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SIMULAÇÃO DE COMBATE NO ENSINO

Bruno dos Santos Baptista*

Bruno Coelho Pereira**

RESUMO

A utilização de simuladores é uma realidade, nas forças armadas dos principais exércitos do

mundo, sendo uma alternativa eficiente para o treinamento militar e uma necessidade devido

ao  impacto,  seja  financeiro,  ambiental  ou  social,  que  causa  um  treinamento  militar  real.

Atualmente o mundo está se tornando cada vez mais virtual, em função desse conjunto, as

condicionantes  de  natureza  econômica  impostas  à  organização  militar,  impactos  no  meio

ambiente  entre  outras  dificuldades  impostas  a  exercícios  reais,  as  forças  armadas  das

principais  potências  mundiais  vem  se  atualizando  e  conduzindo  o  seu  treino  operacional

apoiados por  tecnologia  de  ponta,  cada  vez  mais  recorrendo a  simulação.  É  então  neste

cenário que o Exército Brasileiro tem que vencer o desafio,  treinar os meios postos à sua

disposição  para  atingir  níveis  de  proficiência,  individual  e  coletiva,  que  permitam  um

desempenho operacional de excelência. 

Palavras Chave: Simulação, treinamento militar, forças armadas.

RESUMEN

El uso de simuladores es una realidad en las fuerzas armadas de los principales ejércitos del

mundo, siendo una alternativa eficiente al entrenamiento militar y una necesidad por el impacto,

ya sea económico, ambiental o social, que provoca el entrenamiento militar real. Actualmente el

mundo se vuelve cada vez más virtual, debido a este conjunto, las limitaciones económicas

impuestas  a  la  organización  militar,  impactos  al  medio  ambiente,  entre  otras  dificultades

impuestas a los ejercicios reales, las fuerzas Las Fuerzas Armadas de las principales potencias

mundiales ha ido actualizando y realizando su formación operativa apoyada en tecnología de

punta, recurriendo cada vez más a la simulación. Es en este escenario que el Ejército Brasileño

debe  superar  el  desafío,  capacitar  los  medios  a  su  alcance  para  alcanzar  niveles  de

competencia, individuales y colectivos, que permitan un excelente desempeño operativo.

Palavras Chave: Simulación, entrenamiento militar, fuerzas armadas.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a simulação é aplicada em diversas áreas, como por exemplo: nos

esportes, na medicina, na arquitetura, na engenharia, na educação e, também, nos

adestramentos dos militares das Forças Armadas de muitos países.

A simulação vem ganhando espaço nas Forças Armadas de todo o mundo

como alternativa no treinamento de militares. O Exército Brasileiro tem acompanhado

essa  evolução  e  ciente  da  importância  dessa  ferramenta,  vem  adquirindo  e

empregando simuladores de diversos subsistemas no adestramento do seu pessoal.

Nota-se o uso de simuladores em diversos estabelecimentos de ensino militar,

como por  exemplo  a EsACOsAAe que possui  simuladores dos seus armamentos

antiaéreos,  como o míssil  RBS-70 que podem ser  simulados diversos cenários e

situações que uma aeronave inimiga poderá ser abatida.

Na formação de um piloto de combate, na Aviação do Exército, o simulador

virtual  é  muito  utilizado pelos seus alunos onde é praticado exercícios que serão

executados na prática.

O  uso  de  simuladores  como  ferramenta  para  a  capacitação  e  para  o

treinamento  de  pessoal  tem  ganhado  importância  nos  últimos  anos.  O  Exército

Brasileiro  está atento a essa evolução natural  e  destaca a recente integração de

diferentes modalidades de simulação. Maximizando efeitos, minimizando custos. Live

(viva), Virtual e Constructive (construtiva) são as três modalidades de simulação que,

quando combinadas, formam o acrônimo LVC (DEFESANET, 2019).

1.1 Problema 

Muitas  vezes,  para  realizar  um  simples  treinamento  são  necessárias  diversas

coordenações, um exemplo disso é o tiro do Míssil AAe RBS-70 que, para realizar um tiro,

é necessário coordenar o espaço aéreo com a Força Aérea Brasileira e normalmente tem

um tempo limitado para a realização do treinamento.

Outro  problema  que  pode  ser  encontrado  em  um  adestramento  é  a  questão

ambiental. O tema meio ambiente, nos últimos anos, tem sido pauta de muitas discussões

de organizações mundiais, e em um exercício de tiro real,  por exemplo, da VBC AAe

Gepard 1A2 é inevitável  que haverá algum dano ao terreno em que será realizado o
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treinamento, pois além da viatura ser muito pesada há também os resíduos químicos que

são lançados ao solo durante a realização do tiro.

As  limitações  orçamentárias  do  Brasil  têm  restringido  muito  a  realização  de

exercícios no terreno. Na Artilharia Antiaérea, por exemplo, onde um tiro de míssil custa

milhares de reais, a utilização do simulador de um míssil RBS-70  é algo fundamental e

extremamente necessário para o atirador.

A simulação, torna-se cada vez mais importante, uma vez que proporciona

redução de custos através da economia de meios, permite praticar exercícios

de tiro simulado, trabalhar e preparar os instruendos em situações extremas,

que normalmente não são treinadas por risco de vida, arquivar e quantificar

resultados para,  se for o caso,  análise futura e,  além disso,  se furtar  aos

problemas ambientais. (Gomes Júnior, 2016).

Por mais  que o exercício  real  seja  fundamental  nas Forças Armadas do mundo

inteiro, como realizar o adestramento e alcançar um nível satisfatório com todas essas

restrições que um exercício no terreno pode sofrer?

1.2 Objetivos

A  fim  de  levantar  as  necessidades  operacionais  e  não  operacionais  que  um

exercício no terreno, seja nível Grande Unidade ou nível Bateria, o presente instrumento

tem  por  finalidade  verificar  de  que  modo  a  simulação  pode  agregar  valor  aos

estabelecimentos de ensino.

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

objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que permitiram o  encadeamento  lógico  do

raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Identificar os tipos de simulação do Exército Brasileiro;

b)  Descrever  as  necessidades  que  ocorrem  para  que  um  adestramento  real

aconteça;

c)  Identificar as vantagens e desvantagens da simulação;

d)  Descrever  a  importância  do  emprego  de  sistemas  de  simulação  em  um

treinamento militar.
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1.3 Justificativas e contribuições

A  simulação  é  definida  como  um  método  técnico  que  possibilita  representar

artificialmente uma atividade ou um evento real, por meio de um modelo. Com o auxílio de

um sistema informatizado, mecânico, hidráulico ou de sistemas combinados, a simulação

reproduz as características e a evolução de um processo ao longo do tempo (PORTARIA

NR 008 – DECEx, 2011).

Com  a  necessidade  de  manter  o  preparo  da  tropa  com  poucos  recursos,  esta

pesquisa tem a intenção de verificar a efetividade da simulação de combate no ensino;

A simulação de combate, além de outros fatores, certamente traz uma economia de

recursos  financeiros  às  Forças  Armadas,  tendo  a  possibilidade  de  adestrar  seus

integrantes sem utilizar-se de materiais reais, utilizando-se de equipamentos modernos,

que aproxima-se ao máximo do combate real (PITREZ, 2019);

A  Estratégia  Nacional  de  Defesa  (END)  prevê  que  as  Forças  Armadas  devem

desenvolver  práticas e  capacitações operacionais dos combatentes,  para atender  aos

requisitos  de  monitoramento/controle,  mobilidade  e  presença.  Assim,  cresce  a

necessidade de existirem meios de simulação das atividades nos campos de guerra e não

guerra  para  treinamento  dos  recursos  humanos,  sempre  otimizando  estruturas  e

economizando recursos financeiros, imitando a realidade (ANDRE DIAS, 2018);

Com esses aspectos elencados, torna-se nítida a importância desse estudo visto

que é um assunto muito estudado atualmente e já constitui uma realidade nas Forças

Armadas.

 

2. METODOLOGIA

Para  colher  subsídios  que  permitissem  formular  uma  possível  solução  para  o

problema,  o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento das

fontes,  entrevistas  com  especialistas,  questionários,  argumentação  e  discussão  de

resultados.

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  utilizaram-se,  principalmente,  os

conceitos de  pesquisa  quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio dos

questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos militares.
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Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em vista

o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que exigiu uma

familiarização  inicial,  materializada  pelas  entrevistas  exploratórias  e  seguida  de

questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 Revisão da literatura

O delineamento da pesquisa foi iniciado com a definição de termos e conceitos, a

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de

literatura de um período de 15 anos.  Essa delimitação baseou-se na necessidade de

atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram em constante evolução e a

grande preocupação com o tema iniciou-se na década passada. 

O limite anterior foi determinado almejando verificar a importância que o Exército

Brasileiro vem dando ao aprendizado em ambiente virtual. Apesar do EB já ter incluído o

aprendizado em ambiente virtual em diversos estabelecimentos de ensino, é necessário

ainda, investimentos e pesquisas sobre o tema para ratificar a importância e a eficiência

desse método de aprendizagem.

Foram utilizadas as palavras-chave simulação, adestramento militar, simuladores

de armas, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na internet, em sítios

eletrônicos, biblioteca do Exército (BIBLIEx), biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de

Oficiais (EsAO) e da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACOsAAe).  Foram

coletados dados, também, dos manuais de campanha do Exército Brasileiro referente ao

assunto.

Quanto a pesquisa,  a revisão de literatura limitou-se a analisar a abordagem do

tema simulação em publicações focadas para o emprego militar.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à simulação

no adestramento militar; e

-  Portifólio  de  empresas  que  retratam  inovações  tecnológicas  inerentes  ao

aprendizado em ambiente virtual.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  e  portifólios  que  abordam  o  emprego  de  simuladores  que  não  são

referentes ao adestramento militar.
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2.2 Coleta de dados

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do tema, o estudo considerou

a coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista exploratória.

2.2.1 Entrevista

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar  experiências

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas:

NOME JUSTIFICATIVA

FELIPE SOARES DA ROCHA

CHAVES – Cap EB

-  Oficial  de Artilharia  formado na Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2011;
- Oficial especializado em Artilharia Antiaérea
e de Costa (EsACosAAe) em 2016;
-  Estágio  Expedito  Apoio  de  Fogo  Naval
(ênfase em simulação de Tiro);

-  Instrutor  do   Missil  RBS  70  e  Simulação
RBS 70 na EsACosAAe de janeiro de 2017 a
dezembro de 2019;
-  Adjunto  do  Centro  de  Simulação  da
EsACosAAe (RBS 70, IGLA S e Gepard) de
janeiro de 2019 a dezembro de 2019;

TIAGO SAUSEN – Cap EB

-  Oficial  de Artilharia  formado na Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2010;
-  Oficial  especializado  em  Piloto  de
aeronaves em 2013 (CIAvEx).

FELIPE MENACHO ROSA – Cap EB

-  Oficial  de Artilharia  formado na Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2011;
-  Oficial  especializado  em  Operação  do
Sistema de Msl e Fgt  em 2012 (CI  Art  Msl
Fgt);
-  Instrutor  no  CI  Art  Msl  Fgt  de  janeiro  de
2015 a dezembro de 2019.

Através  dessa ferramenta  de  obtenção  de  dados,  foram buscadas  informações

importantes  para  a  continuidade  deste  estudo  científico.  Questionamento  sobre  a

eficiência da simulação no processo ensino aprendizagem; em relação ao custo benefício

da utilização de simulador nos adestramentos.
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As respostas desses questionamentos foram analisadas e através disso dados e

argumentos  foram extraídos  para  serem discutidos  e  agregar  conhecimento  científico

acerca do emprego do sistema de simulação no processo ensino aprendizagem, após

isso foram levantados as questões para solucionar o problema levantado neste estudo. O

modelo utilizado para a realização das entrevistas está materializado no apêndice A deste

Artigo Científico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As  pesquisas  sobre  a  simulação  nos  treinamentos  militares  indicam  uma

participação,  cada vez maior,  desse modo de aprendizagem nos estabelecimentos de

ensino militares de diversos países. O ambiente virtual  impõe o emprego de suportes

tecnológicos que tem o custo muito elevado, porém existe o custo de um exercício no

terreno que ao longo do tempo vai se tornando cada vez mais caro. Esse capítulo destina-

se  à apresentação dos resultados adquiridos,  análises e compreensão no tocante  ao

objeto formal do estudo: Simulação de combate no ensino.

3.1 Resultado e discussão das informações coletadas

As mudanças recentes na tipologia dos conflitos, as condicionantes de natureza

econômica impostas à organização militar, a alteração da natureza do serviço militar e a

dificuldade de justificar a existência de baixas nas intervenções de forças, têm vindo a

concorrer  para  que  os  exércitos  conduzam o seu  treino  operacional,  cada  vez  mais,

recorrendo à substituição dos tradicionais exercícios reais de forças com grandes efetivos,

por exercícios envolvendo menores recursos, apoiados por técnicas de simulação que

lançam  mão  da  abundante  tecnologia  de  ponta  que  vai  sendo  posta  ao  dispor  da

humanidade, cada vez a um ritmo mais acelerado. É então neste cenário que a instituição

militar tem que vencer o desafio, de exigência crescente, que se lhe coloca – treinar os

meios postos à sua disposição para atingir níveis de proficiência, individual e coletiva, que

permitam um desempenho operacional com sucesso (Ferreira, 1999). 

Atualmente  num  momento  de  grandes  progressos,  quer  tecnológicos  quer

metodológicos, em matéria de Simulação, pelo que se torna importante participar nesse

desafio de uma forma esclarecida e conhecedora, para que não se deixe ultrapassar pelo
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curso da mudança. É precisamente uma avaliação objetiva da problemática relacionada

com o emprego da simulação que foi proposto a fazer, para chegar à apresentação de

medidas que visem a racionalização do emprego dos meios de simulação, no apoio à

condução do treino militar (Ferreira, 1999). 

No Exército Brasileiro existe três modalidades de simulação, a viva, a construtiva e

a virtual.

3.1.1 Tipos de simulação

3.1.1.1 Simulação viva

A Simulação Viva é a modalidade na qual são envolvidas pessoas reais, operando

sistemas reais, no mundo real, com o apoio de sensores, dispositivos apontadores laser e

outros  instrumentos  que  permitem  acompanhar  o  elemento  e  simular  os  efeitos  dos

engajamentos. 

Um exemplo do uso da simulação viva no Exército Brasileiro é o adestramento da

tropa blindada, pois tem a necessidade de estar em constante treinamento para manter as

guarnições sempre adestradas em relação a procedimentos de combate, mas como a

munição real possui um custo elevado e dessa forma um tipo de simulação utilizado para

diminuir esses astos é a simulação viva.

Juntamente com o projeto Leopard, o Exército Brasileiro adquiriu 42 Dispositivos de

Simulação  de  Engajamento  Tático  (DSET)  que  simulam,  por  meio  de  feixes  laser,  a

trajetória balística da munição e o acerto do impacto, permitindo o engajamento de alvos

estacionários  ou  em movimento,  assim como o  duelo  entre  blindados  (DEFESANET,

2015).

O Dispositivo de Simulação e Engajamento Tático modelo BT41 utilizado pelas

unidades blindadas possuidoras do Leopard 1A5 BR, substitui a munição real e permite a

realização do adestramento no que diz respeito à técnica de tiro, quando usado no modo

instrução  ou  no  adestramento  técnico/tático,  quando  empregado  no  modo  duelo

(DEFESANET, 2015).

Estas  Unidades  realizam  o  adestramento  desde  o  nível  individual  até  o  nível

pelotão.

A  instalação  e  a  colimação  deste  equipamento  é  realizada  pelos  Instrutores



8

Avançados  de  Tiro  (IAT),  que  são  os  militares  especializados  nesse  equipamento

(DEFESANET, 2015).

Dentre as possibilidades dos equipamentos destinados à Simulação Viva, pode-se

citar: o aumento da proficiência da guarnição, pois é possível repetir os exercícios sem

restrição de munição; interação com o CC criando uma simulação mais realista; permite

empregar  a VBC em todos os níveis  e  modos de operação;  emprego do armamento

principal e metralhadora coaxial;  acompanhamento das atividades dos instruendos e a

utilização de diversos tipos  de alvos  (prisma,  CC,  viaturas,  tropa,  etc)  (DEFESANET,

2015).

(Fonte: http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/19274/A-simulacao-viva-para-blindados-e-a-contribuicao-para-o-

adestramento/)

O laser do DSET BT41 é inofensivo e pode ser utilizado em qualquer área, não

sendo necessário o cuidado com a sua emissão.

Durante  a  formação  de  uma  guarnição  de  carro  de  combate,  o  DSET BT41  é
utilizado no modo instrução da seguinte forma: CC parado – alvo parado; CC parado - alvo
em  movimento;  CC  em  movimento  -  alvo  parado  e  CC  em  movimento  -  alvo  em
movimento. Após todas as habilidades terem sido adquiridas, é realizado um exercício no
modo duelo, no qual a guarnição é testada sob o enfoque técnico e tático (DEFESANET,
2015).

Na tropa, a Simulação Viva para carros de combate é utilizada desde a qualificação

http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/19274/A-simulacao-viva-para-blindados-e-a-contribuicao-para-o-adestramento/
http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/19274/A-simulacao-viva-para-blindados-e-a-contribuicao-para-o-adestramento/
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das guarnições até o adestramento,  passando pela certificação das guarnições e dos

pelotões de carros de combate. No Centro General Walter Pires, é utilizada no Estágio

Tático sobre Lagartas, no Curso de Operação da VBCCC Leopard 1A5 BR e no Curso de

Instrutor Avançado de Tiro. 

Neste molde de treinamento, uma guarnição antes de entrar na linha de tiro realiza,

pelo menos, 100 tiros simulados. Com isso, a guarnição iniciará o exercício de tiro mais

confiante e adestrada, evitando o desperdício de munição. O custo de cada disparo com o

DSET BT41 é insignificante. 

Durante  o  exercício  de  simulação  integrada,  realizado  no  ano  de  2014  por

elementos da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o DSET BT41 foi amplamente utilizado

juntamente  com  o  DSET  BT47,  equipamento  específico  para  tropa  a  pé,  que  foi

empregado  por  elementos  do  Centro  de  Avaliação  de  Adestramento  do  Exército

(CAAdEx) e excelentes resultados foram obtidos, principalmente no que diz respeito à

atitude do militar e das frações. 

Em  breve,  esse  equipamento  passará  por  uma  atualização  que  está  sendo

elaborada por uma equipe de professores doutores da Universidade Federal de Santa

Maria  (UFSM).  O  trabalho  consiste  em  substituir  componentes  internos,  alterar  a

linguagem que reporta o resultado dos exercícios, georeferenciar o dispositivo e permitir a

transmissão  remota  de  dados  a  uma  central  de  controle.  Este  upgrade  tornará  o

equipamento mais próximo da sua atual versão, o BT46 (DEFESANET, 2015).

Assim, o DSET BT41 fornece à tropa blindada uma ferramenta de treinamento

técnico e tático muito importante para o seu adestramento. Por meio dele,  o Instrutor

Avançado de Tiro conduz a instrução das guarnições de Carro de Combate com muito

mais realismo e verifica o rendimento da guarnição, avaliando e corringindo possíveis

erros que estão sendo cometidos.

Não resta dúvida de que a Simulação Viva foi um salto positivo de qualidade no

que se refere à instrução e, em particular,  ao adestramento das frações de Carro de

Combate  (Alex  Alexandre  de  Mesquita  –  TC

Comandante do Centro de Instrução de Blindados, 2015).
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3.1.1.2 Simulação construtiva

 A  simulação  construtiva  visa  adestrar  os  comandos  e  os  estados-maiores  das

tropas executantes dos exercícios. O processo de tomada de decisão é treinado por meio

de programas que simulam o combate como um todo. Operadores inserem as decisões

no sistema e informam aos comandantes os resultados das manobras, gerando um novo

ciclo de tomada de decisões (DEFESANET, 2016).

“EXERCÍCIO  DE  SIMULAÇÃO  CONSTRUTIVA  APROXIMA  TREINAMENTO  E

REALIDADE,  COM  MAIOR  SEGURANÇA  E  ECONOMIA”,  esse  foi  o  título  de  uma

matéria no sítio do Exército Brasileiro, o qual mostra um adestramento que foi realizado

em Santa Maria – RS, no período compreendido ente 11 a 15 de junho de 2018, com a

participação da 3ª Divisão do Exército e da 6ª Bda Inf Bld realizado no Simulador de

Adestramento de Comando e Estado-Maior (SimACEM) do Centro de Adestramento - Sul

(CA- Sul), em Santa Maria (RS). 

O  Exercício  do  tipo  Simulação  Construtiva,  também  conhecido  por  "Jogos  de

Guerra”, teve por finalidade o adestramento do Estado-Maior da 6ª Bda Inf Bld e das

organizações militares diretamente subordinadas, por intermédio da execução de tarefas

no Simulador de Comando e Estado-Maior (Sítio do Exército Brasileiro).

(Fonte: http://www.eb.mil.br/web/noticiario-doexercito//asset.publisher/MjaG93KcunQI/content/id/8953897)
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3.1.1.3 Simulação virtual

A simulação virtual tática para fins militares, é um ramo da simulação virtual que

tem como plataforma a utilização de sistemas computadorizados dotados de softwares

que reproduzem situações de combate.

Possui  como  foco  principal  o  desenvolvimento  cognitivo  do  instruendo,

proporcionando a ele a possibilidade de desenvolver as reações e atitudes mentais diante

de determinados cenários de combate.

É amplamente utilizada nos dias atuais,  sendo adotada por  diversos países do

mundo e também pelo  Exército  Brasileiro  como ferramenta  de apoio  ao ensino  e ao

treinamento militar.

A simulação virtual tática apresenta inúmeras vantagens para a instrução militar:

a)  Fornece  um  ambiente  seguro,  controlado  e  de  baixo  custo  no  qual  o
aprimoramento das capacidades de combate podem ser otimizados no ambiente
ao vivo;
b) Possibilita a integração das diversas funções de combate e a utilização de uma
infinidade  de  meios  que,  em  uma  situação  real,  seriam  difíceis  de  reunir  e
gerariam elevado custo;
c)  Pode  ser  acompanhada  facilmente  por  uma  equipe  de  especialistas  que
controlam  e  avaliam  as  atividades,  reproduzindo  os  resultados  positivos  e
negativos posteriormente aos instruendos através das ferramentas de análise pós-
ação;
d) Diminui a necessidade de utilização de campos de instrução preservando áreas
e  colaborando  com  a  preservação  do  meio  ambiente;
e) minimiza a necessidade de controle e gestão de danos a estruturas existentes,
como estradas e cercas;
f)  Consegue  simular  de  maneira  limitada,  porém  satisfatória,  a  execução  de
atividades de alto risco como abertura de brechas, transposição de cursos d’água,
além dos efeitos dos fogos inimigos sobre a tropa e sua consequente degradação
(DEFESANET, 2017).

3.1.2 Restrição no adestramento real

O grau de complexidade e os elevados custos que envolvem a aquisição, operação

e manutenção dos modernos sistemas de armas, a necessidade de uma formação militar

com  cada  vez  menores  riscos  de  segurança,  as  sucessivas  reduções  orçamentais

justificadas  pela  ausência  de  ameaças  com  impacto  na  diminuição  da  atividade  de

instrução e treino, o sensível problema do impacto ambiental provocado pela exercitação

de forças, o cada vez mais difícil acesso as áreas de treino (devido ao crescimento das

áreas  urbanas  e  à  pequena  dimensão  dos  campos  de  manobras)  e  a  natural

impossibilidade de treinar  determinadas ações próprias do tempo de guerra,  têm sido



12

argumentos justificativos da cada vez maior tendência (atual e futura) ao recurso intensivo

de  simuladores  no  ensino,  instrução  e  treino,  nos  exércitos  em geral  (Silva  Ferreira,

2000).

3.1.3 Vantagens e desvantagens da simulação

Durante  a  revisão  da  literatura  deste  trabalho  científico  foram  levantados  as

vantagens e desvantagens da utilização do simulador no processo ensino aprendizagem.

Em seu estudo científico, (SILVA FERREIRA, 2000) cita as principais vantagens e

desvantagem da utilização do simulador nos adestramentos militares:

Vantagens da Simulação

- Proporcionar um aumento da quantidade e qualidade do ensino, instrução e treino, sem

desgastar os equipamentos reais;

- Praticar com cenários e situações muito próximos da realidade;

-Guardar  os  resultados  do  aluno  para  serem  posteriormente  revistos,  de  forma  a

identificar e quantificar erros e, assim, introduzir as necessárias correções; 

-Permitir  tirar  um  melhor  aproveitamento  das  ações  de  treino  real,  quer  pela

aprendizagem e mecanização das rotinas que permitem uma melhor concentração da

atenção naquilo que é essencial, quer pela melhor capacidade de avaliação dos erros;

-Reduzir o tempo necessário às ações de formação. Reduzir o tempo de emprego de

áreas de manobras, carreiras de tiro;

-  Reduzir  o desgaste prematuro dos equipamentos reais,  consumo de combustíveis e

munições e ainda evitar encargos suplementares com manutenção;

- Rentabilizar a formação, uma vez que permite uma elevada taxa de utilização a custo

reduzido;

- Desenvolver inicialmente maior número de capacidades nos formandos, de molde que a

operação em condições reais se processe com maior eficácia;

- Desenvolver nos quadros as capacidades de comando e controle, dado o número de

variáveis reais que os atuais sistemas integram;

- Reduzir o número de recursos humanos responsáveis pela formação.

- Introduzir na instrução/treino um fator adicional de motivação, por se processar num

ambiente mais próximo do real;
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- Permitir colher lições quanto ao emprego de sistemas de armas, unidades e respectivos

apoios e procedimentos doutrinários, que estejam em uso;

- Contribuir para a promoção da imagem da Instituição, pelo recurso a novas tecnologias,

pela  economia  de  recursos  que  daí  advém,  pela  preocupação  manifestada  pela

segurança e pelas questões ambientais (SILVA FERREIRA,2000).

A maior vantagem da simulação é adestrar o militar constantemente sem precisar ir

ao terreno, o que implicaria em muitas coordenações e restrições, e ainda assim ter como

avaliar o desempenho do militar.

Desvantagens da Simulação

- Necessitar de um grande investimento inicial;

- Não substituir na íntegra a instrução/treino em condições reais, apesar da tecnologia

procurar cada vez mais aproximar essas duas situações; 

- Não reproduzir os fatores de incerteza e risco inerentes à operação militar, uma vez que

por melhor que seja o sistema de simulação desenvolvido este terá, ainda e sempre,

insuficiências de representação e de modelaçã;

- Existir o perigo, por uso excessivo, de a médio/longo prazo habituar os intervenientes a

excessiva comodidade, perdendo as unidades a preparação psicológica para enfrentar

situações de desconforto, próprias dos teatros de operações;

-  Poder  produzir  nos formandos “vícios”  por,  em algumas atividades,  a  operação em

ambiente de simulação ser distinta da realidade;

- Provocar um esforço adicional da Instituição, uma vez que para além do investimento

inicial,  implica  a  formação  de  pessoal  especializado  para  a  sua  operação  e  tem de

suportar os respectivos custos com a manutenção;

- Existir o perigo de aumentar os encargos com a formação, se não forem feitos estudos

rigorosos  sobre  custo/eficácia  aquando  do  processo  de  aquisição  (SILVA

FERREIRA,2000).

A grande desvantagem da simulação é não conseguir trabalhar alguns atributos da

área afetiva como é trabalhado no exercício real, por exemplo, em um ambiente virtual

não existe uma pressão emocional de um atirador ter que acertar o alvo pois se ela errar,

é só reiniciar o software, algo que em um adestramento de tiro real existe uma limitação

de munição para cumprir a missão de tiro.
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3.1.4 Importância de empregar a simulação no adestramento

Nos  estabelecimentos  de  ensino  militares  concluir  sobre  a  importância  da

Simulação e o peso que esta deve ter no desempenho operacional, passa por encontrar

um ponto de equilíbrio na questão treino virtual versus treino real. Equilíbrio este que deve

acautelar  os  riscos  de  se  cair  nas  situações  extremas:  condução  de  exercícios

exclusivamente  em ambiente  simulado,  pondo todo o  ênfase nas variáveis  de  ordem

econômica e de segurança; necessidade absoluta de exercitar forças de forma a saber se

estas respondem cabalmente aos requisitos operacionais..  Enquanto no primeiro caso

podemos  estar  a  gerar  forças  “divorciadas”  da  realidade,  ditas  de  “laboratório”,  no

segundo caso podemos estar a levantar obstáculos à inovação e a deitar a perder novos

métodos de treino oferecidos pelos avanços tecnológicos.

Muito embora a Simulação, por mais avanços que se registrem, não possa oferecer

a totalidade dos fatores intangíveis,  como a incerteza e risco, próprios dos teatros de

operações,  parece  ser  inegável  que  se  atingem  níveis  de  proficiência  muito  mais

elevados, quando se recorre a sistemas de simulação. Se estes recorrerem, cada vez

mais, à modelação da complexidade e diversidade de fatores existentes no campo de

batalha, parece ser esse um bom caminho e contributo para a preparação da prontidão

dos encargos operacionais, sem nunca esquecer que, apesar de tudo, existirá sempre

uma distância entre realidade e virtualidade. 

Com  o  objetivo  de  estreitar  o  espaço  entre  realidade  e  virtualidade,  que  os

intervenientes  no desenvolvimento de projetos  de simulação têm direcionado os seus

esforços. 

O aparecimento  de  melhores  sistemas de  simulação,  depende então da  forma

como cooperarem entre si pesquisadores, militares e indústria: aos pesquisadores pede-

se  que  criem uma modelação  mais  próxima da  realidade;  aos  militares  pede-se  que

explorem ao máximo as virtualidades que os sistemas encerram e dialoguem com os

pesquisadores  no  sentido  de  lhes  fornecer  os  requisitos  a  que  devem  obedecer  os

sistemas em desenvolvimento; à indústria pede-se que produza equipamentos confiáveis,

que sejam reflexo dos cadernos de encargos estabelecidos. 

As novas missões cometidas às Forças Armadas no âmbito da gestão de crises, do

apoio à paz e na prevenção de conflitos, bem como as recentes retrações de dispositivo
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ocorridas em praticamente todo o mundo ocidental, apontam para uma cada vez maior

proficiência individual e um incremento dos graus de prontidão. 

Neste  quadro,  toma  especial  relevo  a  importância  da  Simulação,  devido  às

seguintes ordens de razão: 

-  Contribuir  para melhorar  a  prontidão das forças,  pela  incidência  que tem na
instrução  individual  e  treino  operacional  e  na  avaliação  dos  respectivos
desempenhosgos sobre a tropa e sua consequente degradação;
- Contribuir para a validação de doutrina de emprego de forças, bem como dos
respectivos planos de operações;
- Contribuir para tirar conclusões quanto ao emprego de determinados sistemas de
armas;
- Contribuir para pôr à prova o sistema logístico e a sustentação de forças;
- Permitir estudar e avaliar o sistema de forças (Silva Ferreira, 2000).

Em resumo, pode afirmar que para se atingirem elevados graus de prontidão, a

condução de treino operacional recorrendo a métodos de Simulação não substitui,  em

termos absolutos, a condução de exercícios utilizando os sistemas reais. Recorrendo a

um exemplo justificativo, podemos dizer que o recurso intensivo a um simulador de vôo,

não reduz drasticamente o número de horas que devem ser passadas em pleno vôo na

aeronave real, no entanto permitirá aumentar bastante o rendimento. 

4. CONCLUSÃO

As perspectivas futuras do uso da simulação são muito promissoras, as constantes

evoluções  tecnológicas  capazes  de  responderem  às  solicitações  requeridas  pelos

operacionais e face ao desafio atual do Exército com a redução do efetivo e dos custos,

capazes de se constituírem numa força menor, bem treinada e capaz de cumprir diversas

missões. Nos dias de hoje está se tornando cada vez mais indispensável o apoio dos

simuladores  nos  estabelecimentos  de  ensino.  É  necessário,  portanto,  acompanhar  a

evolução  do  treino  simulado,  desde  as  pequenas  frações  até  altos  comandos,  em

ambiente conjunto e combinado, em missões convencionais e missões de paz. Porém,

não se pode esquecer que o emprego de simuladores não dispensa a necessidade de

realizar o adestramento fazendo uso do sistema de armas e equipamentos reais. 

Os  meios  de  simulação  têm  também  se  revelado  como  fundamental  na

contribuição para a diminuição da degradação do meio ambiente e da redução de mortes

causadas  por  algum  treinamento  real,  fatores  que  hoje  causam  muito  impacto  na

sociedade,  uma  vez  que  os  resultados  obtidos  pelos  treinamentos  no  sistema  de

simulação irão dizer se o instruendo está em condições de atuar numa situação real. Um
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exemplo concreto é o curso de piloto de combate do Exército Brasileiro, o qual o aluno

precisa  fazer  uma  prova  no  sistema  de  simulação,  para  assim,  praticar  com  uma

aeronave de asa rotativa real. 

O Exército Brasileiro reconheceu a importância dos simuladores no adestramento

do seu pessoal e tem se empenhado no incentivo do seu emprego, e incluindo-os nos

estabelecimentos de ensino. O acompanhamento da evolução e avanços tecnológicos

dos outros países é fundamental, por isso, deve ficar atento ao que se passa em outros

países,  participar  em  grupos  de  trabalho  internacionais,  com  vista  à  retirada  de

conhecimentos  que  possam ter  reflexos  positivos  na  realidade  do  Exército  Brasileiro,

participar de intercâmbios com nações amigas que executem adestramentos com outros

sistemas  de  simulação,  para  conhecer  o  trabalho  que  eles  estão  realizando  e  que

trazendo para nossa realidade possa ter um ganho substancial.

Por fim, importa apostar claramente em meios de simulação para o adestramento

do soldado operador de um sistema de armas, como também o adestramento de um Cmt

de Unidade em nível tático, para que as Organizações Militares, antes de entrarem em

teatros  de  operações,  sejam  sujeitas  a  testes  e  assim  se  consiga  aferir  com  maior

exatidão a sua prontidão operacional. 
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ANEXO A: ENTREVISTAS

Posto/graduação e Nome-de-guerra

CAP FELIPE SOARES DA ROCHA CHAVES

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo:

Curso/Estágio Nível Duração Ano Escola

Operações Militares de
Defesa Antiaérea e de

Defesa do Litoral

Pós Graduação
Lato Senso

09 meses 2016 EsACosAAe

Curso de Artilharia de
Costa e

Antiaérea para Oficiais 

Especialização 09 meses 2016 EsACosAAe

Curso Básico
Paraquedista 19/2

Especialização 02 meses 02
meses

2019

Estágio Expedito Apoio
de Fogo Naval (ênfase
em simulação de Tiro)

Especialização 01 mês 01
mes

2017

Experiências profissionais:

OM FUNÇÕES INÍCIO TÉRMINO

EsACosAAe Inst Missil RBS 70 e
Simulação RBS 70 Jan 2017

Dez 2019

EsACosAAe Adj do Centro de

Simulação da EsACosAAe

(RBS 70, IGLA S e Gepard)

Jan 2019 Dez 2019

EsACosAAe Chefe da Seção de
Sistema de Armas (Can 40
mm, Míssil RBS 70, Míssil

Dez 2019 Dez 2020
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Igla S e VBC Gepard)

EsACosAAe

 Oficial de Doutrina

e Lições Aprendidas

(ODLA) para

assuntos de Defesa

Antiaérea

Jan 2019 Dez 2020

Desempenho nas atividades anteriormente registradas:

Durante três anos como instrutor da EsACosAAe: trabalhei com o sistema de míssil

Tcmdo RBS 70,  possuindo mais  de  350h em simulação virtual  computadas;  ministrei

cursos e estágios para oficiais, cadetes e sargentos; adestrei as tropas antiaéreas, como:

a Seção da 21ªBia AAAe Pqdt e do 1° GAAAe, para a operação IGLA e SAGITA PRIMUS;

como Adj do centro de simulação realizei a pesquisa operacional com fins de coletar e

levantar  dados para  otimização  da  performance  de  pessoal;  auxiliei  nos  assuntos  de

DAAe e doutrina, como ODLA, colaborando como instrutor na correção e elaboração dos

manuais de 1° e 2° níveis, do DECEx; participo, ainda, do grupo de trabalho de simulação

onde estudamos a aquisição de novos simuladores para aprimorar o adestramento de

militares das OM AAe. Atualmente como chefe da seção de armas, sou responsável pelo

Sist Sim Mss RBS 70, do Mss Igla S e da VBC Gepard.

Que tipo de melhoria o simulador do RBS-70 trouxe nas instruções ministradas

durante o ano letivo?

- Permitir um crescimento da quantidade e qualidade do ensino, instrução e treino, sem

desgastar os equipamentos reais.

- Oportunidade de aumento de tarefas, cenários e situações disponíveis, algumas delas

em condições extremas, o que permite a gradação dos objetivos da formação.
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-  Possibilidade em guardar  os  resultados do desempenho para serem posteriormente

revistos,  de  forma a  identificar  e  quantificar  erros  e,  assim,  introduzir  as  necessárias

correções.

- Possibilidade em tirar um melhor aproveitamento das ações de treino real, quer pela

aprendizagem e mecanização das rotinas que permitem uma melhor concentração da

atenção naquilo que é essencial, quer pela melhor capacidade de avaliação dos erros.

- Abreviar o tempo necessário às ações de formação. Com redução o tempo de emprego

de áreas de manobras, exercícios de tiro, etc.

- Amenizar o desgaste prematuro dos equipamentos reais, consumo de combustíveis e

munições e ainda evitar encargos suplementares com manutenção.

- Aperfeiçoar inicialmente, maior número de capacidades nos formandos, de molde que a

operação em condições reais se processe com maior eficácia.

- Possibilitar colher lições aprendidas quanto ao emprego de sistemas de armas, unidades
e respectivos apoios e procedimentos doutrinários, que estejam em uso.
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Posto/graduação e Nome-de-guerra

CAP TIAGO SAUSEN

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo.:

Curso Nível Duração Ano Escola

Curso de Piloto de Aeronaves Especialização 10 meses 2013 CIAvEx

Experiências profissionais:

OM Funções
Período

Início    Término

1º BAvEx Oficial de Operações da Esquadrilha de
helicóptero de Reconhecimento e Ataque Jul 2015 Dez 2017

3º BAvEx Scmt da Esquadrilha de helicóptero de
Reconhecimento e Ataque Jan 2019 Dez 2019

Durante o curso de Piloto de Aeronaves é utilizado algum tipo de simulador?

Sim,  o  simulador  sintético,  utilizado  para  treinamento  de  vôo  IMC  (condições

metereológicas de vôo por instrumento e no início do curso cada aluno possui  o seu

simulador próprio de vôo, essa simulação permite a criação de uma memória muscular

acerca  das  reações  do  helicóptero  aos  comandos  dados  pelo  piloto  mesmo que  em

intensidades diferentes da aeronave real. 

A utilização do simulador de vôo para o adestramento é realmente eficiente?

No ano de 2013 foi  nítida a diferença nos primeiros vôos em uma aeronave real  dos

alunos que realizaram o treinamento anterior no simulador e de quem não realizou, por

exemplo,  eu  começei  a  realizar  o  vôo pairado no vôo de número 15,  enquanto  meu

companheiro de curso que possuía o simulador em casa, começou a pairar no vôo de

número 4. Faz uma grande diferença o uso do simulador no adestramento dos alunos,

realmente é um instrumento muito eficiente.
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O CI Art Msl Fgt possui algum sistema de simulador? Como funciona ?

Sim, possui um sistema de simulação. Na sala de instrução ocorre o treinamento baseado

em  computador,  uma  simulação  virtual,  essa  sala  é  utilizada  para  massificar  os

procedimentos necessários para o desencadeamento do lançamento dos Fgt, e também

possui a mesa tática que é vocacionada para o treinamento do REOP de uma Bia MF.

O que você acha da utilização da simulação no processo ensino aprendizagem do

aluno do curso Operação do Sistema de Míssil e Foguetes ?

É fundamental o sistema de simulação, pois não temos condições de estar sempre no

terreno realizando o exercício real, devido aos gastos elevados para a operação desse

material  de alta tecnologia embarcada. Com o uso da simulação é possível  aprender,

corrigir e massificar os procedimentos necessários para operar esse sistema de armas

sem a deteriorização do material.
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