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1. INTRODUÇÃO

1.1 ANTECEDENTES

“O Exército Brasileiro adquiriu, nos anos 1990, 05 (cinco) Baterias de
Lançadores Múltiplos de Foguetes ASTROS II para modernizar a sua Artilharia
de Campanha e de Costa. O material foi distribuído em diversas regiões do
território nacional. Em 2004, por intermédio da Portaria nº 619, do Comandante
do Exército, de 24 setembro, decidiu-se centralizar o material ASTROS II, com
a extinção dessas Unidades e a transferência do 6º Grupo de Artilharia de
Costa Motorizado (6º GACosM) para Formosa (GO), transformando-o em 6º
Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes e Campo de Instrução de
Formosa (6º GLMF/CIF).
A Portaria nº 022, do EME, de 28 de março de 2007, aprovou a
diretriz de implantação do Centro de Instrução de Artilharia de Foguetes (CI Art
Fgt), vinculado ao 6º GLMF/CIF, permanecendo dessa forma até a publicação
da Portaria Nº 312, do Comandante do Exército, de 11 de abril de 2014, que
criou e ativou o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art
Msl Fgt)), com nova denominação, mas ainda vinculado ao 6º GLMF/CIF. Por
fim, em 2017, a Portaria nº 1.052, do EME, houve a ativação do CI Art Msl Fgt
como organização militar e a nomeação de seu primeiro Comandante.
O Centro tem como missão especializar os recursos humanos no
emprego e na logística do sistema de mísseis e foguetes e contribuir para a
formulação da doutrina de emprego deste sistema da Artilharia do Exército
Brasileiro. No entanto, mesmo sendo criado para instruir quanto a doutrina de
emprego do sistema, o Centro de Instrução foi criado sem prever locais para
instruções práticas tanto de manutenção, quanto de operação do sistema”.
(NOTICIÁRIO DO EXÉRCITO, 2018?)

Além disso, o Art. 2º da Resolução do CONTRAN nº 507, de 5 de
novembro de 2014, estabeleceu que o militar para ser habilitado como
motorista de viatura militar blindada, deverá possuir a carteira de habilitação na
categoria “B” ou superior e realizar treinamento específico (adaptação) para
motorista de viatura militar blindada.

1.2 JUSTIFICATIVA

Para que o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes
(CI Art Msl Fgt) possa cumprir da melhor forma possível sua missão no que
tange à execução das instruções práticas, ele deve possuir as instalações
físicas e materiais adequados para tal.
Adicionalmente, para qualificar os motoristas portadores de CNH
categoria B aos desafios da pilotagem das viaturas blindadas, é necessário um
estágio de adaptação.
Em conjunto, isso beneficiará a formação do pessoal de manutenção
e pilotagem das viaturas, contribuindo para a elevação da disponibilidade das
viaturas e para a diminuição de falhas de operação. Por sua vez, isto levará a
uma diminuição dos custos com manutenção corretiva deste Sistema de
Defesa, bem como permitirá cumprir melhor sua missão.

1.3 PROBLEMA

Com a expansão do Forte Santa Bárbara e a ativação de novas
Organizações Militares (por exemplo, o 16º GMF), faz-se necessária a
adequação das instalações do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e
Foguetes (CI Art Msl Fgt) para que se possa ministrar as instruções práticas de
mecânica e eletrônica das viaturas blindadas Astros sem a necessidade de

empréstimo de uma viatura, meio nobre, e sem correr o risco de danificar a
viatura. Além disso, foi constatada a necessidade de dotar o CI Art Msl Fgt de
uma estrutura para adaptar militares possuidores de CNH categoria B para a
pilotagem das viaturas blindadas.

1.4 O QUE É O TRABALHO

O presente trabalho visa a elaboração de requisitos técnicos e
esboços das futuras instalações para instruções práticas de mecânica e
eletrônica das viaturas do Sistema Astros, bem como requisitos técnicos e
esboços de um Curso de Formação de Condutores (CFC) Astros (para adaptar
portadores de CNH categoria B à pilotagem de viaturas do Sistema Astros).

1.4.1 ESCOPO

Compõem o escopo deste trabalho:
● Estabelecimento de requisitos mínimos de equipamentos e
modelos seccionados;
● Estabelecimento de requisitos mínimos para instalação elétrica:
potência, número de pontos de força; e
● Esboço
construídas.

de

dimensões

físicas

das

instalações

a

serem

1.4.2 NÃO-ESCOPO

Não compõem o escopo deste trabalho:
● Determinação dos pontos de iluminação, bem como do modelo de
luminária;
● Projeto das vias de acesso às futuras instalações;
● Planta da instalação elétrica; e
● Projeto arquitetônico final.

1.5 COMO RESPONDER

Serão apresentados os requisitos mínimos de equipamentos,
instalações, com suas dimensões e formas, bem como orçamentos para a
construção das instalações e aquisição dos equipamentos e meios auxiliares
de instrução.

2. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho propõe a construção de 4 instalações:
● Oficina Mecânica, com seus laboratórios e sala de instrução;
● Oficina eletrônica, com sala de instrução;
● Área de treinamento em viaturas reais; e
● Curso de Formação de Condutores Astros.
Será detalhado a seguir a composição de cada instalação. O Anexo
A contém um esboço da planta geral, a fim de se visualizar uma possível forma

de atender as necessidades que originaram o presente trabalho. Grande parte
dos requisitos foram levantados por meio de debate com instrutores do CI Art
Msl Fgt.

2.1 OFICINA MECÂNICA

Local para ministrar instruções práticas de manutenção mecânica
por meio de montagem e desmontagem dos sistemas de uma viatura real, bem
como instruções teóricas e aulas com modelos seccionados que reproduzam
as funcionalidades de sistemas das viaturas. Foi idealizada para uma turma de
20 alunos, requisito levantado junto aos instrutores do CI Art Msl Fgt.
Para isto, serão propostas as seguintes instalações:
● Oficina propriamente dita;
● Sala de instrução;
● 07 laboratórios com modelos seccionados;
● Sala de meios;
● Copa;
● Banheiro masculino; e
● Banheiro feminino.

Figura 1 - Bancada de Ferramental para Oficina Mecânica

Fonte: FERRASSOL.COM/MAQUINAS-E-EQUIPAMENTOS

Figura 2 - Fosso de Pesados

Fonte: AUTOPIA.COM/INDEX.PHP?SEC=PART2

Figura 3 - Separador de Água e Óleo para Oficina Mecânica

Fonte:
PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/-CAIXA-SEPARADORA-AGUA-OLEO-1000-LTH-PLAC
AS-COALESC-E-BOMBA-_JM

2.1.1 DIMENSÕES

● 24,95m x 25,91m
● altura mínima de 4,00 m
● área de 646,45 m²
● conforme Anexo B
O requisito de altura se destina a permitir a entrada das viaturas na
área de oficina e o basculamento da cabine. Não será possível elevar a
plataforma de uma viatura lançadora dentro da oficina, a menos que essa
altura seja aumentada para cerca de 9,00m, podendo manter o pé direito
padrão nos laboratórios e sala de instrução.

2.1.2 MATERIAL

2.1.2.1 OFICINA PROPRIAMENTE DITA

● 01 (um) kit Completo Maleta Equipamento Motor Tatra (no valor
de R$51.885,69 conforme AVIBRAS (2019, p. 3) enviada ao C Log Msl
Fgt pela Avibras);
● Sistema de ventilação com exaustores;
● Compressor 20 Pés 200 litros Trifásico 220/380V, com motor de
5HP (no valor aproximado de R$3000,00, deve ser instalado afastado da
área de oficina por questões de segurança);
● Lavadora Lava Jato móvel 3HP - 220V Trifásico, pressão 400 lbf;
● Fosso com tampa de aço com 9500 mm de comprimento, 1200
mm de Largura, 1200 mm de profundidade;
● 02 Armários para ferramentas;
● 03 Bancadas móveis com 2 tampas de madeira, superior e
inferior, largura: 1450mm, altura: 910mm profundidade: 450mm;
● 01 Bancada fixa com 450mm de profundidade, altura de 900 mm
e 4500mm de comprimento;
● 05 Luzes de emergência
● 01 Lavadora de peças (35W, 600mm x 450mm, custando cerca
de R$400,00)
● 02 Coletores de óleo de 50L com carrinho;
● Sistema Separador de Água e Óleo (SSAO);
● 04 pontos de pressão pneumática;
● 08 pontos de tomadas de uso geral (TUG) 220V;
● 03 pontos de tomada trifásica (380V) (para compressor de ar,
ligar lavadora jato e possibilitar energizar uma VBOfn-MSR se não for
possível ligar o gerador);
● 01 Pia para limpeza de mãos;

● 08 Luminárias de teto;
● Ferramentas básicas: conjunto de chaves, kit de alicates,
torquímetros, macacos, guincho hidráulico, manômetro;
● Moto-esmeril de bancada 6” de ½ Cv (368W) para 220V; e
● Claviculário de fixação de ferramentas com trancas.
A instalação de sistemas de ventilação com exaustores é de grande
valia pois diminui a quantidade de CO2 emitido pelas viaturas dentro da oficina,
contribuindo para a manutenção da saúde dos militares.
Atenção especial deve ser dada ao projeto da iluminação na área de
oficina. A iluminação deve ser brilhante e bastante uniforme a fim de facilitar o
trabalho na oficina e evitar acidentes. Sugere-se também o uso de telhas
translúcidas, ou domos de vidro instalados no teto que captem a luz solar e
desviem para o interior da oficina.
O sistema separador de água e óleo se justifica como forma de
evitar que os restos de óleo e graxa nas peças lavadas contaminem o meio
ambiente.

2.1.2.2 SALA DE INSTRUÇÃO

● 01 Ar condicionado de ao menos 30000 BTU/h;
● 01 Projetor multimídia;
● 01 Notebook;
● 01 Tela branca para projeção de imagens;
● 10 Mesas para 02 militares;
● 20 Cadeiras; e
● 01 Quadro branco.

2.1.2.3 LABORATÓRIOS

Haverá um total de 07 (sete) laboratórios destinados ao uso de
modelos seccionados que permitam a visualização da organização interna dos
sistemas das viaturas e que reproduzam a funcionalidade desses sistemas.
São propostos os seguintes laboratórios:
1. Laboratório de motor;
2. Laboratório hidráulico;
3. Laboratório pneumático;
4. Laboratório de suspensão;
5. Laboratório de direção;
6. Laboratório de transmissão; e
7. Laboratório de freio.
Cada laboratório conterá o seguinte material:
● Modelos seccionados dos diversos sistemas das viaturas Astros;
e
● 01 Ar condicionado de ao menos 30000 BTU/h.
Para a aquisição dos modelos seccionados, pode-se solicitar uma
proposta comercial à empresa Avibras. Sugere-se que se solicite modelos
seccionados (“training aids”) que reproduzam o funcionamento dos sistemas
reais para fins de treinamento e manutenção:
● Caixa de câmbio em corte com unidade de controle de caixa de
câmbio;
● Motor em corte;
● Sistema de freio em corte;
● Eixo em corte;
● Bancada do sistema pneumático; e
● VBA sem cabine com gaiola de segurança.

A justificativa para o último item é gerar a capacidade de exercitar
uma manutenção simulada de uma VBA, com fácil visualização dos sistemas
integrados, além da possibilidade de atestar a correção do serviço pondo a
cabine em movimento. A Avibras já sinalizou a possibilidade de fornecimento
de tal material.

2.1.2.4 SALA DE MEIOS

● Flipchart

2.1.2.5 COPA

● 01 Geladeira;
● 01 Microondas;
● 01 Pia;
● 01 Cafeteira; e
● 01 Filtro de água.

2.1.3 REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.1.3.1 OFICINA

● Tomada

de

uso

específico

(TUE)

trifásica

(380V)

para

compressor de ar com motor de 5HP (3730W); e
● Tomada de uso geral (TUG) para moto-esmeril de bancada de
368 W em 220V.

2.1.3.2 SALA DE INSTRUÇÃO

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V;
● 01 tomada de uso geral (TUG) no teto, de capacidade 270W
(para projetor multimídia);
● Ao menos 10 tomadas de uso geral de 220V espaçadas
uniformemente; e
● 01 tomada de uso geral (TUG) para ligar a tela de projeção.
2.1.3.3 LABORATÓRIOS

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V; e
● 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220V.

2.1.3.4 SALA DE MEIOS

● Ao menos 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220V.

2.1.3.5 COPA

● 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V; e
● 01 tomada de uso específico (TUE) de 220V e 2200W (para
microondas).

2.1.3.6 BANHEIROS

● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V.

2.2 OFICINA ELETRÔNICA

Local para ministrar instruções práticas de manutenção eletrônica do
Sistema Astros por meio de montagem, desmontagem e testes dos sistemas
elétrico/eletrônicos de viaturas reais. Foi idealizado para uma turma de 20
alunos, requisito levantado junto aos instrutores do CI Art Msl Fgt.
Para isto, são propostas as seguintes instalações:
● Oficina propriamente dita;
● Sala de instrução;
● Sala de meios;
● Copa;
● Banheiro masculino; e
● Banheiro feminino.

Figura 4 - Bancada Eletrônica para Ferramentas e Equipamentos

Fonte: USINAINFO, 2015

Figura 5 - Bancada Eletrônica com Estrutura Metálica Desmontável

Fonte: USINAINFO, 2015

Figura 6 - Lupa de Bancada

Fonte: USINAINFO, 2015

Figura 7 -Estações de Solda

Fonte: USINAINFO, 2015

Figura 8 - Multímetros

Fonte: USINAINFO, 2015

2.2.1 DIMENSÕES

● 21,75 m x 14,15 m
● altura mínima de 4,0 m
● área de 307,76 m²
● conforme Anexo C
Assim, como no caso da oficina mecânica, o requisito de altura se
destina a permitir a entrada das viaturas na área de oficina e o basculamento

da cabine. Não será possível elevar a plataforma de uma viatura lançadora
dentro da oficina, a menos que essa altura seja aumentada para cerca de
9,00m, podendo manter o pé direito padrão nos laboratórios e sala de
instrução.

2.2.2 MATERIAL

2.2.2.1 OFICINA

● 01 (um) kit Completo Maleta Manutenção AV-MMSS MK6 no
valor de R$332.445,20 conforme AVIBRAS (2019, p. 3);
● 04 (quatros) Bancadas de trabalho com pelo menos 100cm x
50cm (cerca de R$830,00, similar à FB-1260);
● Prateleiras reguláveis com barra de tomadas para alimentação de
equipamentos elétricos, com estrutura metálica desmontável para poder
se adaptar a qualquer ambiente;
● 01 mural para dispôr ferramentas;
● 03 caixas de ferramentas (ferramentas comuns);
● 02 carrinhos de ferramentas;
● 02 testadores de bateria 12V 180Ah;
● 12 (doze) cadeiras giratórias caixa alta em couro sintético preto;
● Equipamentos para prestação de serviços: 04 lupas de bancada,
01 carregador de bateria (12V e 180Ah), 02 estações de solda de
temperatura controlada (cerca de 300W, solda e ar quente, temperatura
máxima de 500°C), 05 multímetros digitais profissionais (similares ou
superiores em precisão ao Fluke 15B+), fontes de alimentação
reguláveis analógica e digital (30V e 5A), jogo de chaves (similares ou
superiores a Jogo de Chaves YX6025, Jogo de Chaves BT8922 e Jogo
de Chaves YX8017A), pinças (similares ou superiores a pinça

YX15ESD, pinça ESD259 e pinça YX11ESD), alicates (alicate de bico,
alicate universal e alicate de corte diagonal), 02 sugadores de solda;
● 04 rolos de fio de estanho para solda de 0,5mm²;
● 02 rolos de malha dessoldadora de 30m e 2,0mm de diâmetro;
● 02 frascos de álcool isopropílico;
● 06 esponjas;
● 04 suportes “terceira mão”; e
● Equipamentos ESD (10 jalecos ESD, 10 pulseiras ESD, 10 luvas
ESD, 10 mantas ESD), de acordo com USINAINFO (2015).

2.2.2.2 SALA DE INSTRUÇÃO

● 01 Ar condicionado de ao menos 30000 BTU/h
● 01 Projetor multimídia
● 01 Notebook
● 01 Tela branca para projeção de imagens
● 10 Mesas para 02 militares
● 20 Cadeiras

2.2.2.3 SALA DE MEIOS

● Flipchart;
● 11 (onze) rádios HARRIS VHF Handheld Radio (RF-7800VHH001 com opção SW002);
● 06 (seis) rádios HARRIS HF/VHF (RF-7800H-MP001 H/VHF) com
Casador de antena RF-5382H-CU001 e antena RF-1980F-AT003; e
● Armários para guardar os rádios acima.
A justificativa para a aquisição dos rádios é permitir a execução de
exercícios práticos individuais, no caso dos rádios VHF, e exercícios em dupla,

no caso dos rádios HF. Recomenda-se que um rádio fique com o instrutor para
que os alunos tentem estabelecer um enlace com o instrutor. Atualmente, as
instruções utilizam rádios cautelados das baterias de mísseis e foguetes (Bia
MF), incorrendo no risco de um instruendo danificar um material de alto custo
da bateria. Cabe salientar que no âmbito do Exército Brasileiro, apenas o
CComGEx está autorizado a realizar a manutenção dos rádios fabricados pela
Harris, portanto, o dano a esse material causaria um grave transtorno à Bia MF.

2.2.2.4 COPA

● 01 Geladeira;
● 01 Microondas;
● 01 Pia;
● 01 Cafeteira; e
● 01 Filtro de água.

2.2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.2.3.1 OFICINA

● 05 Tomadas de Uso Geral (TUG) de 600VA (uma para cada
bancada e uma para uso do carregador de bateria);
● 01 Tomada de Uso Específico (TUE) trifásica de 32A, 380V e 4
pinos;
● Disjuntor de proteção exclusivo para cada bancada (deve ficar em
local de fácil acesso, preferencialmente na própria bancada); e
●

Aterramento de boa qualidade (tanto para proteção dos

equipamentos, como para prevenção de ESD).

2.2.3.2 SALA DE INSTRUÇÃO

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V;
● 01 tomada de uso geral (TUG) no teto, de capacidade 270W
(para projetor multimídia);
● Ao menos 10 tomadas de uso geral de 220V espaçadas
uniformemente; e
● 01 tomada de uso geral (TUG) para ligar a tela de projeção.

2.2.3.3 SALA DE MEIOS

● Ao menos 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220V.

2.2.3.4 COPA

● 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V; e
● 01 tomada de uso específico (TUE) de 220V e 2200W (para
microondas).

2.2.3.5 BANHEIROS

● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V.

2.3 ÁREA DE TREINAMENTO EM VIATURAS REAIS (COMPARTILHADA
ENTRE MECÂNICA E ELETRÔNICA)

Área destinada ao treinamento em viaturas reais que poderá ser
realizado

quando

os

alunos

estiverem

maduros.

As

viaturas

serão

compartilhadas entre as oficinas mecânica e eletrônica.
Esta área também servirá como uma garagem para acondicionar as
viaturas embaixo de uma cobertura, já que a exposição prolongada ao sol leva
ao aumento excessivo de temperatura interna, que por sua vez leva à alteração
das propriedades das baterias e a diminuição da sua vida útil (diminuição da
capacidade de reter carga).

2.3.1 DIMENSÕES

●13,87 m x 28,20 m
●Altura mínima de 8,5 m
●Área de 391,13 m²
●Conforme Anexo B
A justificativa da altura é possibilitar a elevação da plataforma de
uma viatura lançadora, a justificativa para a largura e o comprimento é permitir
acomodar 4 viaturas, a saber: 01 VBLMU-MSR, 01 VBPCC-MSR, 01
VBOfn-MSR e 01 VBUCF-MSR.

2.3.2 MATERIAL

● Telheiro;
● Piso epóxi;

● 01(uma) VBLMU-MSR MK6;
● 01(uma) VBPCC-MSR MK6;
● 01(uma) VBOfn-MSR MK6; e
● 01(uma) VBUCF-MSR MK6.
A justificativa para o telheiro é proteger as viaturas da exposição
excessiva ao sol, que diminui a vida útil das baterias, como explicado no item
2.3.
A justificativa para o piso epóxi é permitir aos instruendos se deitar
no chão para acessar a parte de baixo das viaturas.

2.3.3 REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

● Tomada trifásica industrial de 4 pinos (380 V) para 32A (para
energizar VBOfn-MSR se não for possível usar o gerador).

2.4 CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC) ASTROS

Visa ministrar instruções teóricas e práticas para adaptação de
motoristas categoria “B” para a pilotagem de viaturas Astros.
A resolução (Conselho Nacional de Trânsito, 2010) regulamenta o
credenciamento de instituições de/ou entidades públicas ou privadas para o
processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de
formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores
prevê requisitos mínimos para infraestrutura física de Centros de Formação de
Condutores, conforme consta o Art. 8º desta resolução, transcrito no Apêndice.

Foi idealizado para uma turma de 20 alunos, requisito levantado
junto aos instrutores do CI Art Msl Fgt.
Para isto, serão propostas as seguintes instalações:
● Sala de instrução;
● Sala de Simuladores;
● Garagem;
● Sala dos Instrutores;
● Sala do Diretor de Ensino;
● Sala do Diretor Geral;
● Sala de Reuniões;
● Recepção/Hall;
● Copa;
● Banheiro masculino; e
● Banheiro feminino.

2.4.1 DIMENSÕES

● Aproximadamente 16,76 m x 50,68 m (formato irregular)
● Área de 849,39 m²
● Conforme Anexo D

2.4.2 MATERIAL

● 02 VBRemn-MSR MK6 (preferencialmente com pedais de freio e
embreagem redundantes para o instrutor);
● Espaços destinados à Diretoria Geral, Diretoria de Ensino,
Secretaria e Recepção;

● 02 sanitários, sendo um feminino e outro masculino, com acesso
independente da sala de aula, constante da estrutura física do CFC; e
● Fachada do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual,
conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal.
A justificativa para a aquisição de 02 VBRemn-MSR é atender à
supracitada resolução do CONTRAN de 02 veículos automotores para aulas
práticas acompanhadas pelo instrutor, que poderá acionar o freio ou
embreagem, se necessário. As VBRemn-MSR MK6 são as viaturas mais
longas da frota, além de serem as mais baratas. Foi descartada a necessidade
de uma viatura 4x4 com a justificativa por parte dos instrutores do CI Art Msl
Fgt de que aprender a pilotar uma viatura 6x6 permite pilotar a viatura 4x4 sem
dificuldades.

2.4.2.1 SALA DE INSTRUÇÃO

● 20 carteiras individuais (para atender a legislação), das quais
serão 18 carteiras para destro e 02 carteiras para canhoto, de acordo
com a proporção informada por URBIM (2018);
● 01 quadro branco com pelo menos 2,00m x 1,20m (para atender
a legislação);
● 01 ar condicionado de ao menos 30000 BTU/h;
● 01 projetor multimídia;
● 01 notebook; e
● 01 tela branca para projeção de imagens.

2.4.2.2 SIMULADORES

● 01 ar condicionado de pelo menos 30000BTU/h;

● 04 cabines de simulador de direção do Astros; e
● 02 estações de controle para instrutor.
A justificativa para a aquisição de cabines de simulador é permitir
ao instruendo se familiarizar com a dirigibilidade da viatura blindada antes de
pilotar uma viatura real, diminuindo o risco de o instruendo danificar uma
viatura por erro de operação e diminuindo o risco de acidentes durante a
instrução. Uma possibilidade de aquisição seria através do grupo SAAB.

2.4.2.3 SALA DOS INSTRUTORES / DIRETOR DE ENSINO / DIRETOR
GERAL

Cada uma desssas salas possuirá o seguinte material:
● 01 Ar condicionado de 12000BTU/h e 220V;
● 01 Computador; e
● 01 Mesa de escritório.

2.4.2.4 SALA DE REUNIÕES

● 01 Ar condicionado de 12000BTU/h e 220V; e
● 01 Televisor.

2.4.2.5 RECEPÇÃO/HALL

● 01 Ar condicionado de 12000BTU/h e 220V; e
● 01 Computador.

2.4.2.6 COPA

● 01 Geladeira
● 01 Microondas
● 01 Pia
● 01 Cafeteira
● 01 Filtro de água

2.4.3 REQUISITOS MÍNIMOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.4.3.1 SALA DE INSTRUÇÃO

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V;
● 01 tomada de uso geral (TUG) no teto, de capacidade 270W
(para projetor multimídia);
● Ao menos 10 tomadas de uso geral de 220V espaçadas
uniformemente (para uso dos alunos); e
● 01 tomada de uso geral (TUG) para ligar a tela de projeção.

2.4.3.2 SALA DE SIMULADORES

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V;
● 04 tomadas trifásicas industriais de 5 pinos (380 V, 3P+N+PE)
para 32A (para simuladores;
● 02 tomadas de uso específico (TUE) para 1600W e 220V (para
periféricos do simulador); e

● 04 tomadas de uso geral (TUG) espalhadas pela sala.

2.4.3.3 GARAGEM

● 01 tomada de uso específico trifásica (380V) de 32A.

2.4.3.4 SALA DOS INSTRUTORES / DIRETOR DE ENSINO / DIRETOR
GERAL

Cada uma desssas salas deverá conter:
● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
30000BTU/h (8.79kW) e 220V; e
● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220V (para computador).

2.4.3.5 SALA DE REUNIÃO

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
12000BTU/h (3.52kW) e 220V; e
● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220V (para televisor).

2.4.3.6 RECEPÇÃO/HALL

● 01 tomada de uso específico (TUE) para ar condicionado de
12000BTU/h (3.52kW) e 220V; e

● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220V (para computador).
2.4.3.7 COPA

● 03 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V; e
● 01 tomada de uso específico (TUE) de 220V e 2200W (para
microondas).

2.4.3.8 BANHEIROS

● 02 tomadas de uso geral (TUG) de 220 V.

3. CONCLUSÃO

Este trabalho conclui que é de fundamental importância a
concretização das instalações físicas da oficina mecânica, eletrônica e do CFC,
para que o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes possa obter
máxima eficácia em sua instrução prática, a fim de melhor formar os militares
que irão trabalhar com o Sistema Astros. Isto, por sua vez, contribuirá para a
correta operação e manutenção das viaturas, diminuindo os custos do ciclo de
vida de tal material tão nobre e de grande importância para a capacidade de
dissuasão do Exército Brasileiro.
Desse modo, os instruendos poderão observar de uma forma mais
detalhada e minuciosa a montagem/desmontagem e testes dos sistemas
mecânicos e eletrônicos das viaturas astros; e no caso do CFC, os alunos
serão qualificados para pilotarem as viaturas Astros recebendo todas as
instruções teóricas e práticas dentro do próprio Forte Santa Bárbara.
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APÊNDICE
A Resolução nº 358, de 13 de agosto de 2010, do CONTRAN que
regulamenta o credenciamento de instituições de/ou entidades públicas ou
privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de
profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de
candidatos e condutores prevê requisitos mínimos para infraestrutura física de
Centros de Formação de Condutores, conforme consta no Art. 8º desta
resolução. Tal artigo foi parcialmente transcrito abaixo:
Art. 8º S
 ão exigências mínimas para o credenciamento de CFC:
I - Infraestrutura física:
a) acessibilidade conforme legislação vigente;
(Redação da alínea dada pela Resolução CONTRAN Nº 4444 DE
25/06/2013):
b) se para ensino teórico - técnico, salas para aulas: ( Redação dada
pela Resolução CONTRAN Nº 473 DE 11/02/2014).
(Redação dada pela Resolução CONTRAN Nº 473 DE 11/02/2014):
b1) teóricas, obedecendo ao critério de 1,20 m² (um metro e vinte
centímetros quadrados) por candidato, e 6m² (seis metros quadrados)
para o instrutor, com medida total mínima de 24m² (vinte e quatro
metros quadrados) correspondendo à capacidade de 15 (quinze)
candidatos, sendo que a capacidade total máxima não poderá
exceder a 35 (trinta e cinco) candidatos por sala, respeitados os
critérios estabelecidos:
a) mobiliada com carteiras individuais em número compatível com o
tamanho da sala;
b) adequadas para destro e canhoto, além de cadeira e mesa para
instrutor.
b2) de simulação de direção veicular, sala com medida total mínima
de 15 m² (quinze) para acomodação e funcionamento do simulador de
direção, acrescido 8m² (oito metros quadrados) na hipótese de
instalação de mais de 1 (um) simulador de direção na mesma sala.
Poderá haver a instalação de simuladores em ambiente com medidas
inferiores, para efeito das unidades itinerantes, desde que
devidamente autorizada pelo órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal. ( Redação da subalínea dada pela Resolução
CONTRAN Nº 473 DE 11/02/2014).
b.2.1) A sala destinada ao(s) simulador(es) de direção deverá(ão) ter
uma webcam instalada de forma a proporcionar uma visão
panorâmica da sala de aula, que deverá transmitir as imagens gerada
ao órgão executivo estadual de trânsito ou Distrito Federal que realize
a fiscalização e monitoramento dessas aulas. (Redação da
subalínea dada pela Resolução CONTRAN Nº 473 DE 11/02/2014).
c) espaços destinados à Diretoria Geral, Diretoria de Ensino,
Secretaria e Recepção;

d) 2 (dois) sanitários, sendo um feminino e outro masculino, com
acesso independente da sala de aula, constante da estrutura física do
CFC;
e) área específica de treinamento para prática de direção em veículo
de 2 (duas) ou 3 (três) rodas em conformidade com as exigências da
norma legal vigente, podendo ser fora da área do CFC, bem como de
uso compartilhado, desde que no mesmo município;
f) fachada do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual,
conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
g) infraestrutura tecnológica para conexão com o sistema
informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal.

Ainda no mesmo artigo, o inciso II prevê o seguinte:
II - Recursos Didático-pedagógicos:
a) quadro para exposição escrita com, no mínimo, 2m x 1,20m;
b) material didático ilustrativo;
c) acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e
instrutores, tais como Código de Trânsito Brasileiro, Coletânea de
Legislação de Trânsito atualizada e publicações doutrinárias sobre
trânsito;
d) recursos audiovisuais necessários por sala de aula;
e) manuais e apostilas para os candidatos e condutores;
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