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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo verificar e apresentar a 

importância da simulação no processo de aprendizagem do operador de sistema de 

armas antiaéreas, mais precisamente do Sistema de Viaturas Blindadas de Combate 

Antiaéreo GEPARD 1A2. A fim de facilitar a compreensão do estudo, são 

abordados, com mais profundidade, a simulação (definição, vantagens e 

desvantagens), o sistema de aprendizagem com o uso de simuladores no Exército 

Brasileiro (EB) e na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) e, por 

fim, o simulador da VCB AAe GEPARD 1A2. É realizada um abordagem sobre a 

Artilharia Antiaérea (AAAe) e a Vtr GEPARD, com o  intuito de proporcionar uma 

visão mais ampla sobre os objetivos da pesquisa e inserir a mesma em um plano de 

fundo. Ainda, é realizado uma pesquisa com os militares que concluíram o Curso de 

Operador da VBC AAe GEPARD 1A2 no ano de 2018, na EsACosAAe, como forma 

de embasar e ratificar os objetivos propostos do trabalho. Para alcançar tais 

objetivos foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em um método de leitura 

exploratória e seletiva do material. A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em 

publicações de autores com conhecimento sobre o assunto, especializados no meio 

militar e civil, através de seleção da bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, 

leitura analítica, fichamento das fontes e aplicação de questionário com a tabulação 

e argumentação. Os resultados seguiram em uma análise de dados e 

posteriormente em uma conclusão sobre o tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Simulador, GEPARD, Artilharia Antiaérea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: The present work aims to verify and present the importance of the 

simulation in the learning process of the antiaircraft weapons system operator, more 

specifically the GEPARD 1A2 Anti - Aircraft Combat Vehicle System. In order to 

facilitate the understanding of the study, are addressed in more depth, the simulation 

(definition, advantages and disadvantages), the learning system with the use of 

simulators in the Brazilian Army (EB) and the Coastal and Antiaircraft Artillery School 

(EsACosAAe) and, finally, the simulator of VCB AAe GEPARD 1A2. An approach to 

Antiaircraft Artillery (AAAe) and GEPARD is carried out in order to provide a broader 

view of the research objectives and to insert it in a background. In addition, a survey 

was carried out with the military that concluded the Operator Course of VBC AAe 

GEPARD 1A2 in 2018, at EsACosAAe, as a way of supporting and ratifying the 

proposed objectives of the work. To reach these objectives, a bibliographic research 

was carried out based on a method of exploratory and selective reading of the 

material. The selection of the sources of research was based on publications of 

authors with knowledge on the subject, specialized in the military and civil media, 

through bibliography selection, data collection, data critique, analytical reading, 

source registration and questionnaire application tabulation and argumentation. The 

results followed in a data analysis and later in a conclusion on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na era da informação, as novas tecnologias estão presentes em todas as 

áreas e setores da sociedade. O simulador, aparelho capaz de reproduzir o 

comportamento de outro aparelho ou sistema cujo funcionamento se deseja estudar 

(DICIO, 2018), foi inserido na educação com a finalidade de inovar o processo de 

ensino-aprendizagem. A possibilidade de inserir o discente em um ambiente seguro, 

controlado e de baixo custo no qual o aprimoramento das capacidades podem ser 

otimizados no ambiente ao vivo trouxe inúmeras possibilidades aos diversos setores 

de ensino (médico, aviação, direção automobilística, aeroespacial e outros).  

Nesse contexto, o ambiente militar é um grande consumidor desta tecnologia 

de simulação, pois o variado número de armamentos de alto valor, o grande custo 

de utilização, e potencial risco de acidentes com usuários inexperientes traz a 

necessidade de um ensino onde ocorre a imersão do discente no conteúdo da 

aprendizagem, a redução de custos, redução de danos ambientais, e a minimização 

dos riscos na realização de atividades tipicamente militares. A simulação permite 

essas possibilidades no ensino, com isso ela é amplamente utilizada nos dias atuais, 

sendo adotada por diversos países do mundo e também pelo Exército Brasileiro 

(EB). 

O Exército Brasileiro, dentro de seu projeto de transformação e 

modernização, viu a necessidade de implantar a simulação como ferramenta de 

apoio ao ensino e ao treinamento militar. Com isso, aprovou diversas normas como 

a Diretriz para o Funcionamento do Sistema de Simulação do Exército – SSEB 

(EB20-D-10.016), a Diretriz para a Obtenção de Simuladores para o Exército 

Brasileiro (EB20-D-10.021), ambas em Portarias do EME; a Diretriz de Gestão do 

Sistema de Simulação para o Ensino do DECEx-SIMESN (EB60-D-05.001), Portaria 

do DECEx entre outras. 

Existem diversos estabelecimentos de ensino do EB que utilizam simuladores, 

entre eles estão o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), o Centro de 

Instrução de Blindados, o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, o 

Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF) localizado na Academia Militar das Agulhas 
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Negras e a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe). Essa ultima 

forma e especializa Oficiais e Sargentos em Defesa Antiaérea, Costa e do Litoral. 

A Artilharia Antiaérea está inserida nos Programas Estratégicos do Exército e 

foi contemplada com armamentos embarcados de grande tecnologia (IGLA-S, 

RBS70, GEPARD 1A2). A EsACosAAe, acompanhando essa modernização e como 

principal difusora dos conhecimentos sobre os sistemas de armas antiaéreas, conta 

com simuladores no seu processo de aprendizagem. 

Assim, o presente trabalho visa realizar um estudo sobre o emprego do 

simulador da VBC AAe GEPARD 1A2 no processo de aprendizagem deste sistema 

de armas.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TEMA 

 

O tema central do presente trabalho é verificar se o emprego do simulador da 

VBC AAe GEPARD 1A2 gera um incremento de qualidade no processo de 

aprendizagem deste sistema de armas.  

 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A situação problematizada, que norteou a pesquisa realizada foi a seguinte: a 

utilização do simulador da VBC AAe GEPARD 1A2 gera de fato um incremento de 

qualidade no processo de aprendizagem na especialização do operador deste 

sistema de armas? 

 

 

2.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Dentre os questionamentos levantados para o guiamento do presente estudo, 

destacam-se os seguintes:  

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a) No uso de simuladores, quais foram os impactos sobre o aprendizado dos 

sistemas de VBC AAe Gepard 1A2? 

b) Quais princípios devem ser observados na capacitação do discente 

(Operador do sistema Gepard)? 

c) Como é na prática o funcionamento do simulador nos cursos e estágios da 

VBC AAe GEPARD 1A2? 

d) O uso de simuladores já é uma prática comum na capacitação de militares 

do Exercito Brasileiro?  

e) Quais as Vantagens e desvantagens do uso da tecnologia (simuladores) na 
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capacitação de operadores de sistemas de armas? 

f) Quais foram os ganhos para a Artilharia Antiaérea, em especial a 

EsACosAAe, após a inserção do simulador GEPARD na especialização do 

operador deste sistema ?  

 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

Atrelado aos questionamentos apresentados e ao problema exposto traçou-se 

o objetivo geral de pesquisa que pretende abordar aspectos relacionados ao 

emprego do simulador da VBC AAe GEPARD 1A2 no processo de aprendizagem 

deste sistema de armas, com a finalidade de proporcionar informações relevantes e 

atualizadas sobre o tema, sendo os objetivos específicos os que seguem: 

a) Apresentar os aspectos relacionados ao uso de tecnologia no processo de 

aprendizagem. 

b) Apresentar a definição, conceitos e tipos de simulação. 

c) Apresentar os conceitos sobre o processo de aprendizagem. 

d) Abordar o processo de aprendizagem utilizado pelo EB, com atenção no 

uso de simuladores. 

e) Apresentar a Artilharia antiaérea e sistema de Armas GEPARD. 

f) Apresentar e analisar os resultados de uma coleta de dados, questionário, 

realizado com alunos que utilizaram o simulador da Vtr GEPARD 

recentemente.  

 

 

2.5 JUSTIFICATIVA 

 

A tecnologia voltada para a educação é uma realidade. As melhores Forças 

Armadas do mundo contam com equipamentos de alto valor agregado, necessitando 

de uma formação extremamente especializada e qualificada do operador de tais 

armamentos. 

O uso de simuladores vem sendo uma alternativa na formação de 
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profissionais de diversos setores, principalmente no setor bélico. O Exército 

Brasileiro, acompanhando as novas tendências e preocupando-se cada vez mais 

com a capacitação de seus integrantes, incentivou o implemento de centros de 

simulação (SIMAF e CI Blind) e de vários simuladores de armas. 

A Artilharia Antiaérea, como parte integrante dos programas estratégicos do 

Exército, recebeu diversos armamentos e acompanhado com estes o sistema de 

simulação Exemplo: GEPARD 1A2. 

          Assim, faz-se necessário ter o conhecimento das possibilidades, limitações e 

ganho que os simuladores proporcionam aos instruendos, sendo que nesta pesquisa 

o foco será na VBC AAe GEPARD 1A2. 

 

 

2.6 CONTRIBUIÇÃO 

  

O presente estudo pretende ampliar o conhecimento acerca do emprego de 

simuladores como facilitador do processo de aprendizagem na formação dos 

operadores do Sistema de Viaturas Blindadas de Combate GEPARD 1A2. 

Ainda, a partir das informações levantadas, o presente estudo pretende dar 

subsídios para pesquisas futuras sobre os meios de simulação de sistemas de 

armas antiaéreas. 

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, como 

suporte e fonte de dados, às análises sobre o tema, dentro dos limites estabelecidos 

em tempo e espaço. Para tanto, utiliza-se o método indutivo, por valer-se das 

observações dos casos particulares e buscar a generalização dos dados, 

respeitados os limites já citados. 

Trata-se de estudo bibliográfico, uma vez que tem como método a leitura 

seletiva do material pesquisado, assim como sua revisão para a realização da 
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análise dos dados levantados e a posterior síntese, com o intuito de formar uma 

nova literatura atualizada e relevante sobre o tema. 

As principais fontes de pesquisa utilizadas no presente trabalho foram, em 

sua maioria, documentos digitais disponíveis na rede internacional, sendo de 

domínio público. Foram priorizadas fontes de militares, livros (também disponíveis 

em fontes livres na rede), manuais militares e mídia aberta em geral. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

a. O capítulo 3 apresenta uma breve história do uso de simuladores, suas 

definições, vantagens e desvantagens. Como fechamento do referido 

capitulo aborda-se uma perspectiva da simulação para o futuro. 

b. No capítulo 4 verifica-se como o EB se alinhou a tendência que é o uso de 

simuladores. Expõem também, como a EsACosAAe utiliza os mesmos em 

seus cursos e estágios. 

c. O capítulo 5 oferece uma visão geral da Artilharia Antiaérea e fornece 

características e dados da VBC AAe GEPARD 1A2. 

d. No capítulo 6 aborda-se o simulador da VBC AAe GEPARD 1A2 com suas 

características, possibilidades e instalações. 

e. No capítulo 7 é realizada a análise dos dados colhidos na pesquisa feita 

com os militares que concluiram o Curso de Operador da VBC AAe 

GEPARD 1A2, no corrente ano da EsACosAAe, de forma quantiqualitativa. 

f. No capítulo 8, último do presente trabalho, são apresentadas as 

conclusões da pesquisa e suas considerações finais. 

 

Com o escopo de operacionalizar o trabalho, foram seguidos os 

procedimentos metodológicos descritos nos próximos parágrafos. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando obter uma 

literatura que fornecesse dados oficiais, se disponíveis, sobre simulação com suas 

definições, vantagens e desvantagens. 

Em um segundo momento, foi conduzida uma pesquisa com o objetivo de 

verificar e apresentar como a simulação está inserida no EB, principalmente na 

Artilharia Antiaérea através da EsACosAAe. 
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Em outra parte do trabalho, houve a necessidade de pesquisar e abordar as 

principais características da AAAe e da VBC AAe GEPARD 1A2. 

Na análise dos dados, foi adotada como foco principal a busca por 

embasamento quantitativo que indicasse a confirmação de que o simulador é um 

facilitador no aprendizado de sistemas de armas. Para tanto, foi utilizada a 

ferramenta coleta de dados com militares que utilizaram o simulador do Sistema 

VBC AAe GEPARD 1A2 em sua formação. A referida pesquisa, após tabulada, foi 

analisada e comparada com as informações e dados levantados e apresentados no 

corpo do trabalho. 
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3 SIMULADORES 

 

O uso de simuladores é uma realidade e está intimamente ligado a arte da 

guerra. Durante a 2ª Guerra Mundial, simuladores foram utilizados para estudar a 

trajetória de mísseis e, desde então, com o crescimento exponencial da tecnologia 

chegamos aos exemplares apresentados nos dias atuais que possuem grande 

realismo e modelos em 4D.  

O Exército Brasileiro por meio da PORTARIA Nº 249-EME, DE 20 DE 

OUTUBRO DE 2014 define simulação como: 

a) Um simulador é um aparelho/programa de computador capaz de reproduzir 
e simular o comportamento de algum sistema. 
b) Os simuladores reproduzem fenômenos e sensações que na realidade não 
estão ocorrendo. Buscam reproduzir tanto as sensações físicas (velocidade, 
aceleração, percepção de paisagens) como o comportamento dos MEM ou 
situações de decisão que se pretende simular, com o objetivo de compor o 
treinamento de recursos humanos. (BRASIL, 2014, p. 36) 

 

Em relação à classificação a simulação está dividida em três: simulação viva, 

que ocorre no mundo real e utilizando materiais palpáveis; simulação virtual, 

pessoas inseridas em um ambiente virtual (computadorizado) e a simulação 

construtiva, que consiste em tropas simuladas em um ambiente simulado, mas sob o 

comando de agentes reais “jogos de guerra” (BRASIL, 2014). 

O emprego da simulação traz incontáveis possibilidades, Ferreira aponta as 

seguintes: 

- Permitir um aumento da quantidade e qualidade do ensino, instrução e 
treino, sem desgastar os equipamentos reais. 
- Acesso a um leque alargado de tarefas, cenários e situações disponíveis, 
algumas delas em condições extremas, o que permite a gradação dos 
objetivos da formação. 
- Permitir guardar os resultados do desempenho para serem posteriormente 
revistos, de forma a identificar e quantificar erros e, assim, introduzir as 
necessárias correções. 
- Permitir tirar um melhor aproveitamento das ações de treino real, quer pela 
aprendizagem e mecanização das rotinas que permitem uma melhor 
concentração da atenção naquilo que é essencial, quer pela melhor 
capacidade de avaliação dos erros. 
- Reduzir o tempo necessário às ações de formação. Reduzir o tempo de 
emprego de áreas de manobras, exercícios de tiro, etc. 
- Reduzir o desgaste prematuro dos equipamentos reais, consumo de 
combustíveis e munições e ainda evitar encargos suplementares com 
manutenção. 
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- Desenvolver inicialmente maior número de capacidades nos formandos, 
de molde que a operação em condições reais se processe com maior 
eficácia. 
- Permitir colher lições quanto ao emprego de sistemas de armas, unidades 
e respectivos apoios e procedimentos doutrinários, que estejam em uso. 
(FERREIRA, 2000) 

 
 

                          Figura 1 - Vantagens da simulação 

 
                          Fonte: Caderno de Instrução de Simulação Pg. 4-4 

 

É de extrema dificuldade listar todas as possibilidades que os simuladores 

permitem, entretanto, há algumas desvantagens que podem ser verificadas. O 

ambiente virtual não traduz de forma cem por cento fidedigna o palco operacional ou 

real, existe a necessidade de um alto investimento inicial para a criação ou aquisição 

dos softwares e aparelhos de simulação, com o passar do tempo os utilizadores dos 

sistemas de simulação podem se habituar ao bel-prazer de sua utilização evitando o 

desconforto presente nas operações e treinamentos legítimos (FERREIRA, 2000). 

Com isso, a obrigação de pesar os limites e tempos destinados ao uso do mundo 

virtual com o adestramento autêntico. 
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3.1 SIMULADORES NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército aprovou por meio da PORTARIA Nº 55-

EME, DE 27 DE MARÇO DE 2014, a Diretriz para o Funcionamento do Sistema de 

Simulação do Exército Brasileiro - SSEB (EB20-D-10.016). Essa portaria contempla 

objetivos, estrutura e funcionamento do SSEB e, ainda, define simulação militar 

como: “[...] reprodução, conforme regras pré-determinadas, de aspectos específicos, 

de uma atividade militar ou da operação de material de emprego militar, empregando 

um conjunto de equipamentos, softwares e infraestruturas.” (BRASIL 2014, p. 38) 

O SSEB “[...] conjunto de recursos humanos, instalações, aplicativos e 

equipamentos de simulação empregados no adestramento, treinamento, instrução, 

ensino militar e no suporte à tomada de decisão, estando dividido em programas” 

(BRASIL, 2014, p. 38). Possui como objetivos: 

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

 

A criação do SSEB, das Diretrizes para obtenção de simuladores para o 

Exército (PORTARIA Nº 249-EME, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014) e a Diretriz de 

Gestão do Sistema de Simulação para o Ensino do DECEX - SIMENS (PORTARIA 

Nº 056 -  DECEx, 26 DE ABRIL DE 2016), são medidas que mostram importância 

que o EB dá ao uso de simuladores na capacitação do seu pessoal. 

Como fruto dessas normas e pensamentos houve a criação de Cadernos de 

Instrução relacionados ao tema e a aquisição de inúmeros simuladores para 

atenderem as mais diversas áreas de atuação da Força Terrestre. Entre essas áreas 

estão a Aviação do Exército com simuladores de vôo de suas aeronaves, a Artilharia 
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de Campanha com os Simuladores de Apoio de Fogo (SIMAF), a Artilharia de 

Misseis e Foguetes com simuladores das Viaturas Astros, as Brigadas Blindadas 

com os simuladores presentes no Centro de Instrução de Blindados (C I Blind), a 

Artilharia Antiaérea com simuladores de seus sistemas de armas (GEPARD 1A2, 

RBS 70, Igla – S) entre outras. 

      Figura 2 - Posto de observação do Simulador de Apoio de Fogo (SIMAF) 

    
      Fonte: AMAN 

 

 

3.2 PERSPECTIVAS DA SIMULAÇÃO 

 

O futuro dos simuladores está assegurado, uma vez que sempre será 

desejável a minimização de riscos e a economia de meios. A possibilidade de repetir 

um processo tantas vezes quanto forem necessários, analisando erros e corrigindo-

os reforça o imperativo de que os simuladores são e continuarão sendo uma 

importante ferramenta de ensino e capacitação. 

O Exército Brasileiro alinhado a esse pensamento continua a adquirir e 

desenvolver simuladores como, por exemplo, o Simulador de Tiro de Armas Leves 

(STAL) criado com tecnologia cem por cento nacional.  
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    Gráfico 1 - Investimento mundial em simulação militar (milhões de dólares) 

 

    Fonte: Adaptado dos valores da Visiongain publicados no T&S Journal (Dec08/Jan09) 

 

 

A AAAe, inserida nos Programas Estratégicos do EB, tem a perspectiva de 

modernização e aquisição de novos equipamentos e armamentos. A aquisição de 

simuladores acompanha essa atualização. A EsACosAAe colocou em 

funcionamento no fim do ano de 2017 o simulador da VCB AAe GEPARD 1A2, um 

dos focos deste estudo.   

Infelizmente, o alto investimento necessário para desenvolvimento e compra 

dos simuladores acompadrados das dificuldades econômicas em que o país e 

consequentemente a Instituição se encontram embaraçam a ampliação do sistema e 

número de simuladores. Entretanto, com planejamento e organização o 

adestramento e habilitação de recursos humanos podem contar com a simulação no 

processo de ensino. Como exemplo, as unidades de AAAe das brigadas blindadas, 

enviam seus oficiais e sargentos para realizarem o Curso de operação da Viatura 

Blindada de Combate de Defesa Antiaérea GEPARD 1A2, na EsACosAAe, que 

conta com o simulador da respectiva viatura.  
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4 SIMULADORES NO SISTEMA DE APRENDIZAGEM DO EB 

 

O processo de ensino-aprendizagem em si já seria tema para vários estudos 

e trabalhos. Este TCC aborda apenas a participação dos simuladores na 

aprendizagem dos sistemas de armas antiaéreas, em especial da VBC AAe 

GEPARD 1A2. 

Aprender é um processo que engloba a descoberta, observação e exploração 

de um fato ou ambiente. A Instrução Reguladora do ensino por competências (IREC 

– EB60-IR-05.008) do DECEx em seu capítulo IV, secção I e Art 22 diz que  o 

indivíduo aprende quando: 

I - relaciona os dados novos aos seus conhecimentos prévios; 
II - relaciona as partes com um todo; 
III - interage com outras pessoas por meio do contato direto ou por meio dos 
produtos culturais, tais como os textos escritos, as mídias, músicas, dentre 
outros, que internaliza; 
IV - desenvolver, no plano psíquico, de modo pessoal os aspectos cognitivos, 
atitudinais e valorativos que estão presentes na cultura; 
V - se confronta com aspectos desconhecidos sobre algo, pois estes 
desencadeiam o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores; e 

V - está motivado para tal (BRASIL, 2014). 
 

A simulação Virtual, já citada no capitulo anterior, utiliza a realidade virtual 

(RV). Pimentel (1995) define RV como o uso de alta tecnologia para convencer o 

usuário de que ele está em outra realidade, promovendo completamente o seu 

envolvimento. Braga aponta realidade Virtual como: 

“... é uma técnica avançada de interface, na qual o usuário realiza imersão 
(estar dentro do ambiente), navegação e interação em um ambiente 
resumidamente tridimensional gerado pelo computador por intermédio de vias 
multi- sensoriais” (BRAGA, 2001). 
 

Existem várias razões para se utilizar a realidade virtual na educação. Braga 

as reúne da seguinte forma: 

• Maior motivação dos estudantes (usuários);  
• O poder de ilustração da realidade virtual para alguns processos e objetos é 
muito maior do que outras mídias;  
• Dá oportunidades para experiências;  
• Permite que o aprendiz desenvolva o trabalho no seu próprio ritmo;  
• Não restringe o prosseguimento de experiências ao período da aula regular; 
• Permite que haja interação, e desta forma estimula a participação ativa do 
estudante. 
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Pode-se observar que as razões para se utilizar a RV alinham-se com a ideia 

de aprendizado presente na IREC – EB60-IR-05.008, por exemplo, um dos ensejos 

na utilização da realidade virtual é a maior motivação dos estudantes e as Instruções 

Reguladoras (IR) articulam que o indivíduo aprende quando está motivado. Ratifica-

se, dessa forma, a importância dessa nova tecnologia no processo de 

aprendizagem.  

Incluso ao processo da aprendizagem está à avaliação que consiste em 

coletar e examinar um conjunto de informações, padrões e desempenho do discente 

(BRASIL, 2014). Os simuladores são uma ótima forma de avaliar os alunos e 

instruendos, pois apesar de não ser o ambiente real possibilita o erro (sem graves 

consequências) e a posterior repetição dos exercícios propostos, além de exigir um 

maior desempenho, já que não consiste em apenas responder questões de forma 

oral ou escrita, e permitir que os atributos da área afetiva fiquem mais evidentes, 

uma vez que o simulador mostra os resultados de uma falha ou ação mal executada 

instantaneamente. 

 

4.1 SIMULAÇÃO NA EsACosAAe 

 

A Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea utiliza simuladores na capacitação 

e formação de seus alunos há mais de 30 anos. Os pioneiros foram o SURO do 

Sistema de Armas do Canhão automático 35 mm Oerlinkon e CDT Superfledermaus 

e os ST1/ST2 do Sistema de armas do canhão Automático 40 mm C/70 Bosfors e 

EDT FILA (CUNHA, 2018). 

Com a criação dos Projetos Estratégicos do Exército, agora denominados 

Programas Estratégicos, concomitantemente aos grandes eventos que ocorreram no 

Brasil nos últimos anos, a Artilharia Antiaérea foi munida e modernizada com 

equipamentos sofisticados e de alto valor. Tal fato gera a necessidade de capacitar, 

de forma particular, o pessoal envolvido na defesa do espaço aéreo de nossa nação. 

Uma das formas de realizar essa adequação é utilizando os simuladores no 

processo de ensino.  

Os principais armamentos utilizados pela AAe brasileira são o Canhão Bofors 

40/70mm,  o míssil Igla - S, o  míssil RBS 70 e a VBC AAe GEPARD 1A2. Os 
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sistemas anteriormente citados, exceto o Canhão Bofors 40/70mm, contam com 

simuladores que facilitam a formação e capacitação de seus operadores. 

Como já foi dito, a EsACosAAe tem como principal missão especializar 

oficiais e sargentos em defesa antiaérea, a Escola conta com diversos simuladores 

no processo de ensino desses militares. Para ministrar os cursos e estágios ela 

conta com a utilização dos respectivos simuladores/emuladores, conforme tabela a 

seguir: 

Quadro 1 – Cursos e estágios da EsACosAAe 

EsACosAAe 

Cursos/ Estágios Simuladores Utilizados 

Curso Básico de Artilharia Antiaérea 

para Oficiais. 

Radar Saber M 60 (emulador), Igla – S, 

RBS 70, VBC AAe GEPARDB 1A2.  

Curso Básico de Artilharia Antiaérea 

para sargentos. 

Radar Saber M 60 (emulador), Igla – S, 

RBS 70, VBC AAe GEPARD 1A2. 

Curso de Operador de Alvo Aéreo. ____ 

Curso de operador de radar e direção de 

tiro para sargentos. 

Radar Saber M 60 (emulador). 

Curso de operação da Viatura Blindada 

de Combate de Defesa Antiaérea 

GEPARD 1A2. 

VBC AAe GEPARD 1A2. 

Curso de manutenção mecânica do 

Sistema FILA/BOFORS para oficiais e 

sargentos 

 

____ 

Estágio de Chefe de Peça e de Unidade 

de Tiro de Artilharia Antiaérea para 

Sargentos. 

Igla – S, RBS 70, VBC AAe GEPARD 

1A2. 

Estágio de Comandante de Seção de 

Artilharia Antiaérea para oficiais. 

Igla – S, RBS 70, VBC AAe GEPARD  

1A2. 

Estágio de Artilharia Antiaérea para 

pilotos militares. 

____ 

Estágio de Operação do Sistema de 

Mísseis RBS 70 para Oficiais/Sargentos. 

RBS 70. 

Fonte: EsACosAAe 
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O Radar SABER M 60 supracitado não possui um simulador, mas sim um 

emulador que tem como objetivo imitar o comportamento de um determinado 

conjunto de hardware, no caso, do referido Radar. 

A tabela acima mostra que a EsACosAAe, consequentemente a Artilharia 

Antiaérea, já tem como um alicerce do processo de aprendizagem o uso da 

simulação. 

 

                          Figura 3 - Simulador do Míssil Igla – S 

 
                               Fonte: EsACosAAe 
 
 

                          Figura 4 - Simulador do Míssil RBS 70 

 
                               Fonte: EsACosAAe 
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5  ARTILHARIA ANTIAÉREA E A VBC DA AE GEPARD 1A2 

 

          Este capítulo abordará características da AAAe e da Viatura Blindada de  

Combate de Artilharia Antiaérea GEPARD 1A2. 

 

 

5.1 ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

A AAAe tem a seguinte missão: impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo 

inimigo ou seu ataque, com a finalidade de possibilitar o funcionamento de órgãos e 

instalações vitais sediadas em Território Naciona (TN). E ainda, permitir a liberdade 

de manobra para elementos de combate no Teatro de Operações (TO) (BRASIL, 

2017). Pode ainda receber dois tipos de missão, Antiaérea (principal) ou de 

supercifície: 

A missão antiaérea consiste em realizar a DA Ae de zonas de ação (Z Aç), de 
áreas sensíveis, de pontos sensíveis e de tropas, estacionadas ou em 
movimento, contra vetores aeroespaciais hostis. Sua finalidade é impedir, 
neutralizar ou dificultar um ataque.  
A missão de superfície consiste em atuar contra alvos terrestres ou navais, 
complementando a ação de outros meios de apoio de fogo de tiro tenso. A 
missão de superfície é eventual e ocorre quando: 
a) as possibilidades de interferência do inimigo aéreo são mínimas; 
b) o valor da ameaça terrestre é considerável; e 
c) as características dos sistemas de armas a possibilitem (BRASIL, 2017). 

 
 

A AAAe, segundo o manual de Campanha EB-70-MC-10.231 Defesa 

Antiaérea, possui classificações quanto ao tipo, quanto ao transporte e quanto a 

faixa de emprego da ameaça aérea. 

Quanto ao tipo a Artilharia Antiaérea pode ser de tubo (canhões 40 mm, 

GEPARD) ou de mísseis (Igla – S, RBS 70), sendo que cada material possui 

capacidades e limitações próprias e um não excluindo o outro. Inclusive é desejável 

que um recubra as limitações do seguinte, por exemplo, os mísseis possuem um 

alcance mínimo que pode se batido pelo tiro dos canhões, já o alcance desse último 

é inferior ao do míssil que pode engajar vetores mais afastados. 

Quanto ao transporte a AAAe pode ser: portátil (Ptt) em que o material é 
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transportado pela guarnição (Igla – S); autorrebocada (AR) no qual o material é 

transportado por viatura (Can 40mm) ou autopropulsada (AP) em que o armamento 

e montado sobre a viatura (GEPARD 1 A 2). 

Já quanto à faixa de emprego da ameaça aérea a artrilharia antiaérea se 

classifica em: baixa altura atuando contra alvos voando até 3000 m; média altura 

agindo contra vetores voando entre 3000 m e 15000 m e, por fim, em grande altura 

em que os alvos estão voando acima de 15000 m. 

A estrutura da AAAe é a seguinte: 

Para cumprir sua missão principal, os diversos escalões de AAAe apresentam 
a seguinte estrutura: 
a) um subsistema de controle e alerta; 
b) um subsistema de armas; 
c) um subsistema de apoio logístico; e 

d) um subsistema de comunicações. (BRASIL, 2017). 
 

O subsistema de armas, no qual está inserida a VBC AAe GEPARD 1A2, 

destina-se a destruição dos vetores aeroespaciais inimigos sendo classificado 

segundo o manual Campanha EB-70-MC-10.231 Defesa Antiaérea, quanto ao 

alcance, em: 

a) muito curto alcance: possui alcance de até 6.000 m; 
b) curto alcance: possui alcance entre 6.000 e 12.000 m; 
c) médio alcance: possui alcance entre 12.000 e 40.000 m; e 
d) longo alcance: possui alcance mais de 40.000 m (BRASIL, 2017). 
 

Quanto ao tipo de defesa realizada a Artilharia Antiaérea divide-se em defesa 

móvel e defesa estática. 

A Defesa estática compreende a defesa de zona de ação ou área sensível e 

defesa de ponto sensível. As figuras a seguir apresentam o esquema de uma defesa 

estática: 

                             Figura 5 - DA Ae de Z Aç de DE com Msl AAe 

 
                                   Fonte: EB-70-MC-10.23 Artilharia Antiaérea Ed. 2017 
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                                Figura 6 - DA Ae de P Sen ou A Sen 

 
   Fonte: EB-70-MC-10.23 Artilharia Antiaérea Ed. 2017 

 

A Defesa móvel acontece quando a AAAe, prioritariamente Auto Propulsada 

(AP), acompanha uma tropa em deslocamento no TO/A Op, particularmente na ZC. 

Operando basicamente em defesa de colunas de marcha, na defesa de carros de 

combate em progressão, nas manobras de PC, nas mudanças de posição da 

artilharia de campanha entre outras (BRASIL, 2017). 

         Como exemplo, a figura mostra um esquema de uma defesa móvel: 

                         Figura 7 - Defesa móvel de uma coluna de marcha 

 
                             Fonte: EB-70-MC-10.23 Artilharia Antiaérea Ed. 2017 
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              Figura 8 - Defesa móvel de carros de combate em progressão 

 
                 Fonte: EB-70-MC-10.23 Artilharia Antiaérea Ed. 2017 

 

 

5.2 A VBC AAe GEPARD 1A2 

 

A Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2 é capaz de 

proporcionar uma excelente combinação entre mobilidade, proteção blindada e 

defesa antiaérea (BRASIL, 2014). 

Os dados técnicos apresentados a seguir foram retirados do Manual do 

Usuário do Bld AAe GEPARD 1A2 da empresa KMW (ALEMANHA, 2016) e do 

Manual de Operação do Sistema GEPARD 1A2 (BRASIL, 2014). 

A viatura é dividida em duas grandes partes: a torre com os armamentos e o 

chassi com os motores e o compartimento do motorista. Sua tripulação é de três 

homens sendo um motorista, um atirador e o comandante do veículo (esses dois 

últimos operam na torre). 

Como armamento principal o GEPARD possui dois canhões 35 mm Oerlikon 

com cadência de tiro teórica de 550 tiros/min (por arma). Além disso, possui 8 Lç 

Fum de 77 mm como armamento secundário. 

O sistema de comunicações empregado pela viatura é o Conjunto Rádio 

FALCON III e um intecomunicador entre a torre e o motorista. 

A VBC  AAe GEPARD 1A2 possui dois radares (tiro e busca) com as 

seguintes características:  

Radar de Busca:  

          - Alcance Horizontal: de 750 m a 15750 m;  
          - Alcance Vertical: 3000m;  
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          - Velocidade da Antena: 60 voltas por minuto;  
          - Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler; 
          - Banda de operação: Banda S; 

- Faixa de frequência: 2,3 a 2,49 GHz; 
- Frequência de repetição de pulso: 7,14 Khz. 

 
Radar de Tiro  

- Alcance: de 300 a 15000 m;  
           - Velocidade de acompanhamento: 0 a 475 m/s;  

- Período de inatividade: 0,4 a 11 s;  
- Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler (monopulso); 
- Banda de operação: Banda K  
- Faixa de frequência: 15,5 a 17,5 GHz 
 
A unidade de emprego (menor fração que tem condições de realizar, por 

tempo limitado, a missão tática atribuída à AAAe) do Sistema de VBC AAe GEPARD 

1A2 é a seção, composta de um Centro de Operações Antiaéreas (COAAe), um 

radar de busca SABER M60 e 4 viaturas GEPARD. Uma viatura constitui-se na 

unidade de tiro (menor fração de AAAe, sendo capaz de, com seu equipamento 

orgânico, detectar, identificar e atacar um vetor hostil). 

 
              Figura 9 - VBC AAe GEPARD 1A2 (unidade de tiro) 

 

                  Fonte: EB60-ME-23.016 
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 Figura 10 – seção de VBC AAe GEPARD 1A2 

 

 Fonte: EB60-ME-23.016 
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6 SIMULADOR DA VBC AAe GEPARD 1 A 2 

 

O Conjunto de simulação do Sistema Gepard na EsACosAAe é composto de 

01 (uma) Estação do Instrutor e 06 (seis) cabines de simulação do espaço de 

combate. Este simulador é capaz de auxiliar na formação do comandante e atirador 

da unidade de tiro, assim como na formação para eliminação de alvos aéreos e 

terrestres. Para isso, o simulador possui um sistema de formação aplicada (ASF) 

(CUNHA, 2018). 

O ASF é composto por um subsistema (TNO CAI) que permite aos instrutores 

elaborar, aplicar e acompanhar o treinamento no simulador. O TNO CAI possui um 

editor de cenário e um módulo de preparação (utilizados para criação de softwares 

educacionais); um módulo de instrução e o visualizador 2D (que apoiam os 

instrutores durante a formação); e o gerenciador global de cenários (responsável por  

controlar  os simuladores do espaço de combate) (CUNHA, 2018). 

O simulador possui inúmeros recursos que possibilitam variados tipos de 

exercícios. Os cenários podem conter até 06 (seis) viaturas com até 30 (trinta) alvos 

terrestres e/ou aéreos concomitantemente. Durante o treinamento existe a 

possibilidade de inserir o aluno em um ambiente de GE (Guerra Eletrônica) com 

panes nos radares (busca e tiro) e com os alvos lançando flare, além de simular 

defeitos dentro do blindado. Estes recursos implicam na necessidade de o operador 

do sistema ter iniciativa e conhecimentos para solucionar os problemas 

apresentados gerando, desta forma, uma melhor qualidade de ensino e 

aprendizagem.  

A EsACosAAe realizou neste ano de 2018 o primeiro curso de operador do 

Sistema GEPARD (cinco oficiais e oito sargentos) com o auxilio do ASF. A carga 

horária no simulador passou de 100 horas por aluno, inclusive com a execução de 

provas no mesmo. Tal fato trouxe um feedback extremamente positivo em ambos os 

lados do processo de aprendizagem (instrutores e alunos), pois um único instrutor 

podia formar vários discentes ao mesmo tempo que identificava e corrigia os pontos 

fracos exatos de cada um. 
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Figura 11 - Planta do Pavilhão de Instrução                

 
Fonte: Seção B 

 

A figura acima apresenta uma visão da área e localização das principais 

partes do conjunto de simulação da VBC AAe GEPARD 1A2, em que a área 

delimitada pela cor azul consite em uma sala de instrução onde também se encontra 

o posto do instrutor (perímetro vermelho). Nesta sala são explicados conceitos 

teóricos, o desenrolar dos exercícios posteriormente praticados no simulador entre 

outras. O posto do instrutor tem a finalidade de criar os diversos exercícios 

simulados enviando-os para as cabines de simulação, onde o aluno realiza seu 

treinamento, além disso, permite ao instrutor acompanhar o desempenho dos alunos 

nos exercícios destacando o feedback em tempo real. 

         Figura 12 - Posto do Instrutor 

 

           Fonte: Seção B 
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A área dentro do perimetro em verde (figura11) é a sala de simulação, 

destinada ao acondicionamento das cabines de simulação da VBC AAe GEPARD 

1A2 (4 ou 6 cabines) em que os alunos são inseridos para realiazar os diversos 

exercícos propostos. As referidas cabines tem o objetivo de representar de forma 

fidedigna o interior da viatura (espaço, instrumentos e aparelhos). As figuras a seguir 

são um exemplo dessa similaridade: 

           Figura 13 - Painéis da VBC AAe GEPARD 1A2 

 
             Fonte: Seção B 
 
 

           Figura 14 - Painéis da cabine de simulação do GEPARD 1A2 

 
Fonte: Seção B 
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O realismo existente entre a cabine de simulação e o interior da viatura 

GEPARD proporciona ao instruendo o sentimento e as dificuldades que existem 

dentro da mesma. Dessa forma, o mesmo é estimulado a tomar procedimentos 

idênticos aos que seriam tomados na realidade, favorecendo e massificando a 

aprendizagem. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

Para verificar e confirmar que o simulador é um facilitador no processo de 

aprendizagem do operador da VBC AAe GEPARD 1A2 foi feita uma pesquisa com 

os alunos que realizaram o curso de operador do referido Sistema neste ano de 

2018. Participaram da pesquisa 12 militares, entre oficiais e sargentos, que 

utilizaram o simulador durante sua formação, inclusive nas avaliações, tornando-os 

um valioso referencial para a ratificação dos objetivos deste trabalho. 

A pesquisa (Anexo A) era composta de 05 (cinco) perguntas, constituídas de 

04 (quatro) questionamentos que de múltipla escolha e 01 (um) questionamento na 

modalidade grade de opção, cujos resultados serão expostos a seguir em forma de 

gráficos: 

Pergunta 1: Já participou em outras atividades, cursos e/ou estágios com o 

uso da simulação? 

Resultado: 

SIM 50%

NÃO 50%

 

Metade dos participantes respondeu que já haviam utilizado simuladores em 

outras tividades de instrução durante a carreira. Observa-se com isso, que o uso de 

simuladores está sendo difundido e aplicado nas diversas áreas do Exército. 

Entretando, ainda há espaço para que tal prática seja mais empregada. 

Pergunta 2: Os conceitos e conhecimentos adquiridos em sala de aula 

puderam ser observados durante a utilização do simulador? 
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Resultado: 

SIM 100%

NÃO 

EM PARTE

 

Na questão número dois, cem por cento dos alunos responderam que sim, os 

conhecimentos adquiridos em sala puderam ser observados no simulador. Com isso, 

conclui-se que o simulador é uma importante ferramenta para o processo de 

aprendizagem, uma vez que, os conceitos teóricos abordados em sala são vividos 

pelos alunos sem o risco, custo e coordenações necessárias para o emprego real da 

vtr. Contudo, o uso do simulador não deve ser encarado como o fim do aprendizado, 

mas sim como uma etapa, pois como já foi dito no corpo deste trabalho, a simulação 

não substitui o treinamento real. 

Pergunta 3: Em sua opinião, qual grau de realismo do simulador da VTR 

GEPARD AAe 1A2? 

Resultado: 

ALTO 67%

MÉDIO 33%

BAIXO

 

O resultado dessa questão demonstra que o sistema de simulação apresenta 

um grau de realismo condizente com o do GEPARD, ou seja, o simulador se mostra 

uma ferramenta de instrução que alia tecnologia, didática, prática e realismo no 

processo de aprendizagem. 

Pergunta 4: selecione as três principais vantagens na utilização do simulador 

da VBC AAe GEPARD 1A2 no processo de aprendizagem deste sistema de armas: 
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Resultado: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Legenda: 

1   Otimiza a assimilação do conteúdo 

        2    Reduz o tempo necessário para a formação. 

        3    Aumento de confiança antes de utilizar o sistema propriamente dito. 

        4    Operação em diversas situações de risco sem comprometer a segurança do 

militar e do armamento  

        5    Possibilidade de realizar manobras que dificilmente seriam executadas em 

ambiente real   

        6    Feedback imediato ao instruendo  

        7    Realismo no estudo 

        8    Interação mais próxima entre aluno e instrutor            

        9    Participação ativa de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem 

 

Todas as alternativas foram contempladas com pelo menos uma escolha, ou 

seja, o uso do simulador implica em várias possibilidades e vantagens para os 

alunos em formação. Porém, o item com maior adesão foi o de otimização para se 

assimilar o conteúdo, com isso, pode-se ratificar que o simulador atua como um 

facilitador do aprendizado. 

Pergunta 5: No geral, a utilização do simulador da Vtr GEPARD 1A2 facilitou 

seu processo de aprendizagem na operação deste Sistema de Armas? 

Resultado: 

 

 

 

 
SIM

NÃO

EM PARTE
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Todos os participantes da pesquisa responderam que o simulador facilitou sua 

aprendizagem. Portanto, pode-se concluir que a formação do operador da VBC AAe 

GEPARD 1A2 é otimizada com a ferramenta da simulação. 

Esta pesquisa forneceu dados e embasamento para confirmar os objetivos 

propóstos por este trabalho.  
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8   CONCLUSÃO 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral abordar aspectos relacionados 

ao emprego do simulador da VBC AAe GEPARD 1A2 no processo de aprendizagem 

deste sistema de armas, com a finalidade de proporcionar informações relevantes e 

atualizadas sobre o tema. Mais especificamente, teve-se como foco ratificar a 

importância da simulação como formidável ferramenta para otimizar e facilitar o 

aprendizado do operador da referida viatura.   

 Sob um dos aspectos da pesquisa realizada, abordou-se a simulação com 

suas vantagens e desvantagens. Disso, concluiu-se que os simuladores, alinhados 

com exponencial avanço tecnológico, ganham mais espaço a cada dia, tanto no 

meio civil (medicina e aviação, por exemplo) quanto no meio militar (simulador de 

sistema de armas e aviação militar são modelos). É imponderável que os 

simuladores são um instrumento essencial ao meio bélico, pois, permite uma 

economia de meios, tempo e riscos primordiais para as Forças Armadas, 

especialmente no Brasil, que possuem recursos bem limitados. Entretanto, a 

simulação não substitui o treinamento “ao vivo” devendo-se atentar para os limites 

em que o simulador não acompanha o real. 

 O Exército Brasileiro verificando a importância desta tecnologia buscou criar o 

Sistema Simulação do Exército Brasileiro (SSEB) que junto com outras normas 

definem e aprovam a estrutura e aquisição de simuladores para a Força. Portanto, o 

EB está alinhado com essa tendência que é o uso da simulação. 

 Durante o trabalho abordou-se uma base para o processo de aprendizagem 

que requer relação, interação e motivação. A avaliação é uma parte importante do 

processo de aprendizagem onde o instrutor verifica o quanto cada aluno absorveu 

dos conteúdos ministrados. Disso, concluiu-se que o simulador é uma ótima 

ferramenta para o aluno relacionar o teórico com o real, interagir com o instrutor e se 

motivar, pois as novas gerações estão cada vez mais íntimas da tecnologia. Utilizar 

os simuladores durante as avaliações também se mostrou uma excelente forma de 

quantificar e/ou mencionar o que cada aluno adquiriu de conhecimento, pois permite 

uma variada possibilidade de cenários e situações particulares, além de se observar 

em loco os diversos atributos da área afetiva durante os exercícios propostos no 

sistema. A EsACosAAe utiliza os simuladores em seu processo de ensino há muitos 
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anos, sendo que neste ano de 2018, a Escola colocou em funcionamento o 

simulador do Sistema de VBC AAe GEPARD 1A2 para o curso de formação dos 

operadores do referido sistema. 

No corpo do trabalho, com a finalidade de colocar um plano de fundo e 

contextualizar a pesquisa, foi exposto um panorama geral da Artilharia Antiaérea 

com ênfase na sua missão, classificação e materiais utilizados. Dentre os materiais 

citados encontra-se a VBC AAe GEPARD 1A2, um dos focos deste trabalho, em que 

foram apresentadas suas principais características como tripulação, armamento e 

capacidades. A referida viatura tem uma grande importância estratégica, pois 

possibilita as brigadas blindadas ter meios antiaéreos que acompanhem sua 

mobilidade e poder de choque bld. 

O Sistema de simulação da VBC GEPARD foi analisado com o intuito de 

apresentar suas características e possibilidades, uma vez que conhecendo tais 

fatores pode-se extrair o máximo proveito de sua estrutura em prol do processo de 

aprendizagem.  

Com o desígnio de embasar o objetivo central do trabalho, verificar se o uso 

de simuladores facilita o processo de aprendizagem do operador da VBC AAe 

GEPARD 1A2, foi realizada uma pesquisa com os concluintes do Curso de operação 

do referido sistema neste ano de 2018 (5 oficiais e 8 sargentos) que passaram mais 

de 100 (cem) horas, incluindo avaliações, no simulador do veículo. Como síntese da 

pesquisa observou-se que não há duvidas quanto à otimização do processo de 

aprendizagem que, por consequência, se torna mais fácil. 

Diante dos resultados, conclui-se que a simulação é uma ferramenta que 

jamais deixará de ser utilizada no processo de aprendizagem, especialmente na 

formação de operadores de sistemas de armas, das diversas Forças Armadas pelo 

mundo. O Exército Brasileiro, com a aquisição do Sistema GEPARD e seu simulador 

buscou ampliar seu poder de combate, fornecendo DA Ae compatível aos meios da 

5ª Bda Cav Bld (11ª Bia AAAe AP) e da 6ª Bda Inf Bld (6ª Bia AAAe AP), sem se 

esquecer de que o material sem pessoal especializado é subempregado, com isso, a 

importância da aquisição do simulador. Pode-se concluir também que subtraindo as 

vantagens das desvantagens da simulação, o resultado é amplamente favorável ao 

uso de simuladores, pois proporciona economia de material (munição, combustível, 

peças entre outros), tempo, além de redução de riscos e danos ao meio ambiente 
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que sempre será desejável a qualquer Força Armada, empresa ou setor (civil e 

militar).  

Do exposto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados de 

maneira satisfatória, ratificou-se que o uso do simulador é um facilitador no 

aprendizado do operador da VBC AAe GEPARD 1A2, e que o presente trabalho 

abre caminho para novos estudos relevantes, tendo em consideração que houve 

temas de grande interesse descobertos durante o processo, mas que fugiram ao 

corte inicial escolhido. Sugere-se que, no sentido de continuar e aprofundar as 

pesquisas sobre o tema, sejam abordados em propostas futuras os simuladores dos 

Mísseis Igla–S e RBS 70, a evolução do sistema de ensino-aprendizagem no EB e 

na AAAe, com a finalidade de enriquecer e ampliar ainda mais as discussões sobre 

o uso de simuladores e o processo de aprendizagem no Exército Brasileiro. 
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ANEXO A 

PESQUISA COM OS MILITARES QUE UTILIZARAM O SIMULADOR DA            

VBC AAe GEPARD 1A2 

 

1º Ten Kleber Soares – Turma 2015 AMAN. 
  

Pesquisa conduzida acerca da utilização do uso da simulação no processo de 

aprendizado de armas antiaéreas, particularmente da Vtr GEPARD 1 A 2. O uso de 

simuladores no processo de ensino aprendizagem é uma realidade em todos os 

setores de educação no mundo. O Exército Brasileiro acompanha essa evolução, 

em especial a Artilharia Antiaérea, com o uso de simuladores em todos os seus 

sistemas de armas. 

Do exposto, solicito o apoio do senhor no sentido de preencher o questionário 

que se segue. Trata-se de um documento bastante curto com quatro questões de 

múltipla escolha e um questionamento na modalidade grande opção. Não tomará 

mais que alguns minutos do seu tempo.  

Sua experiência com a utilização do simulador da Vtr GEPARD 1 A 2 serão de 

grande valia para que obtenha um resultado fidedigno do objeto da investigação. 

Agradeço a disposição e disponibilidade na participação.  

 

1. Já participou em outras atividades, cursos ou estágios com o uso da 

simulação? 

o SIM  

o NÃO  

 
2. Os conceitos e conhecimentos adquiridos em sala de aula puderam ser 

observados durante a utilização do simulador? 

o SIM  

o NÃO 

o EM PARTE 

 
3. Em sua opinião, qual grau de realismo o simulador da Vtr GEPARD 1 A 2 

atinge? 

o ALTO  

o MÉDIO 

o BAIXO 
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4. Selecione as três principais vantagens na utilização do simulador da Vtr 

GEPARD 1 A 2 no processo de aprendizagem deste sistema de armas. 

o Otimiza a assimilação do conteúdo. 

o Reduz o tempo necessário para a formação. 

o Aumento de confiança antes de utilizar o sistema propriamente dito. 

o Operação em diversas situações de risco sem comprometer a segurança do 

militar e do armamento. 

o Possibilidade de realizar manobras que dificilmente seriam executadas em 

ambiente real. 

o Feedback imediato ao instruendo. 

o Realismo no estudo.  

o Interação mais próxima entre aluno e instrutor. 

o Participação ativa de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

 
5. No geral, a utilização do simulador da Vtr GEPARD 1 A 2 facilitou seu 

processo de aprendizagem na operação deste Sistema de Armas? 

o SIM  

o NÃO 

o EM PARTE 

 


