

050     

055     

063     

104     

114     

115     

124     

137     

144     

145     

146     

150     

151     

155     

157     

161     

163     

164     

167     

175     

202     

207     

208     

213     

215     

216     

217     

218     

227     

233     

242     

246     

247     

252     
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256     

260     

261     

262     

264     

265     

267     

268     

269     

270     

271     

274     

278     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

2ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

003n     

012n     

014n     

024n     

027n     

030n     

031n     

032n     

050n     

055n     

063n     

104n     

114n     

115n     

124n     

137n     

144n     

145n     

146n     

150n     

151n     

155n     

157n     

161n     

163n     

164n     
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167n     

175n     

202n     

207n     

208n     

213n     

215n     

216n     

217n     

218n     

227n     

233n     

242n     

246n     

247n     

252n     

256n     

260n     

261n     

262n     

264n     

265n     

267n     

268n     

269n     

270n     

271n     

274n     

278n     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

3ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE DIURNO 

EXERCÍCIO 

CONCLUÍDO 
ÍNDICE MÍNIMO  

< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

002     

022     

034     

044     

045     

053     

061     

073     

076     

100     
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152     

171     

201     

211     

220     

225     

226     

229     

230     

232     

235     

238     

240     

266     

275     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

4ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

002n     

022n     

034n     

044n     

045n     

053n     

061n     

073n     

076n     

100n     

152n     

171n     

201n     

211n     

220n     

225n     

226n     

229n     

230n     

232n     

235n     

238n     

240n     

266n     



70 

275n     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

5. NÍVEL MUITO DIFÍCIL 

1ª FASE – ALVOS DE BAIXA PERFORMANCE DIURNO E NOTURNO 

EXERCÍCIO 

CONCLUÍDO 
ÍNDICE MÍNIMO  

< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

010     

110     

153     

170     

176     

010n     

110n     

153n     

170n     

176n     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 

2ª FASE – ALVOS DE ALTA PERFORMANCE DIURNO E NOTURNO 

EXERCÍCIO 
CONCLUÍDO 

ÍNDICE MÍNIMO  
< 1,00 

SIM NÃO 
COM 

RECUPERAÇÃO 
ÍNDICE DO 
ATIRADOR 

015     

020     

021     

035     

036     

042     

046     

047     

052     

054     

057     

060     

066     

067     

070     

101     
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105     

106     

131     

156     

015n     

020n     

021n     

035n     

036n     

042n     

046n     

047n     

052n     

054n     

057n     

060n     

066n     

067n     

070n     

101n     

105n     

106n     

131n     

156n     

APROVEITAMENTO 
META 70% 

APROVEITAMENTO DO 
ATIRADOR 

META ATINGIDA 

% SIM/ NÃO 

 
 
 

 


