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A CRIAÇÃO DO CENTRO DE SIMULAÇÃO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA NA
ESACOSAAE E O APERFEIÇOAMENTO DA ESPECIALIZAÇÃO DE OFICIAIS E

SARGENTOS DAS FORÇAS ARMADAS

Rodrigo Gonçalves rocha
Anderson Eduardo e Souza Reis**

RESUMO
A  constante  evolução  tecnológica  trouxe  para  o  espaço  de  batalha  aeronaves  altamente
especializadas em realizar diversos tipos de ataque contra alvos terrestres com alto poder destrutivo.
Para combater essa ameaça torna-se desejável um sistema de Defesa Antiaérea eficaz, capaz de
prover a segurança de tropas em operação ou pontos sensíveis. Nesse contexto, o Exército Brasileiro
adquiriu  modernos  equipamentos  de  Defesa  Antiaérea,  visando  desde  o  emprego  em  grandes
eventos e em operações convencionais de guerra.  A tecnologia agregada a esses equipamentos
demanda  altos  níveis  de  adestramento  no  exercício  das  funções  alocadas  a  cada  um  dos
subsistemas que compõem a estrutura funcional de um sistema de Defesa Antiaérea. Diante dessa
perspectiva  destaca-se  o  importante  papel  desempenhado  pela  simulação  na  capacitação  dos
especialistas em Artilharia Antiaérea do Exército brasileiro. No entanto, o sistema Operacional Defesa
Antiaérea é altamente dependente da integração dos seus subsistemas. Diante desse fato surge o
seguinte questionamento: como simular o combate real da Artilharia Antiaérea de modo integrado e
simultâneo? Promovendo,  com isso,  uma melhor  capacitação  dos nossos recursos  humanos? O
presente artigo tem por finalidade analisar, com base na opinião dos especialistas e na pesquisa
bibliográfica realisada, as implicações da criação de um centro de Simulação integrada de Artilharia
Antiaérea  no  sistema de ensino  adotado  na  especialização  de  oficiais  e  sargentos  em Artilharia
Antiaérea, levantando as vantagens e ameaças da presente proposta com o objetivo de subsidiar
futuras decisões, descentralização de recursos ou implementação de projetos nessa área.

Palavras-chave: Defesa Antiaérea. Simulação integrada. Ensino. Projeto.

ABSTRACT 
The constant technological evolution brought to the space of battle highly specialized aircrafts to carry
out diverse types of attack against terrestrial targets with high destructive power. To fight this threat is
desirable  an  effective  Defense  Anti-aircraft  system,  capable  of  providing  the  security  forces  in
operation  or  sensitive  points.  In  this  context,  the  Brazilian  Army  acquired  modern  Anti-aircraft
equipments,  aiming  from  employment  at  great  events  and  conventional  war  operations.  The
technology of these devices demand high levels of training in the performance of functions allocated to
each of the subsystems that make up the functional structure of an Anti-aircraft Defense system. In
view of this perspective, the important role played by the simulation in the training of the Brazilian
Army's Anti-aircraft Artillery experts stands out. However, the Anti-aircraft Defense Operating system is
highly dependent on the integration of the subsystems. In view of this fact, appear the question: how to
simulate the real Anti-aircraft Artillery combat in a integrated and simultaneously way? Promoting, with
this, a better training of our human resources? This article purpose is to analyze, based on the experts
opinion and the bibliographical research, the implications of the creation of an integrated simulation
center of Antiaircraft  Artillery in the education system adopted in the specialization of officers and
sergeants in Antiaircraft Artillery, figuring out the advantages and threats of the present proposal with
the  objective  of  subsidizing  future  decisions,  decentralization  of  resources  or  implementation  of
projects in this area.

Keywords: Anti-aircraft Defense. Integrated simulation. Teaching. Project.
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1 INTRODUÇÃO

A constante evolução tecnológica faz com que o combate moderno se torne,

a cada dia, mais especializado, complexo e caro. Essa tendência faz com que as

Forças Armadas busquem soluções simples, eficazes e com a melhor relação custo-

benefício, para atender as suas necessidades operacionais.

Os crescentes avanços nas capacidades das Aeronaves de ataque trouxeram,

pouco a pouco,  desafios maiores para a Artilharia  Antiaérea,  consequentemente,

novos  e  mais  modernos  equipamentos  foram  colocados  à  disposição  dos

Comandantes militares para fazer frente à ameaça aérea. 

Diante  do  grau de  especificidade  dos  atuais  Produtos  de  Defesa Antiaérea

(PRODE)  e  da  complexidade  das  missões  por  eles  desempenhadas,  torna-se

imperiosa a especialização de pessoal em condições que permitam um aprendizado

dinâmico, integrado e focado no desenvolvimento de capacidades específicas.

No âmbito do Sistema Operacional Defesa Antiaérea, a demanda por sistemas

que operem de modo integrado encontra-se consubstanciada nos seus requisitos

técnicos e táticos:

A DA Ae F  Ter  tem suas Organizações Militares  (OM) compostas  pelos
subsistemas de Armas, Controle e Alerta, Comunicações e Apoio Logístico e
pode ser dividida em baixa e média alturas (Bx e Me Altu).  Assim, há a
necessidade de se considerar que as unidades de emprego da DA Ae F Ter
só estarão aptas a cumprir sua missão se estiverem compostas por todos os
seus subsistemas e os mesmos estejam integrados entre si e coordenados
com o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (BRASIL, 2017, p. 3).

Dessa forma, pode-se dizer que a AAAe somente estará ativa e em condições

de cumprir a sua missão mediante o pleno funcionamento dos Subsistemas que a

compõem:  Controle  e  Alerta,  de  Armas,  de  Comunicações  e  Logístico,  que

necessariamente, precisam operar de modo integrado e sincronizado. 

 Para exemplificar o grau de integração envolvido em uma operação de Defesa

Antiaérea, verifica-se no manual de ensino EB-70-MC-10.231 - Defesa Antiaérea,

que o Chefe de uma unidade de tiro e sua guarnição estão enquadrados em uma

seção de Artilharia Antiaérea, que por sua vez pode ligar-se ao COAAe do escalão

superior e, se necessário, a órgãos do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro ou

da Força Aérea Componente próximos de sua posição. 
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Figura 1 – Seção de Artilharia Antiaérea com material míssil telecomandado
Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.231 (BRASIL, 2017, p. 3-18).

Diante de tais demandas, surgem questionamentos a cerca de quais seriam as

técnicas de ensino mais adequadas para serem trabalhadas no processo de ensino

aprendizagem, visando o desenvolvimento de um conjunto completo de capacidades

necessárias  ao  exercício  de  cargos  e  funções  atinentes  à  atividade  de  Defesa

Antiaérea.

Considerando as características das gerações atuais, pode-se afirmar que:

O  uso  de  equipamentos  de  simulação  de  última  geração,  que  se
assemelham  aos  controles  e  ao  visual  dos  games  comerciais,  atrai  a
atenção dos jovens militares e transformam-se em importante incentivo para
tornar  o  processo  ensino-aprendizagem  mais  adequado  e  atualizado.
(BRASÍLIA, 2016, p. 28)

Dessa forma, o presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a

informação  científica  relevante  e  atualizada,  a  fim de  fornecer  subsídios  para  a

melhor compreensão dos efeitos da utilização integrada de sistemas de simulação

na  especialização  de  Oficiais  e  Sargentos  das  Forças  Armadas  do  Brasil  em

Artilharia  Antiaérea  e  verificar  de  que  maneira  o  emprego  de  tais  sistemas  de

simulação  contribui  ou  não  no  desenvolvimento  das  capacidades  necessárias  à

operação dos diversos subsistemas da Artilharia Antiaérea.

O presente artigo será abordado sob a ótica da Escola de Artilharia de Costa

e Antiaérea como estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro responsável pela

capacitação de operadores dos subsistemas de AAAe no âmbito da força terrestre e

forças singulares. 
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1.1 PROBLEMA

Os  equipamentos  que  compõem  a  dotação  da  AAAe  exigem  do  operador

grande gama de conhecimentos teóricos, além da execução de diferentes etapas

procedimentais, essenciais ao funcionamento eficiente dos subsistemas. 

A AAAe,  por  excelência,  opera  mediante  coordenação,  controle  das  ações,

presteza e comunicações precisas, a fim de que, durante as operações, esteja em

condições de atender as demandas de modo oportuno, mantendo-se em contanto

com os diversos atores envolvidos no complexo cenário de uma estrutura necessária

à execução de uma DA Ae eficiente.

No entanto,  a capacitação de oficiais  e sargentos consiste na aplicação de

treinamentos com simuladores do tipo “stand alone”, no qual o aluno é capacitado a

operar determinado Produto de Defesa (PRODE), individualmente, sem a interação

com os demais subsistemas. 

Um problema da utilização de apenas esse tipo de abordagem é a ausência de

consciência situacional do aluno que atua de modo “isolado” e sem a inserção em

um contexto de uma operação militar  convencional  ou interação com os demais

subsistemas envolvidos. 

Dessa forma, considerando que não existe ainda uma estrutura que possibilite

o adestramento dos subsistemas de AAAe em conjunto, chegamos ao problema do

presente trabalho científico a ser solucionado: de que maneira a criação do Centro

de Simulação de Artilharia Antiaérea na EsACosAAe beneficiaria a capacitação dos

oficiais e sargentos das forças armadas,  futuros operadores dos subsistemas da

Artilharia Antiaérea?

1.2 OBJETIVOS

A fim de constatar a influência da simulação na aprendizagem e preparo dos

futuros operadores de AAAe do Exército Brasileiro e forças singulares, o presente

estudo pretende analisar as demandas operacionais concernentes ao emprego da

AAAe  na  era  do  conhecimento  confrontando-as  com  as  possibilidades  de  um

sistema integrado simulação de AAAe.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a. Identificar quais são as capacidades a serem evidenciadas pelos operadores
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dos diversos subsistemas da Artilharia Antiárea, por ocasião da conclusão do curso

da EsACosAAe;

b. Identificar  as  possibilidades  dos  sistemas  de  simulação  disponíveis  na

Artilharia Antiérea do Exército Brasileiro;

c. Identificar os objetivos do projeto de criação de um Centro de Simulação de

Artilharia Antiaérea na EsACosAAe;

d. Avaliar as implicações da inserção do ensino por competências no âmbito do

Exército Brasileiro;

e. Avaliar  a  influência  da  utilização  de  sistemas  de  simulação  no

desenvolvimento das capacidades requeridas ao concludente dos cursos;

f. Concluir  a  cerca dos benefícios advindos da implementação do Centro de

Simulação de Artilharia Antiaérea na formação dos Oficiais e Sargentos das Forças

Armadas do Brasil.

1.3JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A presente pesquisa poderá subsidiar o conhecimento e compreensão de

fatores que promovam uma real aproximação do treinamento às condicionantes de

uma operação, com surtidas inopinadas do inimigo aéreo inseridas no contexto de

uma manobra em diferentes tipos de operações,  em um ambiente simulado que

represente fidedignamente às dificuldades encontradas em uma situação real  de

emprego.

A  criação  do  Centro  de  Simulação  encontra-se  alinhada  com  as

determinações emanadas pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército

(DECEx) para implantação do ensino por competências. 

O  discente  teria  a  oportunidade  de,  dentro  de  um  ambiente  simulado,

exercer as funções para as quais está sendo preparado, porém com economia de

meios e risco reduzido e ainda promovendo uma maior integração e padronização

do Sistema Operacional Defesa Antiaérea no âmbito das três forças singulares.

Espera-se,  como  produto  final,  produzir  conhecimento  que  auxilie  no

aprimoramento  da  especialização  do  pessoal  envolvido  na  operação  dos

subsistemas que compõem a Artilharia Antiaérea, com foco na aplicação prática e

desenvolvimento de capacidades.

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a
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respeito  de  um  tema  de  suma  importância  para  a  evolução  da  capacidade

operacional da AAAe do Exército Brasileiro e forças singulares no que concerne à

qualificação de seus recursos humanos.

O  trabalho  pretende,  ainda,  alimentar  os  gestores  dos  projetos  de

modernização  no  âmbito  do  Exército  Brasileiro  com  conhecimento  acerca  das

demandas e benefícios advindos da implantação de um centro de Simulação de

AAAe na EsACosAAe,  servindo de pressuposto  teórico para  outros  estudos que

sigam nesta mesma linha de pesquisa.

2. METODOLOGIA 

Com  vistas  a  apresentar  uma  solução  para  o  problema  proposto, foi

realizado um estudo bibliográfico e documental, por meio de uma leitura exploratória

e seletiva das fontes de consulta. A pesquisa documental foi realizada nos Planos de

Disciplinas,  Mapas  funcionais  e  perfis  profissiográficos  dos  Cursos  de  AAAe  da

EsACosAAe. 

A pesquisa pode ser classificada como  descritiva, uma vez que trabalha o

conhecimento sobre o tema abordado através do estabelecimento da relação entre

as variáveis do estudo.

Pôde-se identificar  como variável  dependente,  a “capacitação dos oficiais

das forças armadas em AAAe”, que sofre a influência do emprego da simulação

virtual integrada dos Subsistemas de AAAe, caracterizando  a variável independente.

A variável  dependente  “capacitação  dos  oficiais  das  forças  armadas  em

AAAe”  pode  ser  entendida  como  todo  o  processo  de  ensino  aprendizagem

trabalhado  no  Curso  de  AAAe  para  Oficiais,  desenvolvido  anualmente  na

EsACosAAe. 

Por  sua  vez,  a  variável  independente  “emprego  da  simulação  virtual

integrada  dos  Subsistemas  de  AAAe”  pode  ser  entendida  como  a  utilização  da

ferramenta de simulação para o exercício, em conjunto, dos seguintes Subsistemas

da AAAe: Controle e Alerta, de Armas e Comunicações.

Tendo em vista a complexidade envolvida na  capacitação dos oficiais em

AAAe, optou-se por abordar duas óticas de percepção dos dados coletados: uma

objetiva e uma subjetiva. O resultado obtido de ambas as análises permitiu atingir

um resultado mais fidedigno à realidade estudada no presente artigo. 
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A  análise  objetiva  foi  calcada  na  observação  das  variáveis  e  seus

indicadores,  na  coleta  de  dados proveniente  da revisão da literatura  e pesquisa

documental.  A  análise  subjetiva  foi  calcada,  principalmente,  nas  impressões

pessoais  e  juízo  de  valor  dos  militares  consultados  por  meio  de  entrevistas  e

questionários.

O problema recebeu uma abordagem qualitativa, calcada na interpretação

dos  significados,  relações  e  processos  que  envolvem  o  emprego  da  AAAe.  O

método utilizado na análise e solução do problema foi o indutivo, partindo-se dos

dados particulares constatados para realizar inferências sobre o todo.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Foram utilizadas as palavras-chave Simulação e Defesa Antiaérea, em sítios

eletrônicos de procura na internet, no portal de doutrina do Exército e na biblioteca

de  monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  sendo

selecionados artigos em português e inglês. O sistema de busca foi complementado

pela coleta manual de relatórios de missões e exercícios militares, bem como de

Portarias e manuais de campanha do Exército Brasileiro, referentes ao tema

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  português,  espanhol  ou  inglês,  relacionados  ao

emprego da simulação no ensino das escolas militares; e

-  Estudos,  matérias  jornalísticas  e  portifólio  de  empresas  que  retratam

inovações  tecnológicas  com  reflexos  na  capacitação  de  recursos  humanos  em

Artilharia Antiaérea, por meio da simulação.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica e/ou aos equipamentos e sistemas de simulação.

2.2COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista e questionário.

2.2.1 Entrevistas
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Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

ELISANDRO RODRIGUES DE FREITAS
CUNHA – Maj EB

Chefe da Seção de Ensino D da EsACosAAe –
Seção de Sistemas de Simulação e Alvos

Aéreos (2017-2018)
FELIPE SOARES DA ROCHA CHAVES – Cap

EB
Instrutor do Sistema de Mísseis AAe RBS-70

RODRIGO BARRETO FERREIRA DA SILVA –
Cap EB

Instrutor do Sistema de Mísseis AAe Igla-S

GUSTAVO DE AZEVEDO CARVALHO
MOURA - 1° Ten EB

Instrutor da VBC Gepard A1A2 (2015-2018)

GUSTAVO CAIO NORO FERNANDES
BARBOSA – Cap EB

Instrutor do Radar SABER M60 (2016-2017)

PABLO DE OLIVEIRA BARBOSA - Cap EB
Instrutor do Centro de Operações Antiaéreas

(2015-2017)
QUADRO 1 – Quadro de Instrutores entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O  estudo  foi  limitado  particularmente  aos  oficiais  da  arma  de  Artilharia,

formados  na  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras  e  que  possuem o  curso  de

especialização em AAAe da EsACosAAe,  devido à sua formação mais completa e

especialização para atuação em operações de Defesa Antiaérea.

 A amostra  selecionada  para  a  entrevista  foi  composta  por  instrutores  da

EsACosAAe, para que fosse possível abordar às questões relacionadas às melhores

práticas didáticas no tocante ao emprego de sistemas de simulação. Para levantar

as demandas operacionais referente á capacitação em operações Antiaéreas, foram

ouvidos oficiais que participaram de missões reais de Defesa Antiaérea.

 O universo de militares que responderam os questionários também foi restrito

aos oficias que possuem o curso de especialização em Artilharia Antiaérea, com

objetivo de verificar qual é a visão dos ex discentes no que se refere ao emprego da

simulação como elemento  facilitador  do  processo de ensino  aprendizagem,  bem

como levantar suas impressões quanto à integração dos sistemas de simulação e

seus benefícios na especialização dos Artilheiros Antiaéreos.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a

não  haver  interferência  de  respostas  em  massa  ou  influenciadas  por  episódios

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta

(pessoalmente)  ou  indireta  (correspondência  ou  e-mail)  para  os  militares  que
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atendiam os requisitos. 

Foi  realizado  um  pré–teste  com  12  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a

amostra  proposta  no  estudo,  com a  finalidade  de  identificar  possíveis  falhas  no

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de

forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a consecução do presente capítulo, buscou-se nortear os trabalhos de

pesquisa bibliográfica, entrevistas e questionários no sentido de obter considerações

a respeito do impacto da criação do Centro de simulação de Artilharia Antiaérea nos

seguintes fundamentos norteadores das capacidades da força terrestre:  Doutrina,

Organização, Adestramento, Meios, educação, pessoal e infraestrutura.

Alguns estabelecimentos de ensino existentes na Força Terrestre, tais como:

o  Centro  de  Instrução  de  Artilharia  de  Mísseis  e  Foguetes,  em Formosa-GO,  o

Centro de Instrução de Blindados, em Santa Maria-RS, e a Academia Militar das

Agulhas Negras, em Resende-RJ, possuem propostas, já em execução no caso dos

dois últimos estabelecimentos de ensino, de sistemas de simulação sistêmica, ou

seja, que englobam atividades distintas que compõem a estrutura do apoio de fogo. 

Verifica-se que esta proposta de simulação, que possibilita a integração de

subsistemas, norteia uma tendência no tocante à inovação e a busca pelo realismo

no  treinamento.  A mescla  de  equipamentos  e  materiais  reais  com  sistemas  de

simulação  também  remete  á  constante  busca  pela  presença  do  realismo  na

instrução.

Iniciando as abordagens atinentes à contribuição para a Doutrina de emprego

da Artilharia Antiaérea, foi levantado junto aos especialistas em Artilharia Antiaérea,

se esta tendência seria também aplicável ao Sistema Operacional Defesa Antiaérea,

de modo a aperfeiçoar a capacitação do pessoal.

Em  resposta  a  esse  primeiro  questionamento,  foi  verificado  que  os

entrevistados consideram que, devido ao caráter dinâmico e integrado, demandando

pelo  emprego  dos  subsistemas  de  Artilharia  Antiaérea,  deve-se  investir  na

vinculação  dos  sistemas  de  simulação  disponíveis  dentro  desse  sistema
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operacional,  de  modo  que  seus  atores  possam  atuar  de  forma  simultânea,

coordenada e integrada. 

A  pesquisa  bibliográfica  realisada  no  presente  trabalho  corrobora  as

impressões levantadas pelos  especialistas  no tocante  ao emprego da simulação

como elemento fundamental de consolidação dos conhecimentos e procedimentos a

serem  executados  pelos  operadores  dos  diversos  subsistemas  envolvidos  nas

Operações de Defesa Antiaérea.

Por  exemplo,  simulações  comerciais  tem  tido  um  efeito  dramático  na
educação militar e programas de treinamentos, e isso incorporou jogos de
guerra e simulações no currículo de toda escola de guerra e dentro das
operações de cada sede de comando. Além disso, modelagem e simulação
são consideradas essenciais para a transformação militar e reequipagem
das  forças  armadas  para  as  novas  realidades  do  século  21.  Essas
ferramentas oferecem uma poderosa maneira da liderança militar visualizar
o futuro e avaliar necessidades. (MACEDÔNIA, 2001, tradução nossa)

A principal razão elencada pelos entrevistados para que se aprofunde nesse

tipo de simulação foi a de que, dessa forma, é possível simular todo o processo de

aquisição,  emissão de  alerta  antecipado  e  engajamento  de  uma ameaça  aérea,

tornando o treinamento o mais próximo o possível  da dificuldade encontrada em

uma missão real. Considerando ainda, tudo sendo executado em um ambiente de

curtíssimo tempo de reação, ditado pela alta capacidade das aeronaves inimigas de

percorrer grandes distâncias em um curto intervalo de tempo. 

Outro aspecto positivo da proposta de se integrar os sistemas de simulação

da Artilharia Antiaérea apontado pelos especialistas consultados foi a possibilidade

de se ampliar o entendimento do aluno a respeito do funcionamento global de um

sistema de Defesa Antiaérea e sua dinâmica, bem como o papel de seus agentes

em um contexto de combate simulado. Complementando, Barbosa (2015, p. 148)

explica que:

Um  dos  grandes  trunfos  da  simulação  virtual  tipo  game  semi-imersiva
multijogador é a possibilidade de colocar em um mesmo ambiente virtual um
grande número de participantes interagindo e compartilhando uma mesma
situação tática. 

Dessa forma, a implementação do Centro de Simulação de Artilharia Antiárea

sugere  significativa  contribuição  para  o  desenvolvimento  da  doutrina  de  Defesa

Antiaérea,  uma  vez  que  possibilita  a  junção  do  emprego  dos  subsistemas  de

Comunicações, Controle e Alerta e de Armas, além de promover a integração dos

diversos escalões de Artilharia Antiaérea. 
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Quanto  ao  adestramento  a  ser  introduzido,  baseado  na  utilização  da

simulação conjugada dos meios de simulação dos subsistemas, foi levantado junto

aos  especialistas  entrevistados  se  a  EsACosAAe  seria  mesmo  o  local  mais

adequado para sediar o Centro de Simulação de Artilharia Antiaérea. Conforme se

verifica  no  gráfico  1  abaixo,  a  maioria  dos  militares  consultados  acredita  que  a

escola é o melhor local para funcionamento do referido Centro de Simulação.

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra a cerca de a EsACosAAe ser ou não a sede mais apropriada para
o Centro de Simulação de Artilharia Antiérea.
Fonte: O autor

Complementado o estudo a cerca do adestramento foi levantado junto aos

especialistas se esse tipo de instrução deveria ser inserido no curso da EsACosAAe

ou em um módulo específico para frações constituídas. 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra a cerca de a EsACosAAe ser ou não a sede mais apropriada para
o Centro de Simulação de Artilharia Antiérea.
Fonte: O autor

Verifica-se  que  as  opiniões  se  dividem  neste  aspecto,  haja  vista  que  o

percentual  dos entrevistados que acredita  esse método de instrução poderia  ser
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inserido no curso é o mesmo percentual dos que acreditam que o momento ideal

seria realizá-lo em um módulo específico, com presença das frações constituídas. 

Os resultados revelam uma preocupação com o adestramento da tropa, que

no caso da implantação do Centro de Simulação, também poderia se beneficiar, a

exemplo do adestramento das unidades de Artilharia de Campanha realizado no

SIMAF/AMAN.

No aspecto  organização,  procurou-se levantar  junto aos especialistas qual

seria a prioridade em termos de simulação dos subsistemas a fim de definir  um

escopo  para  a  simulação  a  ser  implementada  no  centro  de  simulação  em  um

primeiro momento. Diante dessa informação, busca-se chegar a uma organização

básica para o centro de Simulação. 

Levando-se em consideração a opinião dos especialistas e a finalidade do

Centro  de  Simulação,  foram  considerados  essenciais  os  seguintes  subsistemas

elencados no manual de campanha EB70-MC-10.231, Defesa Antiaérea:

a) Subsistema de Armas;

b) Subsistema de Controle e Alerta; e

c) Subsistema de Comunicações.

Coerente  com  as  impressões  dos  entrevistados,  foi  considerada  a

organização  para  o  centro  de  simulação  proposta  pela  Empresa  Embraer  ao

Exército Brasileiro no ano de 2012, com vistas à capacitação de pessoal para os

grandes eventos a serem realizados nos anos seguintes.

Dessa forma, a proposta para o centro foi estruturada em diferentes níveis, a

saber:

Nível 1 – Simulação do posto do OLAAe

Nível 2 – Simulação do COAA P 

Nível  3  –  Simulação  do  COAAe  S,  incluindo  a  simulação  das  telas  de

visualização de alvos do Radar Saber M 60

Nível 4 – Simulação convencional da Unidade de Tiro (UT)

O projeto foi divido em três fases de forma modular, conforme figura xxx. Ao

final de cada fase seria entregue um módulo do sistema que pode ser operado de

forma independente ou integrado ao módulo entregue na fase anterior.
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Figura 2 – Fases do projeto
Fonte: Embraer Defesa e Segurança, 2012, p. 44

Ao   final   das   três   fases  o   centro  de   simulação   de   artilharia   antiaérea  está

completo  e   totalmente   integrado.   Instruendos  dos  quatro  níveis  de  coordenação

poderão   ser   treinados   simultaneamente   num   ambiente   unificado,   integrado   e

interativo.

A presente organização do centro de simulação atende apenas ao aspecto

operacional  constante  do  emprego  da  Artilharia  Antiaérea.  No  entanto,  abre

possibilidade  para  futuros  estudos  e  propostas  de  implementação  da  simulação

construtiva também, por meio da integração com o sistema COMBATER, já em uso

na força. 

Dessa forma, seria possível trabalhar concomitantemente os aspectos táticos

e  logísticos  do  desdobramento  da  Artilharia  Antiaérea  nas  operações.  O  que

ampliaria  ainda mais  os  níveis  de  comando  envolvidos no exercício  e  integraria

diferentes tipos de simulação.

Sobre esse assunto, Peres (2017, p. 15) afirma que:

A integração entre os tipos de simulação apresenta vantagens tais como a
incerteza e o realismo decorrentes da diversidade das configurações e de
problemas que surgem a partir da necessidade de o comando coordenar
diversas frações em ambientes de simulação diferentes.

Sendo assim, quanto mais interações necessárias à coordenação das ações

de defesa são colocadas em prática, surgirão maiores dificuldades e necessidades

de ajuste, que acabam por suscitar as discussões a respeito e consequentemente,

contribuir com a inovação e desenvolvimento de doutrina de emprego da Artilharia

Antiaérea.

No tocante aos meios, a implantação do Centro de Simulação ficaria facilitada

no sentido de que boa parte dos sistemas de simulação necessários já existem, e

estão disponíveis na EsACosAAe. Os simuladores do tipo “Stand Alone” disponíveis

na escola são: Simulador do sistema de Mísseis Telecomandado RBS-70, Simulador

do Míssil Igla-S e Simulador da VBC A1 A2 Gepard.
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Figura 3 - Simulador do Sistema de Mísseis telecomandado RBS-70
Fonte: EsACosAAe

Figura 4 - Simulador do Míssil portátil de baixa altura Igla-S
Fonte: EsACosAAe

Figura 5 - Painel de controle do Instrutor do Simulador da VBC Gepard A1/A2 
Fonte: EsACosAAe
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Para  o  estabelecimento  das  comunicações,  a  utilização  dos  próprios

equipamentos reais e meios de comunicações disponíveis, conferem o realismo no

adestramento desse importante subsistema. 

Conforme entrevista realisada junto aos instrutores da EsACosAAe, verificou-

se que o projeto de simulação sistêmica do Subsistema de Controle e Alerta da

Artilharia  Antiaérea já  teve os seus requisitos operacionais básicos levantados e

encontra-se  em  fase  de  desenvolvimento  por  intermédio  de  uma  parceria  da

EsACosAAe e o CTEx, sob coordenação da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea.

Uma vez implantado o simulador do subsistema de Controle e Alerta, a sua

posterior integração ao subsistema de armas demandam novos estudos nas áreas

de  tecnologia  da  informação  e  engenharia  de  software,  para  verificar  as

possibilidades de interoperabilidade entre os diferentes sistemas. Não sendo objeto

do presente trabalho concluir sobre essa questão técnica, surgindo, com isso, novos

campos para investigação futura, em novos trabalhos de pesquisa científica. 

Não sendo viável a integração dessas interfaces, a integração poderia ainda

ser feita de modo manual, por meio da inserção prévia das rotas de aproximação

das  aeronaves  inimigas,  em  direções  contextualizadas  com  a  manobra  em

execução,  nos  simuladores  dos  Sistemas  de  Armas.  Dessa  forma,  o  instrutor

acionaria o incidente normalmente ao receber o alerta.

Cabe  salientar  que  a  integração  de  simuladores  já  havia  sido

visualizada como solução por meio da Portaria Normativa Nº 1.873-MD, de

20 de Junho de 2013, que dispõe sobre a integração de simuladores entre

as  Forças  Armadas.  Sendo  possível  Aplicar  o  disposto  nesta  Portaria

Normativa a todos os simuladores que possam ser interoperáveis entre as

Forças Singulares.

Dessa forma, vislumbra-se uma visão estratégica de se aproveitar os meios

existentes  entre  as  forças  singulares  com vistas  a  promover  a  convergência  de

esforços no sentido de se desenvolver atividades de simulação, até mesmo âmbito

Ministério da Defesa, com a participação das três forças singulares. 

Tais iniciativas nesse sentido, como consequências do fomento à criação do

Centro de Simulação de Artilharia Antiaérea, promoveria um aumento no grau de

integração  entre  as  forças,  o  que  facilitaria  a  promoção  de  um  maior  grau  de

padronização de equipamentos e procedimentos, facilitando operações conjuntas no

futuro.
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Quanto ao aspecto educação, foi levantado junto aos instrutores e ex-discentes

do Curso de Artilharia Antiaérea para oficiais quais seriam disciplinas com potencial

para serem desenvolvidas atividades de simulação.  A maior  parte  das respostas

foram no sentido de que as  disciplinas  de princípios  básicos de radar  e  Guerra

eletrônica poderiam ser exploradas em sessões de simulação. 

Quanto às propostas de disciplinas levantadas, ressalta-se que o radar estaria

integrado no simulador sistêmico do Subsistema de Controle e Alerta e quanto à

presença da  Guerra  Eletrônica,  está  poderia  ser  trabalhada  na  interação  com o

Simulador  de  Guerra  Eletrônica  de  Não-Comunicações,  que  é  uma  ferramenta

computacional  desenvolvida pelo Centro Tecnológico do Exército  e  utilizada pelo

Centro Integrado de Guerra Eletrônica para o aprendizado e avaliação de praças e

oficiais. 

A referida integração abre campo de estudos futuros a cerca da possibilidade

de inserção da Guerra Eletrônica em exercícios de simulação de Artilharia Antiaérea.

Ainda abordando o aspecto educação, ressalta-se a edição da Portaria Nº 80,

do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), de 07 AGO 13, a

qual aprovou as Instruções Reguladoras do Ensino por Competências, reforçando a

necessidade de adoção de técnicas de ensino que  privilegiem o desenvolvimento

de capacidades específicas necessárias ao desempenho de cada função. 

Dessa forma, o emprego da simulação avulta de importância, sendo aplicável

no desenvolvimento de quase todas as competências profissionais necessárias ao

oficial  especializado  em  Artilharia  Antiaérea.  Nesse  contexto,  destacam-se  às

atividades ligadas à execução de tarefas de cunho prático, tais como: operação de

materiais de emprego militar com alta tecnologia envolvida, demandando perícia na

execução  de  etapas  procedimentais.  Existem  ainda  outras  competências

profissionais que podem ser desenvolvidas por meio da simulação, relacionadas à

análise e à tomada de decisão, que vão desde o posicionamento das defesas à

identificação de uma aeronave e a decisão de abatê-la ou não. Pode ser trabalhado

ainda  o  exercício  do  comando  e  controle,  por  meio  da  presença  de  diferentes

escalões de Artilharia Antiaérea no exercício de simulação. 

Prosseguindo na análise da influência da simulação no processo de ensino

aprendizagem desenvolvido durante a capacitação do oficial em Artilharia Antiaérea,

foram listadas abaixo as competências profissionais que poderiam ser trabalhadas

por meio da simulação. 
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a. Realizar a identificação e a avaliação da ameaça aérea.

b. Atuar como parte de um Sistema de Defesa Aeroespacial.

c. Operar o radar em um cenário de Guerra Eletrônica.

d. Operar o Radar SABER M60.

e. Operar o Centro de Operações Antiaéreas (COAAe).

f. Operar as Comunicações do Sistema de Comando e Controle da AAAe.

g. Operar o Sistema de Míssil AAe Ptt Igla.

h. Operar o Sistema de Mísseis Antiaéreos Telecomandados RBS 70.

i. Operar o Sistema VBC Gepard 1A2.

Uma vez estabelecido o escopo da simulação virtual necessária para formar o

oficial especializado em Artilharia Antiaérea, vislumbra-se a necessidade em termos

de simulação a ser desenvolvida no Centro de Simulação de Defesa Antiaérea. 

Nesse aspecto, os entrevistados compartilham da opinião de que a simulação

é uma técnica de ensino muito  importante  no desenvolvimento das capacidades

requeridas em cada elemento de competência listado acima. Reforçando, uma vez

mais, a estreita ligação do ensino por competências com o emprego da simulação

no âmbito do Exército.  

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra sobre a influência da utilização dos sistemas de simulação como
ferramenta para o desenvolvimento das capacidades requeridas ao concludente do curso de AAAe
para oficiais.
Fonte: O autor

No quesito pessoal, o efetivo de instrutores existentes na EsACosAAe seria

suficiente para conduzir as sessões de simulação. Verificou-se ainda, por meio da

pesquisa, que, para o desempenho da função de instrutor nesse tipo de ambiente de
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simulação  proposto  no  presente  trabalho,  o  militar  deve  ser  especializado  em

Artilharia Antiaérea e estar capacitado a empregar as ferramentas da simulação na

instrução.

Nesse sentido, a Memória para Decisão Nr 001, da Assessoria de Doutrina do

DECEx, de 22 JUN 16, propõe  a realização de Estágio Geral destinado a capacitar

os integrantes do SECEx a empregarem a Simulação, de acordo com a metodologia

de  ensino  preconizada  pelo  próprio  DECEx.  A  medida  é  uma  das  ações

desencadeadas para promover  a  Institucionalização da Simulação no Sistema de

Educação e Cultura do Exército.

Quanto à infraestrutura necessária para instalação do Centro de Simulação de

Artilharia Antiaérea, esta seria basicamente composta de salas, sistemas de rede,

hardwares, softwares e simuladores dos subsistemas de Artilharia Antiaérea. Com

base no juízo de valor dos militares entrevistados, chega-se a conclusão de que a

EsACosAAe seria o local mais adequado para sediar o referido centro de Simulação,

haja vista que já concentra boa parte dos meios e instalações necessários ao seu

funcionamento.

Sobre esse aspecto,  Peres (2017) defende que a extensão do nosso país é

um  fator  que  complica  a  instalação  centralizada  de  simuladores,  porém  a

universalização do uso é uma necessidade para que as unidades possam empregar

eficientemente esses sistemas de apoio durante o preparo. 

Levando-se  em  conta  esse  aspecto,  considera-se,  no  presente  trabalho,  a

demanda  pela  criação  do  Centro  de  Simulação  em  um  local  estratégico,  para

atender  às  necessidades  da  Força  Terrestre  de  imediato  e  aproveitando-se  da

estrutura já existente na escola de Artilharia Antiaérea. E em um segundo momento,

de acordo com a demanda e as possibilidades, o centro poderia ser reproduzido em

outros Comandos Militares, mediante realização de novo estudo de viabilidade.

A proposta de instalação de um centro de simulação na EsACosAAe já havia

sido vislumbrada anteriormente, sendo elaborado, em 2014, o Estudo de Viabilidade

do Centro de Simulação da EsACosAAe, para embasamento aos estudos. O estudo

buscou,  avaliar  os  custos,  as  ameaças  e  possibilidades  e  teve  como  principais

objetivos:

-Atualizar  os  Currículos  e  Planos  de  Disciplinas  (PLADIS)  dos  Cursos  da

EsACosAAe a fim de contemplarem sessões de exercícios de simulação;

-Definir o escopo da simulação a ser executada na Escola;
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-Definir requisitos para o desenvolvimento do Simulador do Radar SABER M60;

e

-Definir  requisitos  para  integração  por  software  dos  sistemas  de  simulação

“stand-alone” da EsACosAAe.

A fim de atender ao objetivo mais amplo do presente trabalho, foi questionado

aos  entrevistados  a  respeito  dos  benefícios  visualizados  com  uma  eventual

implantação  de  um  centro  de  Simulação  de  Artilharia  Antiaérea  no  Exército

Brasileiro.  Em  resposta  a  esse  quesito,  uma  vez  mais  a  aproximação  das

condicionantes de uma operação real aparece em destaque como um ganho em

termos de simulação do combate. O exercício das funções a que o militar terá de

desempenhar também aparece em destaque, conforme o gráfico 4, abaixo.

GRÁFICO 4 –  Opinião  da  amostra  sobre  os  benefícios  da  criação  do  Centro  de  Simulação  de
Artilharia Antiaérea.
Fonte: O autor

Foi verificada ainda como aspecto relevante a possibilidade de se adestrar o

subsistema de controle e alerta, que até então não dispõe de simuladores, reduzindo

o  tempo  de  processamento  dos  alvos  e  coordenação  das  defesas  antiaéreas

desdobradas no terreno.

Ressaltam-se, ainda, as seguintes vantagens do emprego da simulação: 

A repetição de situações e cenários; a economia de recursos materiais e
humanos, incluindo transporte; preservação do meio ambiente; preservação
de vidas; prevenção de acidentes; eficiência do adestramento; eficácia no
treinamento; ganho de tempo no treinamento; realismo do adestramento; e
flexibilidade na criação das condições de combate (PERES, 2017, p.15).

Possibilitar  ao  discente  exercer  as  funções
para  as  quais  está  sendo  preparado  com
economia de meios.

Promover  a  integração  e  padronização  do
Sistema  Operacional  Defesa  Antiaérea  no

âmbito das três forças armadas.

 Outro

Promover  uma  aproximação  do  treinamento
às condicionantes de uma operação.
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Figura 6 – Vantagens da simulação 
Fonte: Manual de Campanha EB 70-CI-11.405 (BRASIL, 2015, p. 4-4).

Com base no que foi discutido no presente capítulo, mediante consideração da

bibliografia  pesquisada  e  opiniões  de  especialistas  no  emprego  da  Artilharia

Antiaérea, torna-se possível estabelecer os limites que norteiam a presente proposta

e verificar os inúmeros benefícios advindo de sua eventual implementação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre a opinião dos especialistas em Artilharia Antiaérea acerca do

emprego da simulação integrada como ferramenta de ensino.

A  revisão  de  literatura  possibilitou  concluir  que  a  simulação  foi

institucionalizada  como  ferramenta  de  apoio  ao  ensino,  cabendo  aos

estabelecimentos de ensino propor as mudanças necessárias às suas instalações e

metodologias de ensino, bem como propor a aquisição de sistemas de simulação e

consequente capacitação de suas equipes de instrução, visando atender às novas

demandas do ensino da era do conhecimento.

Foi possível verificar ainda, o importante papel desempenhado pela simulação

na  nova  concepção  de  ensino  adotada  no  Exército  Brasileiro,  estruturada  por

elementos de competência, que estão intrinsecamente ligados às atividades a serem

executas pelo militar no desempenho da função para a qual está sendo capacitado.
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A compilação de dados levantados junto à comunidade de especialistas em

Artilharia Antiaérea permitiu verificar suas impressões no tocante à possibilidade de

se  conjugar  os  meios  de  simulação  dos  subsistemas  de  Artilharia  Antiaérea,

existentes e em desenvolvimento, com o intuito de promover a simulação integrada

dos Subsistemas de armas, de Controle e Alerta e de Comunicações. 

Nesse  sentido,  os  ganhos  levantados  acerca  da  criação  do  Centro  de

Simulação de Artilharia Antiaérea, apontam para a necessidade de expansão das

possibilidades de simulação do emprego da Artilharia Antiaérea, em um contexto

mais  amplo,  simulando  operações  reais,  com  foco  na  prática  e  participação

simultânea dos subsistemas de Comunicações, de armas e de Controle e Alerta.

Dessa  forma,  entende-se  que,  com  a  evolução  tecnológica  e  doutrinária

inevitável,  a  EsACosAAe,  em  um  futuro  próximo,  poderia  sediar  o  Centro  de

Simulação de Artilharia  Antiaérea,  contemplando,  dessa maneira,  a  execução de

exercícios que propiciem o adestramento conjunto dos Subsistemas da Artilharia

Antiaérea.

 O  centro  seria  composto,  inicialmente,  pela  integração  dos  simuladores

“stand alone”, já em uso na EsACosAAe com o Simulador Sistêmico do Subsistema

de  Controle  e  Alerta,  em  desenvolvimento,  que  engloba  a  simulação  do  Radar

SABER M60 e do COAAe eletrônico. O que torna, possível a simulação integrada

dos Subsistemas de Artilharia Antiaérea. 

Com vistas a complementar as possibilidades de adestramento, recomenda-

se a realização de estudos no sentido de integrar a simulação proposta no presente

trabalho com outros sistemas, tais como o Combater, já em uso na força, inserindo a

simulação construtiva no exercício. O que possibilitaria alinhar o estudo nos níveis

tático e operacional. 

Quanto à viabilidade acredita-se, com base nas opiniões levantadas e nas

fontes  elencadas  na  revisão  da  literatura,  que  a  implantação do referido  centro,

assim como quaisquer estruturas voltadas à simulação, demandaria adequações e

aquisições que podem representar, inicialmente, elevado custo à força terrestre, no

entanto,  as  vantagens  verificadas  no  presente  trabalho,  a  curto  e  médio  prazo,

tornariam o custo benefício da implantação bastante compensatório.

Cabe ressaltar  que a simulação proposta  no presente estudo não visa,  em

hipótese alguma, substituir a atividade de treinamento em campo, escolas de fogo
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entre outras atividades de cunho prático. O que se busca com a simulação também

não é a economia por si só, com a redução de munição consumida e aumento dos

exercícios de simulação. 

O grande objetivo da simulação é alavancar  o desempenho do militar,  seja

individualmente ou atuando enquadrado em uma fração. Possibilitando que sejam

atingidos elevados níveis de proficiência na condução das atividades atinentes às

funções a serem desempenhadas.

Com base no que foi visto no presente estudo, podemos perceber que na longa

caminhada rumo ao desenvolvimento de capacidades desejáveis aos operadores do

subsistemas  da  Artilharia  Antiaérea,  a  simulação  exerce  um  papel  primordial,  a

medida  que  propicia  ao  instrutor  verificar  o  procedimento  executado  pelo  aluno,

diagnosticar falhas e intervir no exercício, com o objetivo de promover a correção de

rumos, necessária à evolução do aprendizado.  

Conclui-se, portanto, que é inegável a possibilidade de aproximação entre as

necessidades  de  Adestramento  do  Sistema  Operacional  Defesa  Antiaérea  e  as

soluções  tecnológicas  disponíveis  ou  em  desenvolvimento,  e  que  uma  maior

interação entre as partes,  tende a aperfeiçoar a capacitação do pessoal  e evitar

desperdícios de tempo e de recursos financeiros.
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