
0 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 

 

 

 

 

 

 

 

CRYSTIAN LEONARDO FERREIRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE SIMULAÇÃO VIVA PARA A 

TROPA DE CAVALARIA BLINDADA NO QUE TANGE A ECONOMIA DE 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2017 

 

 



1 

 

CRYSTIAN LEONARDO FERREIRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE SIMULAÇÃO VIVA PARA A 

TROPA DE CAVALARIA BLINDADA NO QUE TANGE A ECONOMIA DE 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2017 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos 

requisitos para a  Conclusão do Curso de Bacharel em 

Ciências Militares, sob a orientação do Cap Cav 

Leonardo Solner Ehlers. 



2 

 

CRYSTIAN LEONARDO FERREIRA SILVA 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE SIMULAÇÃO VIVA PARA A 

TROPA DE CAVALARIA BLINDADA NO QUE TANGE A ECONOMIA DE 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 

_______________________________________________ 

LEONARDO SOLNER EHLERS – Cap Cav 

Orientador 

 

 

_______________________________________________ 

Avaliador 

 

 

_______________________________________________ 

Avaliador 

 

Resende 

2017 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos 

requisitos para a Conclusão do Curso de Bacharel em 

Ciências Militares, sob a orientação do Cap Cav 

Leonardo Solner Ehlers. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Capitão Ehlers, por me auxiliar na produção desse trabalho, nunca se recusando a 

sanar dúvidas e a fornecer fontes mesmo em horários que ultrapassavam os do expediente. 

 Ao meu pai, por todo o apoio e incentivo prestado durante toda a formação. 

Constituindo-se de um modelo de caráter e valores morais a ser seguido. E por sempre oferecer 

refúgio nos momentos de dificuldade. 

 Aos meus companheiros de turma, que ombrearam comigo nos momentos de maior 

dificuldade, que nunca esqueçam do valor das amizades aqui formadas. 

  

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 

coisa e esperar resultados diferentes. ” 

(Albert Einstein) 

 



5 

 

RESUMO 

 

SILVA, Crystian Leonardo Ferreira. A importância da utilização dos meios de simulação 

viva para a tropa de Cavalaria Blindada no que tange a economia de recursos.. Resende: 

AMAN, 2017. Monografia. 

 

Este trabalho tem por objetivo destacar a importância dos meios de simulação viva para o 

treinamento das guarnições blindadas do Exército Brasileiro. Será dada ênfase à utilização do 

Dispositivo de Simulação e Engajamento Tático (DSET) e a hipótese da economia de recursos 

para as Unidades. Foram realizadas diversas pesquisas sobre a modalidade Simulação Viva 

dentro da ferramenta que é a Simulação de Combate, e sobre como é a utilização o DSET, que 

proporciona a economia de meios à tropa. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e 

documental, que nos mostrou que a modalidade de simulação viva se insere perfeitamente no 

programa de adestramento dos Regimentos de Carro de Combate. Porque emprega nos 

exercícios materiais de uso frequente das guarnições blindadas, como por exemplo o DSET que 

emprega a própria VBCCC Leopard 1 A5 como plataforma para a simulação. Os resultados 

apurados no trabalho buscaram analisar uma das vantagens do emprego dessa ferramenta de 

simulação: a economia de recursos importantes para a tropa blindada. 

  

Palavras-chave: Simulação Viva. DSET. VBCCC Leopard 1 A5.Economia. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Crystian Leonardo Ferreira. The importance of the use of live simulation means for 

the armored cavalry troops. Resende: AMAN, 20017. Monograph. 

 

This paper aims to emphasize the importance of  the live simulation means for the training of  

tank crew of the Brazilian Army. It will emphazizes the use of Dispositivo de Engajamento 

Tático and the hypothesis of saving resources for the Units. Several searches were accomplish 

about the live simulation modality within the tool that is the Combat Simulation, and that how 

DSET is used, that proposes saving means to the troop. The method used was bibliographic and 

documentary research that show us that the alive simulation modality  fit perfectly into the 

training program of the Tanks Regiments. Because it uses material exercises that are frequently 

used by the tank crew, for example the DSET, which employs VBCCC Leopard 1 A5 itself as 

the platform for the simulation. The verify results in the study sought to analyze one of the 

advantages of using this simulation tool: the saving of resources important for the armored 

troop. 

 

Key words: Live Simulation. DSET.  VBCCC Leopard 1 A5. Saving.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Exército Brasileiro está em constante modernização e aprimoramento, seja dos meios 

e equipamentos, seja dos métodos de combate. Dessa forma, é de vital importância para o meio 

militar estudarmos como é empregada essa importante ferramenta que é a Simulação no 

Exército Brasileiro.  

 O objetivo geral deste TCC será analisar a importância da simulação de combate para o 

programa de treinamento das guarnições blindadas, com enfoque no conceito de Simulação 

Viva. Uma vez que, verificou-se durante o estudo, que essa técnica é amplamente empregada 

na atualidade devido as vantagens que ela proporciona à tropa blindada. 

 Para tal, faz - se necessário a perfeita compreensão do que vem a ser Simulação e sua 

evolução histórica.   

Existem relatos da Roma Antiga, no século VIII por exemplo, que descrevem que os 

romanos já compreendiam o conceito da Simulação. Esses empregavam técnicas de simulação 

para aprimorar – se nos combates. Promoviam então, marchas munidos de suas armas e ataques 

a simples anteparos, buscando reproduzir da maneira mais fidedigna possível o combate corpo 

a corpo da época.1 

A Cavalaria, durante a Primeira Grande Guerra, desempenhava papel de suma 

importância nos campos de batalha. No entanto, tornava-se suicídio manobrar os cavalos sobre 

posições fortemente defendidas por metralhadoras e artilharia de fogo rápido. Assim, em pouco 

tempo, definiu-se o que seria o cenário da Guerra: o front delimitado por sucessivas linhas de 

trincheiras, bem guarnecidas por concertinas, por metralhadoras e pela artilharia. Dessa forma, 

cada fração de terreno exigia enorme dispêndio de munição e vidas de combatentes. 

Nesse contexto, o historiador Daróz faz seu relato: 

 

Na batalha de Passcheandale (1917), por exemplo, a artilharia aliada disparou 

logo de entrada 4.283.350 projéteis (107 mil toneladas de alto – explosivo) contra as 

linhas alemãs, mantendo depois uma cadência de 2 milhões de tiros por semana até o 

fim da operação. E quando ela terminou, os aliados tinham avançado apenas uns 

poucos quilômetros, perdido mais de cem mil homens (contra perdas equivalentes nas 

tropas germânicas), sem obter nenhum resultado decisivo.2 

                                                
1 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Formações_romanas >. Acesso em: 16 maio 2017.  
2 DARÓZ, Carlos. Surgem os blindados. 2009. Disponível em: 

<http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/10/surgem-os-blindados-1-guerra-mundial.html>. Acesso em:  

16 maio 2017. 
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Como alternativa para romper a linha de trincheiras e, assim, evitar o esgotamento 

humano e material, a Inglaterra construiu o Mark 1, o precursor dos carros de combate. Esse 

veículo blindado de construção primitiva, tinha como principal objetivo abrir brechas em meio 

ao arame farpado e às linhas de posições de metralhadoras, protegendo seus ocupantes, para 

posterior avanço da infantaria.3 

Figura 1 – Mark 1 britânico em posição de espera. 

 

Fonte: História Militar. 4 

 

O foco da simulação no adestramento para o combate que sempre esteve ligado ao homem 

(CARVALHO, 2008), passou também a ser destinado ao homem e sua interação com a máquina, 

ou seja, os Carros de Combate.  

Hoje, empregamos nos campos de batalha, meios com graus de avanço tecnológicos cada 

vez maiores. Isso demanda, mais do que nunca, uma preparação específica para o desempenho de 

qualquer função crítica em combate. Nesse contexto, a capacitação em sistemas complexos e 

custosos tem na simulação de combate um importante aliado. (SOUZA, 2013) 

Atualmente, de acordo com Carvalho (2008): 

                                                
3 DARÓZ, Carlos. Surgem os blindados. 2009. Disponível em: 

<http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/10/surgem-os-blindados-1-guerra-mundial.html>. Acesso em:  

16 maio. 2017. 
4 DARÓZ, Carlos. Surgem os blindados. 2009. Disponível em: 

<http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/10/surgem-os-blindados-1-guerra-mundial.html>. Acesso em:  

16 maio. 2017. 
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A simulação de combate é uma importante ferramenta de que dispõem as 

principais forças armadas do mundo para a manutenção do estado de prontidão de seus 

efetivos. A utilização deste meio decorre da crescente necessidade de treinamento 

provocada por um quadro de ameaças difusas e multifacetadas, que lançam uma cortina 

de incertezas no campo de batalha moderno.5 

 

Optou-se pelo método dedutivo para abordagem do tema, empregando-se a pesquisa 

documental e bibliográfica. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No segundo capítulo, trataremos da revisão da literatura e antecedentes do problema, 

analisando ideias de especialistas imprescindíveis para a compreensão do assunto. Após, 

apresentaremos o referencial metodológico, onde definiremos o problema, a hipótese, os 

objetivos e os procedimentos de pesquisa.  

No terceiro capítulo, será definido, no primeiro momento, o conceito de simulação. 

Após isso serão apresentados fatores que condicionaram o surgimento da simulação desde a 

Segunda Guerra Mundial e o porquê dessa importante ferramenta ter sido tão bem aceita e 

passar a ser amplamente empregada pelo Exército Brasileiro no adestramento de suas tropas. 

Será dada ênfase, posteriormente, a Simulação Viva e a utilização do Dispositivo de Simulação 

e Engajamento Tático pelas tropas de Cavalaria Blindada.  

No quarto capítulo, faremos a descrição técnica do DSET modelo BT – 41 e 

explicaremos como ele é utilizado dentro de uma Diagonal de Adestramento. 

No quinto e último capítulo, retomaremos aos objetivos da nossa pesquisa, a fim de 

verificarmos se ele realmente é concreto. Então, corroboraremos ou refutaremos a hipótese 

apresentada e verificaremos os resultados alcançados no trabalho. 

 

  

                                                
5 CARVALHO, Vagner Knopp de. A Utilização de Dispositivos de simulação na redução de Custos e no 

Incremento da Capacitação Operacional das Unidades Blindadas do Exército Brasileiro. Escola de Comando 

e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2008. Artigo Cientifico (Mestrado em Comando e Estado Maior). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na área de  Simulação Militar, conforme definido na 

Portaria nº 209 de 21 de dezembro de 2005, do Comandante do Exército Brasileiro. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 A Portaria nº 209-EME, de 21 de dezembro de 2005, aprova a diretriz para o 

aperfeiçoamento e modernização do Sistema Integrado de Simulação de Combate do Exército 

(SISCOEX). 

 Frente a um quadro de constante contingenciamento de recursos, de redução e limitação 

das áreas de instrução, de risco de danos ambientais, do elevado custo das munições e 

manutenção dos meios blindados (CARVALHO, 2008), aliado  fez – se necessário encontrar 

uma nova maneira para manter o estado de prontidão da tropa blindada.  

 Segundo Carvalho (2008), exércitos como o da Alemanha, do Chile, EUA e França 

utilizam – se largamente desses meios de forma sistematizada. Principalmente por necessidade 

de estarem com suas tropas blindadas sempre capacitadas em diversos ambientes operacionais. 

Nesse contexto de contingenciamento de recursos, sejam eles financeiros, ambientais, 

ou tempo de adestramento aliado com a necessidade de otimizar resultados nos exercícios da 

tropa, surge, dentro do conceito de simulação de combate, a Simulação Viva. 

Para Mesquita e Garcia (2015), em um primeiro momento, todas estas restrições 

apresentaram-se como um problema ao treinamento e ao adestramento das tropas blindadas, 

pois o paradigma anterior conduzia à conclusão de que somente utilizando os carros de combate 

seria possível atingir um alto grau de prontidão. 

Essa engloba sistemas reais, nos quais pessoas operam apontadores laser e sensores a 

fim de engajar prismas, outros carros de combate, viaturas ou tropa. Destaca-se, então, o 

Dispositivo de Simulação e Engajamento Tático (DSET).  

 O Dispositivo de Simulação e Engajamento Tático modelo BT41, 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 

(Mesquita e Steffen, 2015). 

 Em virtude de sua importância, o dispositivo passa por um processo de atualização em 

um projeto feito em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Nesse, busca-se o seu 

enquadramento nas necessidades atuais da tropa. 
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 Para Souza (2013) são óbvios os benefícios trazidos pela simulação de combate, dentre 

eles, a economia de meios de diversas naturezas. E isso iremos abordar no presente trabalho.  

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando investigar a importância da Simulação Viva para o Exército Brasileiro, 

formulamos para pesquisa o seguinte problema: o emprego da simulação viva no adestramento 

ou treinamento das tropas blindadas tem a economia de recursos como uma de suas principais 

vantagens? 

 Partimos da hipótese que essa modalidade tem importância fundamental no preparo 

das tropas blindadas. Assim, de acordo com o objetivo geral que foi o de analisar importância 

da simulação de combate para o programa de adestramento ou treinamento das frações 

blindadas, estabelecemos os seguintes objetivos específicos:  

 -  Expor a modalidade da simulação viva dentro do conceito de simulação de combate; 

 - Analisar o simulador BT – 41 com suas características técnicas: possibilidades e 

limitações, componentes, funcionamento básico e modos de operação. Além de demonstrar 

como o simulador se insere dentro da Diagonal de Adestramento da tropa blindada; 

 - Informar acerca do processo de modernização que o DSET passa em parceria com a 

Universidade Federal de Santa (UFSM) e seus principais objetivos; 

 - Expor o gasto com munição e outros recursos em um exercício real com a VBCCC 

Leopard 1 A5, caso a Simulação Viva não fosse empregada. Além do expressivo aumento de 

tempo de treinamento ou adestramento, levando-se em consideração o Regime de Utilização 

Máximo; 

 - Comparar o gasto de recursos entre um treinamento com munição real e um 

treinamento com emprego do DSET. 

 Com propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

 Primeiramente, delimitamos o tema devido a sua relevância para a manutenção do 

estado de prontidão das tropas blindadas, pois faz-se necessário entender como ocorre a 

utilização da simulação viva nos Regimentos de Carros de Combate e Centro de Instrução de 

Blindados (CIBld); os meios que essa modalidade possui; e o quanto ela é vantajosa durante 

todo o processo de treinamento ou adestramento. Tudo isso para que possamos reproduzir, com 

cada vez mais exatidão, o campo de batalha moderno e suas ameaças potenciais durante a  rotina 

de treinamento das Unidades. 
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 Após escolhermos o tema, foi realizada uma pesquisa explicativa e descritiva de 

natureza documental em manuais relativos à Tropa de Cavalaria Blindada. O manual alemão 

Aparato de Instrucción – Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 e 

os artigos científicos de autores como o Cel Vagner Knopp de Carvalho, o Capitão Alessandro 

Fagundes de Souza, o Cel Alex Alexandre Mesquita juntamente com o 1º Sgt Altair José Steffen 

e com o 3º Sgt Bruno Fernandes Mendonça destacaram – se dentre as demais fontes utilizadas, 

por fornecerem as bases técnicas, táticas e procedimentais para o nosso estudo. 

 A partir dessas pesquisas, delimitamos como marco inicial do trabalho o ano de 2009, 

que marca o início do Projeto Leopard 1A5 no Brasil. O período final foi delimitado no futuro, 

no ano de 2021 quando deve se encerrar o contrato com a família de blindados alemã. 

 Por fim, os conhecimentos colhidos através de um processo de fichamento foram 

confrontados com a hipótese proposta para que essa fosse confirmada ou descartada. 
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3 SIMULAÇÃO 

 

Simulação implica na modelagem de um processo ou sistema, de tal forma que o modelo 

imite as respostas do sistema real em uma sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo. 

(SCHRIBER, 1974, apud PARAGON). 

   

 

3.1 Simulação de combate 

 

  A Primeira Guerra Mundial foi palco para o surgimento de diversas inovações científico 

– tecnológicas na tropa blindada, sobretudos relacionados às munições, às blindagens e aos 

sistemas de controle de tiro dos Carros de Combate.6 

  A letalidade dos armamentos principais e secundários dos carros e das armas anticarro 

aumentou de maneira expressiva, resultado de um antigo axioma entre blindagem, potência 

de fogo e mobilidade. Desde o aparecimento das primeiras proteções blindadas, muito 

esforço tem sido feito no sentido de se melhorar o poder de penetração das munições.7 

  Em contrapartida, tem-se melhorado sensivelmente a capacidade de proteção das 

blindagens. Surgiram os novos tipos de blindagem. Começando com um espessamento do 

aço na blindagem homogênea. Em seguida com os tipos: de face endurecida de primeira e 

segunda soluções; composta; com urânio empobrecido; espassada; e reativa; Em paralelo,  

começou-se a utilizar a blindagem de liga leve nas VBTP.8 

  O grande desafio sempre foi a melhoria de desempenho sem tornar o carro mais pesado 

e, consequentemente, perder mobilidade. No entanto, hoje considera-se que estão 

praticamente esgotadas as suas possibilidades de melhora em desempenho. Seja pela simples 

mudança de composição química ou pela variação de tratamentos térmicos.9 

                                                
6 DARÓZ, Carlos. Surgem os blindados. 2009. Disponível em: 

<http://darozhistoriamilitar.blogspot.com.br/2009/10/surgem-os-blindados-1-guerra-mundial.html>. Acesso em:  

11 mar. 2017. 
7 SANTOS, Neison Silveira dos. PROTEÇÃO BLINDADA: O que faz de um tanque, um tanque. 2014. 
Disponível em: <http://www.warfareblog.com.br/2014/10/protecao-blindada-o-que-faz-de-um.html>. Acesso em: 

11 mar. 2017. 
8 SANTOS, Neison Silveira dos. PROTEÇÃO BLINDADA: O que faz de um tanque, um tanque. 2014. 

Disponível em: <http://www.warfareblog.com.br/2014/10/protecao-blindada-o-que-faz-de-um.html>. Acesso em: 

11 mar. 2017. 
9 SANTOS, Neison Silveira dos. PROTEÇÃO BLINDADA: O que faz de um tanque, um tanque. 2014. 

Disponível em: <http://www.warfareblog.com.br/2014/10/protecao-blindada-o-que-faz-de-um.html>. Acesso em: 

11 mar. 2017. 
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  Nesse contexto, tornou-se necessário reduzir o tempo médio que o atirador e seu auxiliar 

levavam para executar a identificação positiva de um alvo e seu engajamento eficaz. Para, 

assim, evitar a exposição demasiada e desnecessária do meio mais nobre da tropa blindada. 

  Outra alteração significativa ocorreu na precisão com que os alvos deveriam ser 

engajados, uma vez que com o advento de novas classes de blindagens, os carros atuais 

passaram a possuir cada vez menos pontos vulneráveis.   

  No Brasil, a simulação de combate teve início por volta da década de 1990 por meio de 

trabalhos desenvolvidos pela Escola de Comando e Estado Maior e pelo Comando de 

Operações Terrestres (COTer), com o desenvolvimento dos primeiros simuladores. 10 

  Destaca-se como pioneiro o software AZUVER que ainda hoje é utilizado nos exercícios 

de adestramento da Escola. Desde o nível tático até o operacional, inicialmente, estabelece-

se o Teatro de Operações no simulador, onde são analisados o inimigo e as relações entre os 

países.11 

  Em seguida os alunos são divididos em Estados – Maiores e iniciam o planejamento de 

suas manobras. Essas devem se mostrar flexíveis e operantes, à medida que surgem as novas 

situações.12 

Todas as informações geradas são inseridas na máquina de simulação. Os resultados são 

arbitrados por um Grupo de Controle e publicados para que os oficiais avaliem o 

desempenho do seu país, de acordo com o que foi planejado. As simulações buscam a maior 

precisão possível, para que os resultados sejam os mais próximos da realidade.13 

  No decorrer da simulação, pretende-se avaliar a adequação do planejamento e a 

capacidade dos alunos de avaliarem as novas situações. E, que eles retifiquem o emprego de 

suas forças caso seja comprovada a ineficiência do planejamento inicial. 14 

                                                
10 Situação da Simulação de Combate no Exército Brasileiro. 2016. DefesaNet. Disponível em: 

<http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/23376/Situacao-da-Simulacao-de-Combate-no-Exercito-

Brasileiro/>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
11 Forças Armadas treinam interoperabilidade em exercício de guerra simulada. 2015. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/23607/OPERAÇÃO CONJUNTA - Forças Armadas treinam 

interoperabilidade em exercício de guerra simulada>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
12 Forças Armadas treinam interoperabilidade em exercício de guerra simulada. 2015. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/23607/OPERAÇÃO CONJUNTA - Forças Armadas treinam 

interoperabilidade em exercício de guerra simulada>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
13 Forças Armadas treinam interoperabilidade em exercício de guerra simulada. 2015. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/23607/OPERAÇÃO CONJUNTA - Forças Armadas treinam 

interoperabilidade em exercício de guerra simulada>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
14 Forças Armadas treinam interoperabilidade em exercício de guerra simulada. 2015. Disponível em: 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/23607/OPERAÇÃO CONJUNTA - Forças Armadas treinam 

interoperabilidade em exercício de guerra simulada>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
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  Atualmente, o Exército Brasileiro passa por um período de diminuição de investimentos 

nas Forças Armadas por parte do Governo Federal. Comprovamos isso com a análise do 

gráfico abaixo que traz os dados de execução orçamentária do sistema Siga Brasil do Senado 

Federal. Esse faz a relação entre os investimentos previstos e os efetivamente gastos em 

bilhões de reais entre os anos 2011 e 2017. 

  Em 2011, o quociente dessa relação era baixo, ou seja, o valor que foi efetivamente 

investido nas FFAA naquele ano (R$ 9,1 bi) foi próximo do que havia sido previsto pelo 

governo (R$ 10,4 bi). Em 2012, essa diferença se acentuou, e apesar de o investimento ter 

crescido R$ 1,1 bi em relação ao ano anterior, o valor previsto também foi bem maior.15 

  Nos anos seguintes os valores destinados à Defesa Nacional sofreram uma queda 

acentuada. Em 2015, dos R$ 11,9 bilhões previstos para serem gastos na área, apenas R$ 6,73 

bilhões foram liberados, incluindo aí os chamados restos a pagar, que são valores referentes 

a anos anteriores. Comprovando assim, a situação econômica instável pela qual passava o 

governo e que resultou na crise atual e no corte de investimentos.16 

  No fim de 2016, sob intensa pressão institucional devido a fragilidade das instituições, 

o governo aumentou os investimentos em R$ 1,85 bi em relação ao Orçamento.17 

 

 

                                                
15 GIELOW, Igor. DEFESA: Em meio à crise, governo aumenta investimento militar em 36%. 2017. 

Disponível em: <http://www.planobrazil.com/defesa-em-meio-a-crise-governo-aumenta-investimento-militar-

em-36/comment-page-1/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 
16 GIELOW, Igor. DEFESA: Em meio à crise, governo aumenta investimento militar em 36%. 2017. 

Disponível em: <http://www.planobrazil.com/defesa-em-meio-a-crise-governo-aumenta-investimento-militar-

em-36/comment-page-1/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 
17 GIELOW, Igor. DEFESA: Em meio à crise, governo aumenta investimento militar em 36%. 2017. 

Disponível em: <http://www.planobrazil.com/defesa-em-meio-a-crise-governo-aumenta-investimento-militar-

em-36/comment-page-1/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 
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Figura 1 – Gráfico da evolução dos investimentos nas Forças Armadas 

Fonte: Plano Brasil. 18 

 

Para Souza, em seu artigo à cerca da Simulação de Combate no adestramento do Exército 

Brasileiro: 

 

  A falta de investimentos e de qualidade na instrução, treinamento e 

adestramento, tanto no nível individual como coletivo, sabidamente geram 

resultados desastrosos: militares mal preparados; tropa mal treinada, desmotivada 

e, frequentemente, desviada da atividade-fim para outras tarefas 

secundárias.(SOUZA, 2013).19 

 

 Exige-se das tropas então, uma capacitação específica para emprego de meios com alto 

grau de tecnologia e um preparo para evitar que esses recursos sejam desperdiçados. Surgiu, 

então, o conceito de simulação de combate, que, para Carvalho (2008), é uma importante 

ferramenta que dispõem as principais forças armadas do mundo para a manutenção do 

estudado de prontidão de seus efetivos. 

  No Exército Brasileiro, o Estado-Maior aprova, por meio da A Portaria nº 209 de 21 de 

dezembro de 2005, a Diretriz para o Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Integrado 

de Simulação de Combate do Exército, destacando – se como seus objetivos: 

                                                
18 GIELOW, Igor. DEFESA: Em meio à crise, governo aumenta investimento militar em 36%. 2017. 

Disponível em: <http://www.planobrazil.com/defesa-em-meio-a-crise-governo-aumenta-investimento-militar-

em-36/comment-page-1/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 
19 SOUZA, Alessandro Fagundes de. A simulação de combate no adestramento do Exército Brasileiro. 2013. 

Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/13758/A-simulacao-de-combate-no-

adestramento-do-Exercito-Brasileiro/>. Acesso em: 16 maio. 2017. 
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 Racionalizar o emprego da simulação de combate como instrumento do preparo do 

Exército Brasileiro. 

 Proporcionar as melhores condições de instrução e adestramento dos militares do 

Exército, aliando tecnologia com técnicas avançadas de condução de exercícios, de 

forma a abranger todo o Ensino Militar Bélico e a Instrução Militar. 

 Integrar os esforços do Órgão de Direção Geral com os Órgãos de Direção Setorial na 

implantação da simulação de combate como ferramenta de instrução e adestramento no 

Exército Brasileiro. 

 Proporcionar economia de recursos e redução dos riscos inerentes às atividades do 

preparo operacional em todos os escalões. 

 Cooperar com a integração da Força Terrestre com as demais Forças Armadas, com os 

órgãos de segurança pública e outros que possam vir a utilizar os instrumentos de 

preparo do SISCOEX. 

 Integrar as diversas modalidades de simulação de combate, de modo a permitir a 

exploração intensiva das ferramentas de instrução e adestramento. 

 

 Para tal, a Portaria nº 209 de 21 de dezembro de 2005, define Simulação de combate 

como “a reprodução, em conformidade com regras pré-determinadas, dados experimentais e 

procedimentos de uma situação de um conflito ou operação com material de emprego militar”.  

 A Portaria nº 209 de 21 de dezembro de 2005 também prevê a divisão do conceito de 

Simulação de Combate em três modalidades: a simulação virtual, simulação construtiva e 

simulação viva. A última que é o foco do presente Trabalho de Conclusão de Curso. 

 No entanto, vale ressaltar que o emprego simultâneo dos três tipos de simulação otimiza 

o adestramento e corrige as deficiências que cada um possui produzindo resultados ainda 

melhores do que quando utilizados de maneira isolada. 

 

 

3.1.1 Simulação viva 

 

  Segundo Mesquita e Steffen (2015), a tropa blindada do Exército Brasileiro tem a 

necessidade de estar em constante adestramento, a fim de atingir e manter as habilidades de 

suas guarnições, bem como as técnicas, táticas e procedimentos de combate que devem ser 

perfeitamente aplicados pelas mesmas. 
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  Como alternativa a essa necessidade, desenvolveu – se o conceito de simulação viva. A  

qual permite simular o combate real com seus danos físicos e materiais, além de criar um 

ambiente de estressores que muito se assemelha ao do campo de batalha. 

 

 “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.” 

(MESQUITA; STEFFEN, 2015)20 

 

  Para Nolasco (2000), o sistema de avaliação de adestramento baseado na simulação viva 

difere do modelo tradicional em virtude, sobretudo, da credibilidade que ele alcança, obtida 

por uma estrutura de pessoal composta por Observadores, Controladores e Avaliadores 

(OCAs) que compõe e monitoram a aplicação de sua metodologia e pelo material 

especializado e de uso frequente das guarnições que compõe o Dispositivo de Simulação e 

Engajamento Tático (DSET), facilitando muito a execução do exercício, uma vez que o 

pessoal já possui intimidade com o material utilizado. 

  Além disso, a utilização dos meios de simulação viva oferece inúmeras vantagens a 

quem a emprega. 

  Primeiramente economia de recursos financeiros. O DSET, por exemplo, substituindo a 

munição real no treinamento individual e das guarnições, permite a repetição exaustiva das 

técnicas táticas e procedimentos nos carros. 

  Outro item que é essencial às unidades de cavalaria blindadas, e que, inevitavelmente, 

acaba sofrendo uma economia considerável, é o Diesel, que é utilizado na locomoção das 

viaturas. Apesar de a simulação viva precisar de terreno nas mesmas condições que um 

exercício com munição real, o DSET, ao utilizar o próprio carro como plataforma para a 

simulação, possibilita aos militares que aprimorem suas TTP antes mesmos de se deslocarem 

as viaturas para o campo de instrução. 

  Assim, Segundo Mesquita e Mendonça (2016), uma consequência da maior utilização 

da viatura seria um aumento dos gastos com manutenção das viaturas e equipamentos.  Nesse 

momento, faz-se necessário levar em consideração o contrato de aquisição e manutenção da 

família Leopard feito com a empresa alemã KMW. 

                                                
20 MESQUITA, Alex Alexandre de; STEFFEN, Altair José. A simulação viva para blindados e a contribuição 

para o adestramento. 2015. Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/19274/A-simulacao-

viva-para-blindados-e-a-contribuicao-para-o-adestramento/>. Acesso em: 16 maio 2017. 
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  Mesquita e Mendonça (2016) também descrevem que o contrato estipula que o 

Deslocamento Autorizado (DA) do Leopard 1A5 BR e das viaturas especiais é de 200 km, 

em média, para diferentes tipos de terrenos e estradas. Já para as VBE Escola de Motorista 

é feita uma exceção a fim de formar o motorista da VBCCC, passado o DA para 800 km. 

  Os autores complementam que o outro limite a se considerar é o limite anual de desgaste 

do tubo, medido pelo índice Equivalente de Carga Máxima (ECM). Ele prevê um limite de 

ECM 1,6 por carro, contabilizando os tiros dados pela VCB. 

  Considerando-se que o emprego de munições não cinéticas (HESH ou HEAT) provocam 

um desgaste de 0,1 ECM por tiro, Mesquita e Mendonça (2016) afirmam que cada carro 

pode realizar até 16 tiros anuais com esses tipos de munição. Já empregando a munição de 

energia cinética que possui ECM 0,2, esse valor cai para a metade, ou seja, limite de 08 tiros 

anuais. 

  Os autores concluem dizendo que o CIBld possui em sua sede 04 VBCCC Leopard 1A5 

contempladas com o RUM Especial, ou seja, 800 km de DA e ECM 4,6, a fim de ministrar 

os cursos de operação da viatura. 
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4 DISPOSITIVO DE ENGAJAMENTO TÁTICO (DSET) 

 

4.1 Contexto 

 

  O Dispositivo de Engajamento tático (DSET) modelo BT – 41 é constituído de sensores, 

apontadores LASER e outros instrumentos que simulam, a trajetória balística da munição, 

permitindo o engajamento de alvos estacionários ou em movimento, como por exemplo o 

duelo entre blindados. Além de cobrir todos os quadrantes do carro verificando o local exato 

e a gravidade do impacto sofrido. 

  Mesquita e Steffen (2015)  registra que o Exército Brasileiro adquiriu através do Projeto 

Leopard, 42 Dispositivos, os quais se encontram – se em todas unidades blindadas que 

possuem o Leopard 1A5 BR: nos Regimentos de Carro de Combate, sendo 04 (quatro) na 

SIB do 1º RCC de Santa Maria – RS, 04 (quatro) no 4º RCC em Rosário do Sul – RS, 07 

(sete) no 3º RCC em Ponta Grossa – PR e 07 (sete) no 5º em Rio Negro – PR; no Centro de 

Instrução de Blindados, Centro General Walter Pires; e o Centro de Avaliação de 

Adestramento do Exército (CAAdEx). Lá foram produzidos e traduzidos a maioria do 

material disponível acerca do assunto. 

  Os autores Mesquita e Steffen (2015) consideram o DSET é o estado da arte no que 

tange o conceito de simulação. Na atualidade, ele é usado tanto no modo instrução como no 

adestramento técnico e tático, quando empregado no modo duelo. 

  Os cursos e estágios, no âmbito CIBld, que empregam o DSET BT – 41 na formação 

dos seus profissionais são, segundo Souza (2013): o Curso de Operação da VBCCC Leopard 

1 A5, que possui a duração de 9 (nove) semanas, e é voltado para a formação do operador 

bem como a guarnição do carro; o Curso de Instrutor Avançado de Tiro que dura 06 (seis) 

semanas e visa formar o militar especialista no sistema de armas da VBCCC Leopard 1 A5 

empregando largamente os diversos simuladores disponíveis; o Estágio Tático Sobre 

Lagarta, voltado para a formação tática do comandante de FT SU Bld, Cmt Pel CC e Pel Fuz 

Bld, com a duração de 06 (seis) semanas. 

  Souza (2013) explica que os responsáveis pela instalação, colimação e operação do 

dispositivo são os Instrutores Avançados de Tiro (IAT). E que durante a condução das 

instruções, ele avalia o rendimento da guarnição, e corrige os possíveis erros. 
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4.2 BT – 41 L2 

 

O presente capítulo tem a finalidade de realizar a apresentação técnica do DSET modelo BT 

– 41, por meio de suas possibilidades e limitações, de seus principais componentes. Além de 

demonstrar como ele se insere no programa de treinamento da tropa blindada, por meio da 

descrição dos modos de simulação e da Diagonal de Adestramento. Por fim, será relatado o 

Projeto de Modernização pela qual o DSET passa a fim de corrigir erros e otimizar resultados. 

Para isso, será utilizado o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución 

Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 durante todo capítulo. 

O BT – 41, segundo TDv 6920/048-15, é um equipamento de instrução utilizável durante o 

dia e durante a noite na instrução preparatória de tiro contra alvos de tiro preparados e utilizados 

em veículos tornando-os alvos – objetivos. Esse possibilita a integração do tiro do carro na 

instrução de combate, a tática e a conduta correta das técnicas de tiro durante o combate com 

fogo de dois ou mais sistemas de armas ou veículos de combate em um duelo. 

 O manual alemão ainda complementa que a operação e a manipulação original são 

mantidas, excetuando-se a ação de carregamento do municiador. Impactos ou tiros falhos são 

observados próximos da realidade. 

 

4.2.1 Apresentação 

 

O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 prevê a apresentação do Dispositivo de 

Simulação e Engajamento Tático da seguinte forma: 

 

Modelo BT – 41 L 2 (AGDUS na Alemanha) 

Fabricante SAAB, Suécia 

Modos de operação Instrução e duelo 

LASER DIN 1 

Distância de utilização 200 a 4000 m 

Alimentação 18 a 32 V 

Temperatura de funcionamento  – 25°C até + 55°C 

Temperatura de armazenamento - 40°C até + 70°C 
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4.3 Possibilidades 

 

 Constituem como possibilidades de emprego do BT – 41 segundo manual técnico 

alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo Tanque de Combate 

Leopard 2 A4 BT – 41 L 2: 
 

 Execução dos procedimentos necessários para o tiro de maneira mais realista, uma vez 

que a maioria do material empregado, que inclui o carro de combate Leopard 1 A5 BR 

e os alvos de simulação que são rotineiros são da carga da guarnição. A única excessão 

é o simulador propriamente dito.  

 

 Emprego do armamento principal e metralhadora coaxial; 

 

 Acompanhamento das atividades do instruendo durante todo o processo da simulação; 

 

 Utilização de diversos tipos de alvo, sejam eles outros Leopard, ou alvos padrão OTAN. 

 

 

Figura 02 - Padronização OTAN para alvos de viaturas. 

Fonte: LP da VBCCC Leopard 1 A5 BR. 21 

 

 

4.4 Limitações de emprego 

 

Constituem limitações do emprego do BT – 41 no processo de Simulação Viva,  segundo 

o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2:  

 

                                                
21 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. Lista de Procedimentos da Viatura Blindada de Combate 

Carro de Combate Leopard 1 A5 Br. Santa Maria, 2011. 92 pág. 
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 Limitada atuação do Auxiliar do Atirador; 

 

 Consumo de combustível e desgaste do CC; 

 

 Grande quantidade de cabos e equipamentos extras no CC; 

 

 Necessidade de posicionamento adequado do prisma no alvo; 

 

 Ausência de sistema de manutenção. 

 

 

4.5. Componentes principais 

 

4.5.1 Sistema de Controle de Tiro (SCT) 

 

  Apesar de não ser parte integrante do simulador, mas sim da própria VBC, o 

conhecimento do SCT EMES 18 é indispensável para a compreensão do simulador. O 

sistema é similar ao EMES 15 que é utilizado nas versões Leopard 2. 

  Esse utiliza um telêmetro laser, um equipamento que permite a aferição de distâncias 

entre 200 e 9990 metros com intervalos de 1 decâmetro. Também é dotado de um mecanismo 

direcional hidráulico com estabilização da torre. Esse permite ao carro de combate, parado 

ou em movimento, engajar alvos parados e em movimento com grande eficiência e eficácia. 

Além disso ele possui imagem termal, o que possibilita, entre outros recursos, o engajamento 

de alvos durante períodos sem luminosidade. 

  Quando empregado por uma guarnição adestrada, o EMES propicia um grande aumento 

da probabilidade de impacto logo no primeiro disparo, independentemente do tipo de alvo. 
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4.5.2 Computador 

 

 

Figura 03 – Computador do BT - 41 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2 22 

 

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador 

de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 21, na página 54, o computador é 

composto pelas seguintes partes:  

 

1. Carcaça com aletas 

2. Proteção de borracha 

3. Placa de conectores 

4. Compartimento para baterias 

5. Alça de transporte 

6. Placa de identificação 

 

  Também com base no manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución 

Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, o computador contém 

a eletrônica central do equipamento. Sua função principal é realizar os cálculos e 

desempenhar as funções necessárias para a simulação. Com seu suporte, ele se fixa na cesta 

                                                
 
22 ALEMANHA, Servicio de Materiales del Ejercito. TDv 6920/048-15: Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2. Bad Neuenahr-Ahrweiler, 1992. 14 pág. 
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de armazenamento do lado do municiador. No espaço da bateria do computador se 

encontram as baterias para o carregamento e a memória eletrônica quando o Dispositivo está 

desligado. O computador  recebe 03 (três) baterias 1,5 V para armazenamento de memória. 

 

 

4.5.3 Unidade de medição 

 

Figura 4 – Unidade de medição do BT - 41 

 Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2 23  

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 21, na página 56, a Unidade de medição é 

composto pelas seguintes partes: 

 

1. Tomada para o cabo da unidade de medição 

2. Carcaça do tubo metálico 

3. Placa de identificação 

4. Suporte 

5. Abertura para a saída dos raios LASER 

6. Cartucho de secagem 

 

 O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 descreve que a unidade de medição envia 

                                                
23 ALEMANHA, Servicio de Materiales del Ejercito. TDv 6920/048-15: Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2. Bad Neuenahr-Ahrweiler, 1992.16 pág. 
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impulsos LASER seguros a vista, recebe os ecos que são devolvidos dos refletores, processa – 

os e envia – os ao computador. E também, que ela contém giroscópios que transferem, também 

ao computador, o movimento do canhão durante o tiro simulado. 

 

 

4.5.4 Módulos de referência da torre 

 

Figura 05 – Módulos de referência da torre do BT – 41. 

 

 

 Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.24  

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 21, na página 57, os Módulos de referência 

da torre são compostos pelas seguintes partes: 

 

                                                
24 ALEMANHA, Servicio de Materiales del Ejercito. TDv 6920/048-15: Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2. Bad Neuenahr-Ahrweiler, 1992.17 pág. 
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1 Bloco de prismas em carcaça de espuma dura 

2 Módulos detectores em carcaça de plástico 

3 Suporte 

4 Cabo com o módulo detector firmemente unidos 

5 Placa de identificação 

 

 O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 explica que os detectores dos módulos detectores 

servem para a recepção dos raios LASER do módulo detector de chassi. E são dirigidos para 

frente e contém prismas que estão presos à superfície de vidro. 

 

 

4.5.5 Painel de Controle 

 

Figura 06 – Painel de Controle do BT - 41 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.25 

 

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 21, na página 58, o Painel de controle é 

composto pelas seguintes partes: 

 

1. Tela de indicações 
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2. Chave seletora de modo de operação 

3. Teclas de comando 

 

 

 O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 explica que o painel de controle é utilizado para 

operar o BT – 41. E que nele, a função selecionada é indicada na tela de indicações. E com a 

chave seletora se seleciona o modo de operação “Operação instrução” e “Operação duelo”. 

 

 

4.5.6 Adaptador de ocular 

 

Figura 07 – Adaptador de ocular do BT - 41 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.26 

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 21, na página 59, o Adaptador de ocular é 

composto pelas seguintes partes: 

 

1. Regulagem de dioptria 

2. Adaptador para a ocular esquerda 

3. Suporte de fixação 

 O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 ainda explica que esse equipamento com emissão 
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de luz, reproduz ao Atirador no retículo do EMES 18 a trajetória do traçante e o ponto de 

impacto no alvo. 

 

 

4.5.7 Comutador imagem real / imagem termal 

 

 

Figura 08 – Comutador de imagem real / imagem termal do BT - 41 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.27 

 

 O comutador, segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de 

Instrución Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, fixa – se à 

alavanca de seleção do EMES – 18 e permite que o sistema identifique se o Atirador utiliza a 

visão real ou a termal e, assim, atribuir os valores inseridos no painel de controle, do ponto de 

impacto e da trajetória. 
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4.5.8 Impressora 

 

 

Figura 09 – Impressora do BT - 41 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.28 

 

  O manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2 destaca que a Impressora permite o 

registro em tempo real de todas as ações realizadas no painel de controle, bem como das 

ações mais importantes da guarnição, como LASER, taquimetria, tiro, mudança de Nível 

Operação, etc. 
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4.5.9  Painel de silhuetas 

 

Figura 10 – Painel de silhuetas do BT - 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.29 

 

 Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador 

de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, o Painel permite a seleção de cinco 

silhuetas padrão OTAN mais um alvo extra, configurado pelo operador. 
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4.5.10 Transmissor de posição da torre 

 

 

Figura 11 – Transmissor de posição da torre do BT - 41 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.30 

 

  Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución 

Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, o Painel de silhuetas 

gera o sinal que permite que o computador reconheça a posição atual da torre em relação ao 

chassi. 
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4.5.11 Módulo de referência do chassi 

 

 

Figura 12 – Módulo de referência do chassi do BT - 41 

 

  Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.31 

 

  O módulo detector de chassi, como pode – se encontrar no manual técnico alemão 

TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 

A4 BT – 41 L 2, se comunica com o carro se este ocupa uma posição parcialmente protegida. 

Para isso, recebe os raios LASER enviados pelo BT – 41 inimigo e que impactam no chassi. 

Então, os envia ao computador através dos sensores de torre, para isso a torre deve estar 

necessariamente entre 10 e 12 horas em relação aos módulos de referência da frente. 
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4.5.12 Cabos 

 

 

Figura 13 – Cabos do BT - 41 

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.32 

 

 

Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución Simulador de 

duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, na página 65, o BT – 41 possui seguintes 

cabos: 

 

1. Interface de instrução (J7 – computador de tiro do Carro de Combate) 

2. Unidade de medição (J6 – unidade de medição) 

3. Alimentação (J11 – circuito disparo Canhão/Metralhadora Coaxial) 

4. Pirotécnica (J1 – painel de silhuetas – transmissor de posição torre) 
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4.5.13 Prisma triplo 

 

 

Figura 14 – Prisma triplo do BT - 41 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.33 

 

  Segundo o manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución 

Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, o prisma triplo tem 

como função fletir o laser emitido pela unidade de medição. 

 

 

4.6 Simulação de disparo 

 

  Com base manual técnico alemão TDv 6920/048-15 Aparato de Instrución 

Simulador de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, primeiramente, a 

unidade de medição telemetria mede a distância até o objetivo ao ser acionado um dos botões 

do telêmetro LASER. A luz enviada é muito fina, portanto, sem o refletor dos módulos de 

referência ou do prisma triplo, não é refletida. Deve-se atentar para a utilização de 

equipamento de proteção individual para os olhos. 

  Em seguida, o TDv 6920/048 – 15 descreve que a distância medida se transmite 

pela interface para instrução ao Sistema de Controle de Tiro e é processada para o ângulo de 

elevação. A simulação então se inicia pelo acionamento de um dos botões de disparo. 
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  Nesse momento, o manual passa a detalhar a função da eletrônica do computador: 

calcular com precisão os pontos individuais da trajetória de voo do projétil. 

  A base para isso, como explicado no TDv 6920/048 – 15, é o resultado de medição 

já processado dos parâmetros não variáveis da trajetória de voo do projétil gravados nas 

placas de memória do computador, como por exemplo, a força, a atração terrestre, etc. E dos 

parâmetros variáveis inseridos através do dispositivo indicador do computador do BT – 41, 

como por exemplo, o vento transversal, a temperatura da pólvora, entre outros. Também  

leva-se em consideração o  movimento do tubo durante o disparo (salto), que é medido pelos 

giroscópios da unidade de medição. 

  A linha de referência para todos os cálculos, para o Aparato de Instrución Simulador 

de duelo Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2, é a direção de saída. Para a 

simulação de efeito colateral do disparo se representa a trajetória de voo do projétil com 

aproximadamente 1 ou 2 segundos depois do disparo através do equipamento de raio de 

iluminação no EMES 18. 

  O TDv 6920/048 – 15 complementa que projetil simulado é acompanhado a todo 

instante por um pacote de impulsos LASER consecutivos rápidos, mesmo depois de soltar o 

botão de disparo, os quais buscam um refletor nos arredores. Se forma assim, uma área ao 

redor do projétil chamada Volume Volante. 

 

 

Figura 15 – Formação do volume volante 

 Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.34 

 

 

 O impulso LASER que impacta um refletor dentro do “Volume Volante” é recebido pelo 

receptor de LASER da unidade de medição e é avaliado pelo computador do BT – 41. Nele se 
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calcula agora a direção exata e a posição do projétil simulado tomando como referência esse 

refletor. 

 O computador calcula, conforme a programação do usuário o desvio em metros ou 

milésimos ou se trata-se de um “disparo baixo”. Também distingue entre um impacto no alvo e 

um tiro falho. Para isso utiliza a forma do objeto inserida no dispositivo adicional, que pode ser 

torre de carro, carro de frente, carro de lado, VBTP de frente, VBTP de lado. 

 Se excede a medida de desvio para a extensão máxima o resultado é um tiro falho. O 

computador processa o “comportamento de dispersão” dos diversos tipos de munições. A 

simulação termina quando o projétil cai a frente do objetivo, o impacta ou tenha alcançado a 

distância máxima de disparo. 

 

 

4.7 Simulação de objetivo 

 

  Os módulos de referência recebem através dos detectores os impulsos LASER 

emitidos pelo carro de combate que dispara. Esses contêm informações acerca do tipo de 

munição adotada, da identidade de quem dispara, e da situação do projétil. 

  Os impulsos são transferidos ao computador do BT – 41, primeiramente os relativos 

a direção da qual veio o ataque. Com base na posição calculada do projétil e a silhueta 

armazenada no computador, o este calcula se trata-se de um tiro no alvo ou um tiro falho. O 

tiro falho é assinalado no painel indicador e de controle. Um impacto no alvo, com 

programação, pode ser visível com a representação do impacto do dispositivo de instrução 

de disparo de canhão e/ou com a baliza giratória. 

  A guarnição do carro atacado escuta sons de apito nos fones. O computador calcula 

com base na classe de munição comunicada: 

 A distância da qual o carro foi impactado; 

 A zona de dano, armazenada no computador. 

    Para o cálculo da posição do projétil simulado, o computador usa um ponto de 

referência, no qual regularmente está o centro do objetivo. Por fim, os valores de desvio 

calculados em Direção e Elevação são indicados e impressos. 
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4.8 Modos de Operação 

 

4.8.1 Operação de Instrução 

 

   Para a instrução de tiro com o BT – 41 empregam-se os alvos normais. E no seu 

centro, como refletor, faz-se necessário montar o Prisma triplo. 

  Como base para o cálculo para definir se se trata de um tiro no alvo ou um tiro falho, 

encontram-se no computador as medidas dos alvos. Todas as formas de objetivo podem ser 

escolhidas através das teclas da Unidade de comando do auxiliar do atirador. Para alvos 

especiais, por exemplo uma viatura 05 ton, pode-se eleger como forma de objetivo a tecla 

“Extra”. 

 

 

TECLA LUMINOSA FORMA DE OBJETIVO 

“BREIT” Carro de lado 

“FRONT” Carro de frente 

“TURM” Torre 

"SPz Front" VBTP de frente 

"SPz breit" VBTP de lado 

“Extra” Retangular 

 

 

4.8.2 Operação de Duelo 

 

  Na operação de duelo, há diferença entre a forma de objetivo do tanque atacante e 

o contorno do tanque atacado. 

  O tanque atacante usa como base para seu cálculo para saber se houve um tiro no 

alvo ou um tiro falho a seguinte fórmula: 

 Um ponto no centro do objetivo. Deve – se adotar, dessa forma, um valor de 0,5 m a 

baixo desse módulo de referência; 

 Dois pontos na superfície do objetivo. Adota-se, dessa forma, um terceiro ponto entre 

esses dois, e uma linha de união. O módulo de referência se encontrará 0,5 m a baixo 

dessa linha. 



42 

 

O tanque atacado usa como base o seu contorno. Assim originam – se diferentes pontos 

de referência e consequentemente diferenças na avaliação. 

Nesse momento, o Instrutor Avançado de Tiro, interpreta os dados produzidos durante 

o tiro. Assim, é capaz de identificar erros na técnica de tiro utilizada pelo Atirador tenha sido 

o tiro eficaz ou não e corrigir para a próxima execução. 

 

 

Figura 16 – Zonas de danos da VBCCC Leopard 2 A4 utilizando o BT – 41

 

Fonte: Aparato de Instrucción – Simulador de duelo  BT – 41 L 2.35 

 

 

4.9 DIAGONAL DE ADESTRAMENTO 

 

 A evolução na instrução da tropa blindada por meio de dispositivos de simulação pode 

ser representada por um gráfico conhecido por Diagonal do Adestramento. Essa deverá 

                                                
35 ALEMANHA, Servicio de Materiales del Ejercito. TDv 6920/048-15: Aparato de Instrución Simulador de duelo 

Tanque de Combate Leopard 2 A4 BT – 41 L 2. Bad Neuenahr-Ahrweiler, 1992.41 pág. 



43 

 

satisfazer os principais objetivos específicos das guarnições ao longo de um ano de instrução 

militar. 

  Segundo Carvalho (2008), que cita o pensamento de Intrutores do C I Bld, a 

Diagonal tem por objetivos específicos para incrementar o treinamento nas Unidades: 

 Aumentar a segurança no emprego do armamento, equipamentos optrônicos e de 

comunicação embarcados nos carros; 

 Permitir que o primeiro tiro real seja executado da maneira mais precisa possível; 

 Diminuir o tempo de aprendizagem; 

 Produzir dados para futura avaliação de desempenho individual e coletivo; 

 Realizar um treinamento realístico que desafie as guarnições com o uso mínimo do 

material de emprego militar (MEM); 

 

 

Figura 17 – Diagonal de Adestramento 

       Fonte: ECEME36 

 

 

 A linha horizontal com os níveis de 1 a 6 corresponde a crescente de dificuldade e a 

complexidade do equipamento dentro de um programa de treinamento anual. Carvalho também 

descreve quais os pontos positivos da utilização da Diagonal do Adestramento: 
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 Essa sistemática torna mais eficaz o treinamento dos atiradores e das 

guarnições dos diversos blindados, ao submeter os instruendos a níveis 

crescentes de conhecimentos técnicos e táticos, além de propiciar 

racionalização de meios e economia de recursos.37 

 

 A utilização começa em âmbito subunidade, que, dentro do Nível de Dificuldade 1, 

tem por finalidade a formação do motorista, atirador e auxiliar do atirador utilizando o próprio 

carro e a Torre Didática. Nesse momento, dá-se o primeiro contato dos militares com os 

componentes embarcados da VBCCC e os principais procedimentos de segurança e 

manutenção. 

 O Nível 2 destina-se a criação de reflexos durante a operação dos componentes do 

carro. Inicia o emprego da modalidade de simulação virtual com o simulador Steel Beasts.  

Também são utilizados os Simuladores de Procedimentos, como por exemplo, o Simulador de 

Procedimento de Torre, que treina a guarnição da VBCCC à exceção do motorista. 

 No início do 3º Nível de Dificuldade, as atividades serão desenvolvidas no estande de 

tiro com o CC e o alvo parados utilizando. Após esse período, o blindado vai para o terreno 

sem, no entanto, empregar a munição real. É nessa fase em que começa a operação do 

equipamento embarcado na VBCCC. 

 O 4º Nível caracteriza-se pela utilização do carro no terreno, na plenitude de seus 

sistemas. Na instrução será empregado o Alvo Móvel de Arrasto para a realização do tiro real 

em área destinada a esse fim. Para Carvalho (2008), essa fase simboliza o coroamento da 

instrução de qualificação da guarnição. Porque é quando todos os passos anteriores serão 

validados e as guarnições receberão capacitação a integrar as suas frações e, posteriormente, 

partir para o adestramento. 

 O 5º nível emprega novamente o Simulador Steel Beasts, porém agora no modo tático. 

Esse software simula exercícios, em carta digitalizada e georreferenciada da área de operações, 

com viaturas virtuais, de acordo com o previsto no QDM e QCP da OM. Esse meio também 

incrementa o desempenho da tropa, uma vez que quando a guarnição vai para o terreno, ela já 

está completamente ambientada com a região que irá operar. Isso se deve ao elevado grau de 

definição gráfica que o simulador oferece. Oficiais e praças, agora passam a realizar uma 
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manobra tática em conjunto, comandando SU, pelotões e seções. A partir desse momento, 

também são inseridos nas operações os sistemas de apoio de fogo, mobilidade, contra 

mobilidade e proteção. 

 O DSET é empregado no 6º Nível, e o mais complexo deles, que está ligado a avaliação 

de adestramento até o escalão SU. As formas de avaliação podem ser Objetiva e Subjetiva. A 

primeira, que é foco do trabalho, emprega os DSET BT – 41, compostos por uma unidade laser, 

uma unidade de interface, uma unidade traçante, uma unidade monitor e um sistema de alvos. 

 Durante esse nível, a importância do DSET dá-se, sobretudo, no feedback que ele 

proporciona aos avaliadores durante prática da Diagonal de Adestramento. Esse pode ser 

oriundo do desempenho de uma SU, de um pelotão, de uma guarnição completa ou mesmo de 

indivíduos isolados. Essa resposta torna possível a retificação da aprendizagem em pontos e 

escalões específicos e a manutenção dos padrões onde eles já tiverem sido atingidos. 

 

 

4.10 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BT – 41 

 

 Em agosto de 2013 firmou – se um acordo entre a Universidade Federal de Santa Maria 

e o Centro de Instruções de Blindados - Centro General Walter Pires, também localizado na 

cidade de Santa Maria – RS. Esse consiste em um Memorando de Entendimento, que por sua 

vez é composto por vários outros subprojetos de desenvolvimento e modernização de 

simuladores para viaturas empregadas pelo Exército Brasileiro. 

 O primeiro subprojeto e foco do estudo é a modernização do Dispositivo de Simulação 

e Engajamento Tático (DSET), no valor de aproximadamente R$ 2 milhões. O DSET, como 

especificado no presente capítulo, processa e registra os dados do tiro simulado através da 

impressora. Para fins de verificação e posterior análise por parte do IAT, é necessário recolher 

as impressões. Essa verificação, por ser um processo minucioso, torna ao mesmo tempo lento 

e custoso. Além disso, os dados obtidos apresentam abreviaturas em alemão, o que dificulta sua 

interpretação. 

 A modernização do BT – 41, objetiva, então, aprimorar esta tecnologia em dois 

principais aspectos: na transmissão dos dados e no idioma. Diferentemente do dispositivo atual 

que exige a análise de todos os resultados impressos durante o exercício, o DSET modernizado 

transmitirá os dados da simulação em tempo real. E, no receptor, a análise será feita 

paralelamente com os tiros do simulador. Além disso, os dados poderão ser transmitidos em 

português, inglês e espanhol. 



46 

 

 Para de Paula (2014), haverá uma redução significativa de tempo no processo de 

transmissão de dados para análise e na interpretação. Em consequência, todo o tempo de 

treinamento no simulador será reduzido, otimizando ainda mais o preparo das guarnições dos 

carros. 

 

Figura 18 – DSET acoplado ao cano do Leopard 1A5 BR

 

Fonte: DefesaNet. 38 
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viva-para-blindados-e-a-contribuicao-para-o-adestramento/>. Acesso em: 27 maio 2017. 
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5 SITUAÇÃO HIPOTÉTICA 

 

 Nesse capítulo, buscamos responder o questionamento que norteou o presente Trabalho 

de Conclusão de Curso, ou seja, qual a real economia de recursos que os meios de simulação 

blindada, mais precisamente o BT – 41, propõem quando empregados no adestramento ou 

treinamento da tropa blindada.  

 Foram utilizadas como fontes para o levantamento de dados as Instruções de Tiro com 

o Armamento da VBC CC Leopard 1 A5 Br (IGTAEx) que versam sobre os exercícios de tiros 

a serem realizados com todos os armamentos do carro. 

 Posteriormente, o capítulo será dividido em subcapítulos referentes aos materiais que 

são diretamente influenciados pela utilização do Dispositivo Simulação e Engajamento Tático 

e que, com isso, são poupados. 

 

5.1 Módulos didáticos de tiro 

 

 Segundo as IGTAEx da VBCCC Leopard 1 A5, os módulos didáticos de tiro são 

divididos em: 

 IPT - Instrução Preparatória para o Tiro: A IPT do tiro com a VBCCC segue a 

metodologia preconizada no C 23-1, Ed. 1975, porém adaptada para o tiro com 

armamento coletivo. Dessa forma, a IPT é prevista para os módulos didáticos de tiro de 

instrução (TIB e TIA), e visa a preparar os integrantes da guarnição para as funções 

específicas que realizarão durante o tiro. 

 

 TIP - Tiro de Instrução Preparatória: O TIP também ocorrerá por módulo didático de 

instrução (TIB e TIA), à semelhança da IPT, e empregará os meios de simulação 

disponíveis nos RCC. Não executando nenhum tiro real durante esse período. 

 

 TIB – Tiro de Instrução Preparatória: Os exercícios do TIB são de aplicação elementar 

da técnica de tiro do sistema de armas. Os exercícios consistem em engajamento diurno 

e noturno de alvos parados e em movimento, estando o carro de combate parado ou em 

movimento. O TIB engloba exercícios em ambiente virtual (cenários do TSP) e tem por 

finalidade dar condições a qualquer membro da guarnição a, em caso de eventual 

necessidade em campanha, substituir o Atdr CC e guarnecer seu posto. É realizado 
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durante a IIQ e/ou durante o CFC Gu Bld (treinamento específico para At e Mot), sendo 

esta decisão a cargo da direção de instrução. 

 

 TIA – Tiro de Instrução Avançado: O TIA tem por finalidade aprimorar o trabalho 

integrado da guarnição, ao mesmo tempo que exige destreza e precisão por parte do 

Atdr CC e do Cmt CC no engajamento dos diversos alvos, estacionários ou fugazes, 

estando o CC parado ou em movimento. Os exercícios ocorrem em ambiente virtual 

(cenários do TSP) e com redutor de calibre. Consiste em um treinamento específico para 

atirador e motorista. 

 

 TCB – Tiro de Combate Avançado: O TCB engloba o tiro de seção de carros de combate 

(Seç CC), que é a unidade básica de tiro de carros de combate. Neste módulo, as 

guarnições aplicarão as habilidades adquiridas no TIA enquadradas em uma Seç CC e 

na execução de tiro de combate. Sua execução é faseada em duas etapas, sendo a 

primeira parte com execução no CI Bld e a segunda fase com execução em polígono de 

tiro aos moldes do existente em Saicã (Rosário do Sul-RS). 

 

 TCA – Tiro de Combate Avançado: O TCA é o coroamento da instrução de tiro, 

consistindo no tiro do pelotão de carros de combate (Pel CC) constituído. Os exercícios 

são similares aos executados no TCB, porém no nível pelotão. 

 

A partir do exposto, pode – se concluir que a IPT, o TIP e o TIB são executados com 

emprego dos meios de simulação. Como nas IGTAEx da VBCCC Leopard 1 A5 não são 

descritas a quantidade de tiros simulados durante a IPT e o TIP, será adotado o TIB como base 

para os cálculos. 
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5.2 Cálculo de Munições 

 

 

Figura 19 – Condições de execução do TIB  

 

Fonte – IGTAEx VBCCC Leopard 1 A5 39 

 

 

Figura 20 – Condições de execução do TIB 

 

Fonte – IGTAEx VBCCC Leopard 1 A5 40 

 

                                                
39 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. IT 407-1: Instruções de tiro com armamento da VBC CC 

Leopard 1 A5 Br. Santa Maria, 2011. 
 
40 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. IT 407-1: Instruções de tiro com armamento da VBC CC 

Leopard 1 A5 Br. Santa Maria, 2011. 
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 A partir dessa etapa da pesquisa, estabeleceremos uma situação hipotética muito 

próxima da que ocorre nos Regimentos de Carros de Combate do Exército Brasileiro, a qual se 

sustenta nas IGTAEx da VBCCC Leopard 1 A5. Nessa, não teremos apoio do recurso simulado, 

sendo utilizado somente a munição real para atingir os mesmos objetivos do TIB convencional. 

 Como podemos verificar nas figuras 19 e 20, o TIB, em nosso exercício simulado, será 

executado dentro das seções em dois módulos: um durante o dia e outro durante a noite. Sendo 

que durante o dia, cada seção terá contato com 07 (sete) alvos, podendo ser outros CC, VBTP, 

Vtr e Tropa, inimigos ou não. Os  

 Durante o dia, segundo a figura retirada da IGTAEx o Atirador terá contato com 07 

(sete) diferentes alvos. Sendo um deles CC amigo e outro tropa, a qual será engajada com a 

metralhadora coaxial. Portanto, com 05 (cinco) alvos será necessária a utilização de munição 

105mm. 

 Com base em outros dados fornecidos pelas IGTAEx, a quantidade de munição 105 mm 

disponibilizada para a parte diurna da execução do TIB será de 2 tiros por alvo: sendo 4 

munições SUPER, 2 HEAT e 4 EXPLOSIVA.  

 Durante a noite, por sua vez, a IGTAEx prevê que o Atirador estabelecerá contato com 

04 (quatro) alvos de natureza diversa. Devendo engajar 03 (três) deles com munições 105 mm. 

Para a parte noturna serão disponibilizados 2 tiros por alvo: 4 SUPER e 2 EXPLOSIVAS. 

 Sabemos que o TSP, segundo Souza (2013), permite simular uma guarnição de carro de 

combate, e treinar os operadores em cada uma de suas funções de forma integrada, com exceção 

do municiador. Assim, configura-se como um meio de simulação viva.  

 Adotando a hipótese de que o exercício será com uma única guarnição em sua VBCCC 

e que não serão levantados dados relativos à economia de munições calibre 7,62 mm, temos, 

então, que em nosso exercício hipotético, serão realizados 10 (dez) tiros com o canhão 105mm 

durante o dia com diferentes tipos de munição (02 tiros por alvo, 05 diferentes alvos). E 06 

(seis) tiros durante a noite (02 tiros por alvo, 03 diferentes alvos). Portanto, serão executados 

um total de 16 (dezesseis) tiros com diferentes tipos de munições durante todo o TIB com uma 

única VBCCC. 

 Com base em um levantamento de campo, foi obtido que cada munição anti-carro 

APFDS DM63 tem seu preço de mercado por volta de USD $3500,00. Ou seja R$ 11.410, 00 

41 por munição. E sendo necessários um total de 08 (oito) tiros com a APFDS para a realização 

                                                
41 Disponível em: < http://pt.exchange-rates.org/Rate/USD/BRL />. Acesso em: 27 maio 2017. 
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do TIB, nosso exercício hipotético terá como resultado um gasto de R$ 91.280,00 somente com 

munição super. 

 

5.2 Cálculo do tempo gasto 

 

Para a efetuarmos o cálculo do tempo gasto em nosso exercício real hipotético, devemos 

retornar a um importante conceito. O conceito de Regime de Utilização Máximo, que 

segundo Mesquita e Mendonça (2016), estabelece que cada viatura, por cláusulas 

contratuais, tem um limite de quilômetros a serem rodados e um número máximo de tiros a 

serem executados dentro de um ano. 

O RUM, para Mesquita e Mendonça (2016) leva em consideração o Equivalente de 

Carga Máxima (ECM) para medir o limite anual de desgaste do tubo do canhão da VBCCC. 

Esse prevê um limite de ECM 1,6 por carro. 

Sabe – se que, segundo Mesquita e Mendonça (2016), cada carro pode realizar até 08 

(oito) tiros anuais com munição de energia cinética que possui ECM 0,2.  

Novamente adotamos apenas uma guarnição de VBCCC Leopard  1 A5 executando o 

TIB (16 tiros com canhão 105mm). Seriam necessários, portanto, dois anos para realizar o 

Tiro de Instrução Básico da maneira como é efetuado, devido aos limites impostos pelo 

contrato de manutenção da família Leopard.  

Essa duração de exercício seria inviável para a tropa blindada no que tange o 

engajamento de alvos pelo Atirador. Uma vez que essa tarefa é de extrema dificuldade e 

exige dos militares constante aprimoramento de procedimentos no carro, tendo em vista os 

meios de alta tecnologia e complexidade que são empregados.  

Por isso, segundo Mesquita e Steffen (2015), 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 ou com o TSP é insignificante. 

Tudo isso propõe algo muito mais importante do que uma economia de dinheiro com a 

redução do gasto de munições pelas unidades: uma verdadeira redução do desgaste excessivo 

do canhão modelo L7 A3. 
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5.3 Outros ganhos 

 

 A vantagem econômica dos meios de simulação viva não se resume a economia de 

munição e tempo de treinamento ou adestramento. Ela consiste no desenvolvimento de uma 

complexa mentalidade de cuidado e de manutenção, que visa estender a vida útil da VBC. 

 Podemos, por exemplo, comprovar a VBCCC Leopard 1 A1 e Leopard 1 A5. Segundo 

Expedito (2012) em sua obra Blindados no Brasil – Um longo e árduo aprendizado, o Leopard 

1A1 foi adquirido da Bélgica sem o aval do fabricante original alemão e, dessa forma, acabaram 

por se tornar uma grande fonte de problemas em sua manutenção. Em virtude, principalmente, 

da falta de preocupação com a economia dos recursos do carro. Esses eram usados 

indiscriminadamente na medida em que seu número de indisponibilidade crescia 

exponencialmente. Dessa forma o resultado foi o seguinte: em 20 anos, das 128 VBCCC 

adquiridas, apenas 39 estão em condições de uso. Esses serão agrupados formando três 

esquadrões de 13 carros cada, substituindo os carros M 41 C que ainda estão em uso em alguns 

RCC. 

 O contrato do Leopard 1 A5 foi diferente. Segundo Expedito (2012) em sua obra 

Blindados no Brasil – Um longo e árduo aprendizado, estabeleceu – se o contrato de nº96/2011 

– COLOG/DMat, relativo à prestação de serviços de assistência técnica para a execução da 

manutenção corretiva em veículos blindados e em equipamentos adquiridos junto ao governo 

alemão, bem como o fornecimento de todos os materiais necessários à esses serviços, por 

intermédio do Comando Logístico e a Kraus – Maffei Wegmann CmbH&.KG da Alemanha. 

Isso contribuiu para o desenvolvimento de uma forte mentalidade de manutenção, que por vezes 

torna-se até impeditiva ao treinamento ou treinamento da tropa blindada, como visto 

anteriormente na presente pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa teve como objetivo analisar a importância da utilização dos meios 

de simulação viva para a tropa de cavalaria blindada no que tange a economia de recursos.  

 Assim, buscou-se a importância dessa ferramenta que é a simulação viva para as tropas 

de Cavalaria Blindada do Exército Brasileiro, e como o DSET modelo BT – 41 se encaixa 

dentro dessa modalidade. Além disso, comprovar a indiscutível economia de recursos que ela 

promove quando inserida num programa de treinamento ou adestramento para que esse 

conhecimento possa ser utilizado no futuro, buscando sempre o preparo e a melhora das 

condições de combate da tropa blindada. 

 Visando facilitar o entendimento do tema, foram definidos os conceitos de Simulação 

de Combate e, posteriormente, de Simulação Viva. 

 No período posterior à Segunda Guerra Mundial, tratou-se de definir os motivos que 

causaram o emprego da Simulação de Combate. Constatou-se, após isso, o quão importante é a 

Simulação Viva para o treinamento ou adestramento das tropas de Cavalaria Blindada, 

principalmente no contexto atual do Exército Brasileiro. 

 Dentro da análise técnica, tática e procedimental do BT – 41, observou-se também como 

ele se insere na Diagonal de Adestramento. E as vantagens que sua utilização oferece, que 

levaram o Exército a estabelecer parceria com a UFSM para efetuar sua modernização. 

 Pudemos comprovar o quanto a utilização de simuladores como o TSP e o BT – 41 são 

capazes de otimizar o preparo das tropas blindadas. E, observando recursos como munição, 

tempo e desgaste do canhão, estabelecer uma explicação concreta acerca do que ocorreria caso 

os RCC e o Centro de Instrução de Blindados (CIBld) não possuíssem esses meios de apoio à 

instrução. 

 Dessa maneira, nossa hipótese foi corroborada por completo. Uma vez que, ao compará-

la com obras de autores com conhecimento prévio do assunto como Instrutores Avançados de 

Tiro (IAT) e com dados obtidos em manuais ou coletados nas próprias Unidades de Cavalaria, 

esses foram ao encontro da nossa hipótese. 

 No decorrer da pesquisa, então, podemos observar a dificuldade e a demora no preparo 

das tropas caso somente se dispusesse de exercícios reais para esse fim. E, portanto, o quanto a 

Simulação Viva é vantajosa, não oferecendo nenhuma contraindicação ao seu emprego. 

 Além disso, para os oficiais de Cavalaria do Exército Brasileiro, esse estudo sobre os 

meios de Simulação Viva tem grande importância devido à mentalidade que essa ferramenta 
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tende a desenvolver nos militares. Já que a dedicação no preparo para o combate e a manutenção 

dos recursos que possuímos são essenciais para se fazer um Exército forte no cenário mundial. 
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