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O EMPREGO DO SIMULADOR DA VBC DA Ae GEPARD 1A2 NO 
ADESTRAMENTO, COMO ATENUANTE NA DEGRADAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE. 

Bruno dos Santos Baptista 

 

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso aborda aspectos positivos do 

emprego de simuladores de AAe no Brasil, relacionado-os à economia de meios, 

preservação ambiental das atividades militares e adestramento da tropa. O objetivo 

principal é relatar os apectos positivos no emprego de simuladores de artilharia 

antiaérea como por exemplo o simulador da VBC Gepard 1A2. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas com intuito de se obter subsídios advindos de manuais, 

instituições, revistas e diversas outras publicações que corroboram o trabalho com 

credibilidade de informação e que possam, enfim, servir de base para discussão 

sobre o tema e de fonte para se alcançar os objetivos propostos. As informações 

coletadas demonstram necessidade de se obter simuladores de materiais de AAe 

frente aos dispendiosos materiais de AAe encontrados no EB, que consomem muita 

munição e combustível, pela necessidade de se cumprir as normas ambientais, e 

pelo adestrando a tropa de forma mais incisiva pela capacidade de se repetir o 

exercício inúmeras vezes gastando-se muito pouco para tal. Ao final, pretende-se 

concluir que os simuladores são extremamente necessários porém não substituem 

por completos os exercícios no terreno e que a integração dos dois métodos, 

simuladores e exercícios no terreno, são preponderantes para se obter uma maior 

economia de meios, preservação do meio ambiente e um melhor adestramento da 

tropa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Simulação, GEPARD 1A2, Preservação, Meio ambiente. 



 

 

Abstract: Este trabajo de conclusión de curso aborda el estudio de las 

consecuencias del empleo de simuladores de Artillería Antiaérea con énfasis en 

Brasil, para así conseguir una mayor economía de los medios, una menor 

depreciación ambiental de las actividades ambientales y un adiestramiento mas 

competo de la tropa. El objetivo principal de este trabajo es relatar los factores 

positivos en el empleo de simuladores de artillería antiaérea, por ejemplo el 

simulador VBC DA Ae GEPARD 1A2. Fueron realizadas las investigaciones 

bibliográficas con el propósito de obtener resultados de manuales institucionales, 

revistas y diversas publicaciones que corroboren el trabajo con credibilidad de la 

información y que puedan finalmente servir de discusión del tema y fuente para 

alcanzar los objetivos propuestos. Los resultados encontrados demuestran la 

necesidad de obtener simuladores en los materiales de Artillería Antiaérea frente a 

los costosos materiales encontrados en el Ejercito de Brasil, que consumen mucha 

munición y combustible, asi como la necesidad de una menor polución ambiental, 

cumpliendo asi con las normas ambientales y por el entrenamiento de la tropa de 

forma mas estricta por la capacidad de repetir el ejercicio innumerables veces 

gastando muy poco para tal fin. Al final es posible concluir que los simuladores son 

extremadamente necesarios pero no substituyen por completo los ejercicios en el 

terreno y que la integración de los métodos , simuladores y ejercicios en el terreno, 

son preponderantes para asi obtener una mayor economía de los medios, 

preservación del medio ambiente y un mejor adiestramiento de la tropa. 

 

Palabras Claves: Simulador. Gepard 1A2. Preservación, Medio ambiente.  
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1  INTRODUÇÃO 

O uso de simuladores para treinamento militar não é algo tão novo. 

Encontramos registros de utilização desse recurso já no século XIX em jogos que 

simulavam estratégia em Escolas de Estado-Maior e também na Segunda Guerra 

Mundial (II GM). Na Primeira Guerra Mundial (I GM) também foi observada a 

utilização de simuladores, como por exemplo, uso de simulador de cavalo mecânico 

de madeira. (Wikipidia, 2015) Países com maiores recursos investidos na área de 

defesa, como Estados Unidos da América (EUA) e França já possuem e fazem uso 

de simuladores há muito tempo (DE OLIVEIRA, 2011). 

O treinamento militar sempre visou um máximo realismo na imitação dos 

eventos e fricção do combate. Além disso, o ambiente de volátil segurança global 

mudou as operações. O combate moderno exige um julgamento maduro e uma 

tomada de decisão rápida e precisa, fruto de treinamento eficaz. Os métodos 

tradicionais de adestramento envolvem desafios logísticos, geográficos e de 

pessoal, além da escassez e da limitação de recursos, que impedem exercícios de 

campo frequentes. 

 

Dos Santos, apud Couto Jr (2003), ressalta: 

Diante das dificuldades encontradas nos dias atuais, as Forças Armadas 
passaram a optar pela redução de manobras no terreno, em prol da 
utilização de meios didáticos relativamente econômicos, como estudo de 
situação em cartas, dispositivos de simulação e, com o crescente ápice da 
tecnologia da informação, os exercícios de simulação de combate.  

No Brasil, ainda está se desenvolvendo a mentalidade da simulação como 

método de treinamento da nossa Força Terrestre (F Ter). Desde o início da década 

de 1990 o exército está expandindo o uso de simulação no treinamento dos nossos 

militares, o que permitiu avaliar, por exemplo, o nível de preparo e adestramento das 

tropas que atuaram na Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti antes 

mesmo de serem enviadas para este país (COTER, 2016).  

Há uma série de benefícios que tornam a simulação de combate tão 

necessária e eficaz. A necessidade de uma melhor qualificação dos recursos 

humanos, aliada às evoluções e inovações tecnológicas cada vez mais sofisticadas, 
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propiciou a utilização da simulação para o treinamento militar, o que trouxe para as 

Forças Armadas de diversos países, dentre outros benefícios, considerável 

contenção e redução de custos. 

A preocupação com o meio ambiente tem sido um fato muito explorado na 

sociedade nos dias atuais. O Exército Brasileiro, querendo se adequar a esse novo 

cenário, vem adotando diversas medidas para a preservação do meio ambiente. 

Uma dessas medidas é o uso de simuladores nos treinamentos militares. Há uma 

série de benefícios que tornam a simulação de combate tão necessária e eficaz nos 

dias de hoje, entre esses benefícios está a atenuação de problemas ambientais 

causados pelos adestramentos. 

Para isso este estudo bibliográfico se desenvolverá através da leitura e 

seleção de material relacionado ao meio ambiente, as principais alterações 

ambientais causadas pelo ser humano e as políticas mundiais e nacionais que visam 

à preservação ambiental. Em seguida procurar-se-á demonstrar exemplos de como 

o Exército Brasileiro procura se adequar às normas ambientais vigentes e das 

práticas benéficas ao meio ambiente. Logo depois serão levantadas as principais 

informações a respeito das características e do emprego da VBC DA Ae Gepard 1A2 

e seu respectivo simulador. Como resultado deste trabalho serão relatadas ao final 

as consequências no meio ambiente decorrentes do uso deste armamento e seu 

simulador. 
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2  METODOLOGIA 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, objetivando gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionados 

a verificar a importância da utilização do simulador do sistema de armas GEPARD 

1A2 como forma de preservação do meio ambiente. Aproveitar-se, para tal, o 

método indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance 

da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas 

generalizações. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua efetivação, foi executada uma 

metodologia que se baseou na leitura exploratória e seletiva do material de 

pesquisa, e como continuidade, a revisão integrativa deste material, contribuindo 

para o processamento de sínteses e análises dos resultados de vários estudos, de 

forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível.  

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores com 

conhecimento sobre o assunto, especializados no meio militar e civil. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES et al.,2006).  

Para esclarecer os mecanismos pelos quais a importância da utilização do 

simulador do sistema de armas GEPARD 1A2 auxilia na preservação do meio 

ambiente e na formação de seus operadores, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica da seguinte forma: 

Fontes de busca – realizou-se uma extensa pesquisa bibliográfica eletrônica, 

utilizando como fontes de busca: 

- Monografias e artigos científicos da Biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da Escola de Artilharia da Costa e Antiaérea 

(EsACosAAe); e 

http://www.sinonimos.com.br/consubstanciar/
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Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas – foram utilizados 

os seguintes termos descritores: "simulação, GEPARD, sistemas de armas, artilharia 

antiaérea, meio ambiente, poluição sonora, poluição da água, poluição do solo, 

poluição atmosférica", respeitando as peculiaridades de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 
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3 A ARTILHARIA ANTIAÉREA E A VBC DA Ae GEPARD  

 

A seguir, serão abordados os principais conceitos relativos à AAAe, sua 

missão, seus tipos, classificação da AAAe, como funcionam suas defesas, 

apresentar as necessidades que fizeram a VBC DA Ae GEPARD 1A2 ser adquirida 

pelo EB, e suas possibilidades de limitações, de acordo com o EB70-MC-10.231, 

Manual de Campanha Defesa Antiaérea, ed. 2017. 

 

3.1 PECULIARIDADES DA ARTILHARIA ANTIAÉREA (AAAe) 

 

Veremos agora algumas definições básicas acerca da AAAe, tendo como 

base o Manual de Campanha DEFESA ANTIAÉREA EB70-MC-10.231(2017) que 

servirão para uma melhor compreensão da necessidade de aquisição do Sist A 

GEPARD 1A2. 

 

3.1.1 MISSÃO 

 

A missão principal da AAAe tem por finalidade: 

a) impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo; 

b) impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos a fim de: 

- na zona do interior (Zl), possibilitar o funcionamento das infraestruturas 

críticas sediadas em território nacional; 

- no TO, permitir a liberdade de manobra para elementos de combate, o livre 

exercício do comando e uma maior disponibilidade e eficiência das unidades de 

apoio ao combate e apoio logístico; e 

c) em determinadas situações, dificultar a utilização pelo inimigo de porções 

do espaço aéreo na ZI ou no TO. 
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3.1.2 TIPOS DE MISSÃO 

 

A AAAe pode e tem condição de receber dois tipos de missão:  

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. 

 

 

3.1.3 CLASSIFICAÇÃO DA AAAe 

 

AAAe pode ser classificada quanto ao tipo, transporte e teto de emprego. 

 

3.1.3.1 Tipo:  

 

 Pode ser de tubo ou de mísseis. 

 

3.1.3.2 Transporte: 

 

 Pode ser portátil, quando o material em questão é transportado pela 

própria guarnição; autorrebocada, quando o material é tracionado por uma 

viatura; ou ainda, autopropulsada, quando o material é montado sobre a 

viatura. 

 

3.1.3.3 Faixa de emprego da ameaça aérea: 

 

- Baixa altura – atua contra alvos voando até 3000m. 
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- Média altura – atua contra alvos voando entre 3000m e 15000m. 

- Grande altura – atua contra alvos voando acima de 15000m. 

 

 

3.1.4 TIPOS DE DEFESA 

 

 Existem preconizadas dois tipos de defesas, a defesa estática e a defesa 

móvel os quais veremos a seguir, podendo ser utilizadas em situação de Op G ou 

Op Ng: 

 

3.1.4.1 DEFESA ESTÁTICA: 

 

É quando o objetivo o qual a AAAe deve defender é fixo (hidrelétrica, pontes e 

aérodromos), ou está temporariamente estacionado (PC, Pos Art e Área de Ap Log). 

A seguir, estão apresentados esquematicamente dois exemplos de defesa 

estática, retirados do Manual de Campanha EB70-MC-10.231(2017): DA Ae de Z Aç 

de DE com Msl AAe e DA Ae de P Sen ou A Sen. 

 

 
Figura 1: DA Ae de Z Aç de DE com Msl AAe 

Fonte: EB-70-MC-10.231 Defesa Antiaérea Ed. 2017 
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Figura 2: DA Ae de P Sen ou A Sen 

Fonte: EB-70-MC-10.231 Defesa Antiaérea Ed. 2017 
 

 

3.1.4.2 DEFESA MÓVEL 
 

Defesa móvel é aquela que ocorre quando a tropa apoiada se encontra em 

movimento e a AAAe acompanha o seu deslocamento. As unidades de tiro, 

normalmente, marcham articuladas com a fração defendida (Fig 3). É realizada pela 

AAAe de baixa altura. 

É realizada pela AAAe de baixa altura e o material mais adequado é o AP. O 

material AR apresenta grandes limitações para ser empregado nessas 

circunstâncias, mas na indisponibilidade de material AP, deve-se privilegiar o míssil 

portátil, que deve ser utilizado embarcado ou sobre reparo montado em viatura. 

A defesa móvel é realizada normalmente no TO/A Op, particularmente na ZC. 

É utilizada, entre outras situações, na 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 e na proteção de qualquer tropa em deslocamento. 

Como exemplo, a figura 3 mostra a defesa de uma coluna de marcha. Nesse 

caso, o material antiaéreo é articulado no dispositivo da tropa apoiada. Defendem-

se, prioritariamente, a testa e a retaguarda da coluna e desdobram-se as demais 

unidades de tiro (U Tir) ao longo desta, mantendo-se a distância de apoio mútuo 
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entre elas. A figura 4 mostra um exemplo de defesa móvel de carros de combate em 

progressão, com as U Tir de AAAe articuladas na tropa apoiada. 

 

 
Figura 3: Defesa móvel de uma coluna de marcha 

Fonte: EB-70-MC-10.231 Defesa Antiaérea Ed. 2017 

 

 

 
Figura 4: Defesa móvel de carros de combate em progressão 

Fonte: EB-70-MC-10.231 Defesa Antiaérea Ed. 2017 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS E APRESENTAÇÃO DA VBC DA Ae GEPARD 1A2 

 

O Sistema AAe GEPARD 1A2 foi definido através da Portaria N° 31-EME, de 

7 de Março de 2013, da forma a seguir: 

 

A DA Ae é estruturada, na ZI e no TO, para ser empregada nas diversas 
faixas de altura e de alcance, para fazer frente aos diferentes tipos de 
ameaça. O Sistema AAe GEPARD integra o Sistema Operacional DA Ae 
para emprego na faixa de Bx Altu (até 3000 m), realizando a Defesa 
Antiaérea da Força Terrestre, bem como contribui para a proteção das 
estruturas estratégicas terrestres brasileiras e áreas sensíveis, cuja ameaça 
aérea inclui, entre outros tipos de vetores, as aeronaves de ataque ao solo, 



27 

 

caças-bombardeiros, helicópteros, veículos aéreos não-tripulados (VANT), 
mísseis (Msl) balísticos e de cruzeiro, foguetes e morteiros. (BRASIL,2013) 
 
 

A VBC DA Ae GEPARD 1A2, equipada com dois canhões 35 mm, foi 

projetada para proteger as unidades LEOPARD contra ataques e reconhecimento 

aéreo, sendo empregado em Bx Altu, tendo em vista ser plenamente apta e capaz 

de realizar tal tarefa, além de ser um sistema de armas autônomo (capaz de realizar 

a busca, aquisição, apreensão e engajamento por seus próprios meios) altamente 

móvel e capaz de fazer frente a uma variada gama de ameaças (alvos aéreos e 

terrestres), como nos mostra o EB60-ME-23.016 Operação do Sistema GEPARD Ed 

2014:  

 

a VBC DA Ae GEPARD 1A2 é capaz de proporcionar muito boa 
combinação entre mobilidade, proteção blindada, defesa antiaérea e 
situação aérea local de defesa aeroespacial […] é capaz de, por seus 
próprios meios, detectar, acompanhar e destruir uma incursão inimiga. 
(BRASIL, 2014) 

 

No sistema Antiaéreo (AAe) GEPARD 1A2, a unidade de emprego (U Emp) é 

a Seção (Sec) e a unidade de tiro (U Tir) é uma VBC DA Ae GEPARD 1A2. A Seção 

constitui-se de 01 (um) Radar SABER M60 (produzido pelo C T Ex), 01 (um) Centro 

de operação antiaérea eletrônico (COAAe Elt) e 4 (quatro) viaturas blindadas de 

defesa antiaérea. Uma VBC DA Ae GEPARD 1 A2 é uma U Tir, pois é autônoma, 

como já definida anteriormente. 
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Figura 5: RADAR SABER M 60 

Fonte: www.defesanet.com.br 
 

 
Figura 6: COAAe Elt 

Fonte: www.defesanet.com.br 
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Figura 7: VBC AAe GEPARD 1A2 

Fonte: desconhecida 
 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DA VBC DA Ae GEPARD 1A2: 

 

O GEPARD 1A2 é um carro de combate de defesa antiaérea sobre lagarta, 

com guarnição composta por três militares (Cmt, atirador e motorista). Abaixo serão 

listadas, resumidamente, algumas de suas principais características: 

a. Armamento principal – 02 (dois) canhões 35mm Oerlikon; 

b. Capacidade de munições: 320 (trezentas e vinte) munições no 

compartimento de munições antiaéreas para cada arma e 20 (vinte) munições no 

compartimento de munições anti-carro para cada arma; 

c. Cadência de tiro teórica: 550 (quinhentos e cinquenta) tiros por minuto por 

arma; 

d. Armamento secundário – 08 (oito) Lç Fum de 77mm; 

e. Sistema de Comunicações – Conjunto rádio FALCON III e 

intercomunicador; 

f. Dimensões do carro de combate: 

1) largura: 3,29 m; 

2) altura com a antena do Radar de Busca rebatida: 3,21 m; 
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3) altura com a antena do Radar de Busca levantada: 4,22 m; 

4) comprimento: 7,29 m; 

 
Figura 8: Dimensões da VBC GEPARD 1A2 

Fonte: EB60-ME-23.016 Operação do Sistema GEPARD Ed 2014 
 

g. Pesos 

1) Peso sem carga: 43.500 Kg; 

2) Peso de combate: 46.060 Kg; 

3) Pressão sobre solo (peso de combate): 12,9 N/cm2; 

4) Peso da Torre sem carga: 12.540 Kg; 

5) Peso da Torre com carga: 13.840 Kg; 

6) Arma completa sem munição: 890 Kg; 

7) Peso do tubo com a base de medida V0: 175 Kg. 

 

h. Conjunto de Força: Modelo MB 838 C.A.M. 500, de 10 (dez) cilindros, 04 

(quatro) tempos. 

1) Peso: 4.700 Kg. 

2) Medidas: 2520x2100x1220mm. 

3) Potência: 830 hp (2.200 RPM). 

4) Torque: 2860 Nm (1.500 RPM). 

5) Cilindrada: 37,4 dm 
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i. Combustível. 

4) Total de combustível 985 L . 

5) Velocidade máxima - 62 Km/h à frente e 24 Km/h à ré. 

6) Vau máximo. 

(a) Sem preparação 0,75 m; 

(b) Com preparação 2,25 m; 

 

j. Radar de Busca 

1) Alcance Horizontal: de 750 m a 15750 m; 

2) Alcance Vertical: 3000 m; 

3) Velocidade da Antena: 60 voltas por minuto; 

4) Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler; 

5) Banda de operação: Banda S; 

6) Faixa de frequência: 2,3 a 2,49 GHz; 

7) Frequência de repetição de pulso: 7,14 Khz. 

 

 
Figura 9: Radar de busca 

Fonte: EB60-ME-23.016 Operação do Sistema GEPARD Ed 2014 
 

l. Radar de Tiro 

1) Alcance: de 300 a 15000 m; 

2) Velocidade de acompanhamento: 0 a 475 m/s; 
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3) Período de inatividade: 0,4 a 11 s; 

4) Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler (monopulso); 

5) Banda de operação: Banda K 

6) Faixa de frequência: 15,5 a 17,5 GHz  

 
Figura 10: Radar de tiro 

Fonte: Seção B 
 

m. LASER 

1) Alcance: de 320 m a 5117,5m 

 

3.2.2 POSSIBILIDADES DA VBC DA Ae GEPARD 1A2: 

 

A VBC DA Ae GEPARD 1A2 apresenta como principais possibilidades, dentre 

outras, os seguintes aspectos: 

 

 Sist A totalmente autônomo (consegue detectar, identificar, acompanhar e 

engajar alvos de forma independente); 

 Realiza a detecção, identificação e acompanhamento de alvos até mesmo 

sob a influência de Guerra Eletrônica; 

 Possui radares de busca e de tiro independentes; 

 Calcula a probabilidade de acerto do tiro no acompanhamento das 

aeronaves. 
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 Possui um sinal luminoso para alertar quando o alvo está no alcance do 

armamento;  

 Pode operar em qualquer ambiente climático, tanto no frio (até -30º C) 

como no calor (até 46º C); 

 

Esta última possibilidade deve ser analisada com cautela, uma vez que a VBC 

DA Ae GEPARD 1A2 foi projetado por uma empresa alemã, visando atender as 

necessidades do Exército Alemão. Devemos levar em consideração que este 

armamento tem sua gênese em um país de clima temperado úmido. Inseridos nesta 

realidade, colocarmos como possibilidade operar até 46ºC, de fato, parece uma 

possibilidade. Contudo, como o Brasil adquiriu este armamento para ser utilizado em 

clima tropical (clima presente na maior parte do nosso país) e que em um 

determinado período do ano podemos alcançar temperatura próxima ou igual a 

46ºC, esta possibilidade passa a ser menos viável. 

 

 

3.2.3 LIMITAÇÕES DA VBC DA Ae GEPARD 1A2: 

  

 A VBC DA Ae GEPARD 1A2 apresenta como limitações os seguintes 

aspectos: 

 

 Alto custo de manutenção; 

 Apresenta certo desgaste em alguns componentes por ser um material 

que já foi utilizado pelo exército alemão; 

 Tempo para executar o remuniciamento, tendo em vista que esta 

operação é muito demorada. 

 

3.3 NECESSIDADES DA VBC DA Ae GEPARD 1A2 NO EB  

 

 Foi verificada uma oportunidade de aquisição de material AAe para mobiliar 

as Brigadas Blindadas do EB com uma DA Ae que fosse compatível com o material 

de dotação dessas Grandes Unidades, que utilizam o CC Leopard 1A5. 
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Compatibilidade esta que deveria ser tanto em mobilidade quanto em proteção 

blindada, conforme observa-se na Portaria Nr Nº 31-EME, DE 7 DE MARÇO DE 

2013. 

 

Com a desmobilização do Sistema AAe GEPARD pelo Exército Alemão, 
verificou-se uma oportunidade de mobiliar as Brigadas Blindadas do EB 
com uma DA Ae compatível com o material, tanto em mobilidade e proteção 
blindada, quanto em facilidade de apoio logístico, tendo em vista o carro 
possuir chassi semelhante ao alemão CC LEOPARD. O GEPARD é um 
sistema de armas autônomo e altamente móvel, com alta prontidão 
operacional, pequeno tempo de reação e capaz de fazer frente a uma 
variada gama de ameaças. (BRASIL,2013) 

 

 Sendo assim, Sistema Antiaéreo de 35 mm GEPARD 1A2 (composto de VBC 

DA Ae 35 mm GEPARD 1A2), foi adquirido com a finalidade de mobiliar as Brigadas 

Blindadas do Exército Brasileiro (EB) com uma Defesa de Artilharia Antiaérea (DA 

Ae) compatível com a sua natureza.  

 

 Sob essa óptica, o objetivo geral do projeto foi obter a capacidade de DA Ae 

da 5ª Bda Cav Bld (através da 11ª Bia AAAe AP) e da 6ª Bda Inf Bld (por meio da 6ª 

Bia AAAe AP), bem como permitir a proteção das estruturas estratégicas terrestres 

brasileiras e A Sen.  

No que se refere à proteção dessas estruturas estratégicas e A Sen, 

ratificamos a utilização desse armamento, no caso em situação de Op Ng, conforme 

nos conta Rômulo:  

 

Dentro de um grande evento o Brasil deve ter a capacidade de “oferecer um 
ambiente seguro em face das ameaças atuais”.  Com esse objetivo, houve 
um forte investimento em segurança nacional e a elaboração do projeto 
estratégico de Defesa Antiaérea do Exército Brasileiro, garantindo a 
aquisição de materiais de defesa antiaérea (DA Ae), como o GEPARD e o 
míssil RBS 70, e a produção tecnológica nacional, com o desenvolvimento 
do Radar SABER M60 e do Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico de 
Seção (COAAe Elt Sç). (RÔMULO, 2011) 

 

 No tocante a defesa das tropas blindadas, temos a confirmação dessa 

necessidade de emprego, segundo o site especializado www.forte.jor.br: 

 

http://www.forte.jor.br/
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O Sistema Antiaéreo de 35 mm GEPARD M1A2 (AAe 35 mm GEPARD 
M1A2) é um sistema de armas autônomo e altamente móvel, com alta 
prontidão operacional, pequeno tempo de reação e capaz de fazer frente a 
uma variada gama de ameaças. Ele foi adquirido com a finalidade de 
mobiliar as Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro (EB) com uma Defesa 
de Artilharia Antiaérea (DA Ae) compatível, facilitando o apoio logístico. 
(www.forte.jor.br) 

 

 No caso das defesas AAe das Brigadas citadas acima, as Figuras 3 e 4, 

evidenciam a importância do sistema GEPARD 1A2 para a defesa móvel dessas 

tropas, tendo em vista que este tipo de defesa é normalmente realizada por uma 

AAe de Bx Altu, sendo que o material ideal para esse tipo de defesa é o AP, 

principalmente por ser destinado a ser orgânico de Brigadas Blindadas, que são 

dotadas de alta mobilidade. Isso fica evidente no Manual de Campanha EB70-MC-

10.231, quando ele nos diz: 

A defesa móvel é realizada pela AAAe de Bx Altu. O material adequado é o 
AP, sendo que o material AR apresenta grandes limitações para ser 
empregado nessas circunstâncias. O Msl Ptt deve ser utilizado, nesse caso, 
embarcado ou sobre reparo montado em viatura. A defesa móvel é 
realizada normalmente no TO/A Op, particularmente na ZC. É utilizada, 
entre outras situações, na defesa de colunas de marcha, carros de combate 
em progressão, manobras de PC, mudanças de posição da artilharia de 
campanha e qualquer tropa em deslocamento.(BRASIL 2017) 

 

 Coadunando com explicação anterior, a distribuição das VBC DA Ae GEPARD 

1A2 adquiridos pelo EB foi feita da seguinte forma: 

Distribuição das VBC DA Ae GEPARD 1A2 POR OM 

EsACosAAe 3 VBC DA Ae GEPARD 1A2 (2+1) 

6ª Bia AAAe AP (6ª Bda Inf Bld)   17 VBC DA Ae GEPARD 1A2 (16+1) 

11ª Bia AAAe AP (5ª Bda Cav Bld) 17 VBC DA Ae GEPARD 1A2 (16+1) 

Tabela 1: Distribuição das VBC DA Ae GEPARD 1A2 POR OM 

Fonte: Seção B 
 

 

 Neste capítulo foram abordadas algumas peculiaridades da Artilharia 

http://www.forte.jor.br/
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Antiaérea, seus tipos de missões, tipos de defesa, características do VBC DA Ae 

Gepard, vimos também que o sistema antiaéreo de 35 mm GEPARD 1A2 (composto 

de VBC DA Ae 35 mm GEPARD 1A2), foi adquirido com a finalidade de mobiliar as 

Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro (EB) com uma Defesa de Artilharia 

Antiaérea (DA Ae) compatível com a sua natureza. 

 

4 SIMULAÇÃO  

Segundo Rômulo (2011), simulação é a imitação da operação de um 

processo ou de um sistema, do mundo-real, incluindo a própria passagem do tempo. 

Simulação envolve a geração de um histórico artificial do sistema e a observação 

daquele histórico artificial para se fazer inferências relativas às características de 

operação do sistema real, que está sendo representado. Existem várias situações do 

mundo moderno em que é de grande valia e às vezes até necessário simular 

ocasiões para se ter uma melhor resposta quando se for realizar determinada ação. 

No campo de batalha não é diferente. As consequências de pouco ou falho 

treinamento podem levar a fracassos em operações militares que acabam por gerar 

prejuízos e até mesmo mortes para as tropas que se permitem lançar ao combate 

sem um bom adestramento. Nada melhor que a simulação de uma situação real de 

combate para preparar militares para atuarem de forma eficaz quando for necessária 

a sua efetiva utilização. 

Haja vista as constantes restrições orçamentárias a que vivem submetidas às 

Forças Armadas Brasileira, a aquisição de material para o melhor adestramento de 

suas tropas muitas vezes é prejudicada pelo corte de alguns gastos. Tratando-se de 

armamentos nem sempre é possível ter meios suficientes para prover o treinamento 

adequado desses militares, resultado em grande parte pela baixa quantidade de 

munição existente para a prática do tiro com tais artefatos bélicos. 

O EB definiu simulação, de acordo com a Portaria Nr 008 – DECEx, de 10 de 

fevereiro de 2011, da seguinte forma: 

A simulação é definida como um método técnico que possibilita 
representar artificialmente uma atividade ou um evento real, por meio de um 
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modelo. Com o auxílio de um sistema informatizado, mecânico hidráulico ou 
de sistemas combinados, a simulação reproduz as características e a 
evolução de um processo ao longo do tempo. (BRASIL, 2011) 

Dessa forma, podemos concluir que a simulação é uma maneira encontrada 

para se reproduzir, em uma situação real ou artificial, comportamentos e/ou 

circunstâncias, maneira de se proceder em determinada ação do que se deseja 

simular. 

 

4.1 SIMULADOR: 

Segundo a OTAN, através do seu Glossary of Training Technology Terms, 

pode-se entender o simulador por meio do seguinte conceito: “um dispositivo que 

imita o comportamento dinâmico de um sistema real. O simulador pretende induzir 

os instruendos a responder como no sistema real, tendo em vista promover a 

aquisição e prática de tarefas/competências, conhecimentos e atitudes”. 

Confirmando e complementando essa definição, o EB, por meio da Portaria 

Nr 008 – DECEx, de 10 de fevereiro de 2011, aborda o simulador como:  

 

É um meio auxiliar de instrução que pode ser um: 
a) Dispositivo, programa de computador ou sistema que apresenta uma 

simulação; e/ou 
b) Equipamento que, em treinamento, reproduz as características 

essenciais de uma missão e possibilita a operação humana e direta. 
Os simuladores reproduzem fenômenos e sensações que na realidade 
não estão ocorrendo, tanto sansações físicas tais como, velocidade, 
aceleração e percepção de paisagens, como o comportamento dos 
equipamentos da máquina que se pretende simular. (BRASIL, 2011) 

 

4.2 TIPOS DE SIMULADORES: 

 

Os tipos de simuladores adquiridos pelo EB podem ser virtuais, no qual é 

permitido adestrar a guarnição do carro de combate em suas funções, simular o 

ambiente confinado de dentro da VBC para o comandante e o atirador e ainda 

integrar o simulador sintético portátil com o de blindados em cenário bastante amplo 

com riqueza de detalhes como descrito na revista eletrônica: 
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“ Simulação Virtual 
 

Treinador Sintético Portátil  - TSP - permite simular uma guarnição de carro 
de combate, e treinar os operadores em cada uma de suas funções, com 
exceção do municiador. Foi adquirido um conjunto para cada Regimento, 
além de mais 3 conjuntos para o Centro de Instrução de Blindados CIBld, 
totalizando 7) 
Treinador Sintético de Blindados -TSB - permite simular em ambiente 
confinado o comandante do carro e o atirador, e, no seu exterior, o 
motorista. Podem ser integradas aos TSP e simular o combate de até uma 
subunidade, com todos os seus apoios (apoio de fogo, engenharia, etc) 
contra um inimigo virtual, em um cenário bastante amplo com localidades, 
campo, rodovias, etc”. (DEFESA.NET,2011) 

 

O simulador construtivo é um meio de instrução destinado a treinar a 

guarnição nos procedimentos mais habituais da torre e panes da torre, bem como, o 

treinamento de motoristas em sua cabine: 

 
“simulação construtiva 
 
Simulador de Procedimentos de Torre – SPT - foram adquiridos dois tipos 
de simuladores deste tipo: as  de manutenção, destinada a treinar os 
mecânicos ( uma para o Parque  Regional de Manutenção da 3ª Região 
Militar) e as de procedimentos (uma por Regimento e para o C I Bld, 
totalizando cinco) destinada a treinar a guarnição nos procedimentos mais 
habituais  da torre e panes. 
Simuladores de procedimentos para motoristas - destinados a treinar os 
motoristas nos procedimentos mais habituais ocorridos na cabine do 
motorista ( dois por Regimento  e uma para o C I Bld, totalizando nove).” 
(DEFESA.NET,2011) 

 
 

A parte de simulação viva, destina-se ao treinamento do tiro do blindado, 

simulando o disparo com um feixe de lazer, permitindo o duelo entre blindados. A 

incorporação de um blindado antiaéreo no projeto Leopard, especificamente neste 

centro de simulação viva que torna o treinamento das guarnições menos 

dispendiosos . 

 

“simulação viva 

Dispositivo de Simulação de Engajamento Tático - DSET - destinados a 
realizar  treinamento de tiro contra um alvo ou contra outro blindado. 
Simulam, por meio de feixes laser, a trajetória da munição e acerto do 
impacto, permitindo o duelo entre blindados. Foram adquiridos um total de 
42, todos no CI Bld, à disposição dos regimentos, para que estes realizem 
seus treinamentos e adestramento de tiro.” 
Ao que se refere à ideia de se incorporar um blindado de defesa 
antiaérea,no caso o Gepard, além do aproveitamento de todo o aporte 
tecnológico e logístico já existente para dar suporte ao Projeto Leopard, 
seria mantida a mesma linha de pensamento, segundo a qual é muito 
menos dispendioso o treinamento das guarnições com o uso de 
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simuladores do que pelo uso intensivo das viaturas, causando o desgaste 
prematuro das mesmas”. (RIBEIRO, 2011, p. 1) 

 

 Com isso, podemos afirmar que o simulador do Sist A GEPARD 1A2, 

caracteriza-se proporcionar uma simulação de combate do tipo „„simulação virtual‟‟ e 

uma “simulação construtiva”, pois o instrutor consegue colocar panes na torre para 

que a guarnição treine os procedimentos. 

 

4.3 OBJETIVO DA SIMULAÇÃO 

A simulação objetiva trazer melhorias no treinamento de indivíduos e frações, 

ou seja, seu objetivo principal é formar e/ou adestrar recursos humanos. Pode ser 

empregada também com a finalidade de desenvolver e aperfeiçoar os sistemas de 

emprego militar para validação de doutrina, sendo assim a simulação também pode 

ser vista como uma ferramenta de apoio da decisão. (BRASIL, 2014)  

Além desse viés, a simulação também objetiva, reduzir os custos do 

treinamento, desgaste do material e custos com manutenção, através de um uso 

mais racional desses meios. 

 

4.4 BENEFÍCIOS DO USO DE SIMULADORES DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

PARA O MEIO AMBIENTE. 

 

Para analisar de forma mais completa a sistemática de emprego de tal 

armamento e a consequência do uso de seu simulador, não será abordado a forma 

de emprego e nem as peculiaridades do material por não ser o objetivo da pesquisa. 

Conforme as partes já documentadas nos tópicos anteriores deste trabalho, 

percebe-se que o emprego de uma VBC DA Ae Gepard 1A2 acarreta danos 

ecológicos do solo, água e ar, sendo assim, o emprego de um simulador deste 
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material que viabilizasse o adestramento dos militares, mas que não prejudicassem 

a relação homem – meio ambiente, seria de grande valia. 

O uso do simulador do Sist A Gepard 1A2, possui além das vantagens 

econômicas de não se usar munição real, viabiliza economia de combustível em 

decorrência do tiro no terreno. 

No caso do benefício do uso do simulador quanto à poluição sonora, o uso 

deste não gera o ruído produzido por um tiro real, sendo assim, não interferindo 

diretamente na saúde auditiva do operador ao das pessoas ao redor, no caso de um 

ambiente urbano, e dos animais no caso de um ambiente de floresta. 

Quanto a poluição atmosférica, pode-se denotar a emissão nula de gases na 

atmosfera, por não realizar disparo real do equipamento, sendo assim, contribuindo 

para conservação de um ar mais limpo. 

No que se refere a poluição do solo, a utilização do simulador a despeito do 

tiro real, que muitas vezes é realizado na costa devido a praticamente não existir 

obstáculos para área de tiro, este quando da sua utilização não deixam resíduos da 

explosão real que em muitas vezes além de poluir o solo também podem ocasionar 

queimadas na região onde caem os destroço de um disparo real. 

 

4.5 IMPORTÂNCIA DA SIMULAÇÃO E O SSEB 

Com base nos aspectos supracitados como vantajosos e desvantajosos para 

o emprego da simulação, nos permite afirmar que a importância da simulação para o 

treinamento e adestramento de indivíduos e tropa cada dia torna-se maior e mais 

clara aos nossos olhos e aos das nossas autoridades militares. Poder melhorar a 

eficácia do emprego de Sist A, por exemplo, sem colocar os militares em situações 

extremas e/ou arriscadas, ou ainda, com redução de custos com transporte, 

combustível, munições dentre outros, vem se demonstrando um caminho a ser 

seguido pelo EB. 
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Com base no exposto e acompanhando o rumo das grandes nações, 

principalmente no que tange os aspectos militares, o EB, visando atingir melhores 

condições de treinamento e adestramento para seu efetivo, decidiu criar um sistema 

que visa estimular e incrementar o uso de simuladores para o treinamento dos seus 

recursos humanos. O Sistema de Simulação do Exército foi criado por meio da 

PORTARIA Nº 55-EME, DE 27 DE MARÇO DE 2014 e seus objetivos básicos são:  

 

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)  

 

O SSEB tem como função, baseado na PORTARIA Nº 55-EME, DE 27 DE 

MARÇO DE 2014, proporcionar situações e meios adequados para serem aplicados 

em ambientes simulados, com fins de proporcionar aos militares um treinamento 

mais perto de realidade do combate possível. Busca ainda, estabelecer uma 

prioridade coerente das necessidades do EB neste campo, para que sejam 

empregados no sistema de instrução militar e no sistema de ensino, treinamentos 

que facilitem o aprendizado e evitem o desgaste prematuro do material real. 

Estabelece ainda, alguns fatores condicionantes para a aquisição de simuladores, 

tais como educação e infraestrutura, conforme poderemos perceber no trecho 

abaixo: 

Educação - Compreende nas atividades continuadas de capacitação e 
habilitação formais e não formais destinadas ao desenvolvimento do 
operador dos sistemas de simulação e simuladores, bem como ser objeto 
de formação e educação dos integrantes da F Ter. Eles devem permitir o 
desenvolvimento ou aprimoramento das competências individuais e 
coletivas, com capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, 
atitudes, valores e experiências para decidir e atuar em situações diversas. 
Especializado que não são formados no curto prazo. […] 
Infraestrutura - Os projetos de obtenção deverão prever todos os elementos 
estruturais (instalações físicas, equipamentos e serviços de manutenção) 
que dão suporte ao perfeito funcionamento dos simuladores e sistemas de 



42 

 

simulação, que necessitam operar e funcionar em ambientes climatizados 
(simulação virtual e construtiva) e com locais específicos de armazenagem 
(simulação viva, virtual e construtiva), evitando o desgaste antecipado dos 
materiais, principalmente os que possuem sistemas eletrônicos sensíveis ao 
calor. (BRASIL, 2011)  
 

 

Tendo como idéia forte complementar o SSEB através da sua aplicação no 

sistema de ensino, foi criado, através da PORTARIA Nº 056 – DECEX, DE 26 DE 

ABRIL DE 2016, o Sistema de Simulação para o Ensino (SIMENS). A referida 

portaria contextualiza o SSEB na DECEx através do SIMENS. Este sistema, de 

acordo com a PORTARIA Nº 056 – DECEX, DE 26 DE ABRIL DE 2016, abarca o 

conjunto de processos, instalações, recursos humanos, e ainda, equipamentos de 

simulação utilizados nas atividades de ensino militar.  

Sendo assim, o EB reconhece a importância do uso da simulação como 

método de treinamento através da criação de um sistema exclusivamente 

vocacionado para este fim (SSEB e SIMENS), que cada vez mais se faz e se fará 

presente em nossa realidade de treinamentos. 

Vimos neste capítulo sobre o conceito de simulação, tipos de simuladores, 

objetivo da simulação e como o simulador pode ser benéfico para a preservação do 

meio ambiente, como por exemplo, o uso deste não gera o ruído produzido por um 

tiro real e a emissão é nula de gases na atmosfera. Mesma a simulação ter muito 

fatores positivo para o adestramento, não substitui na íntegra a instrução em 

condições reais. 
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5 O SIMULADOR VBC DA Ae GEPARD 1A2  

Este capítulo pretende apresentar o simulador da VBC DA Ae Gepard 1A2 

que a EsACosAAe recebeu e as adaptações que a om passou para proporcionar 

condições ideais de utilização deste equipamento.  

O simulador do Gepard tem como finalidade a formação da tripulação para a 

utilização do sistema de armas e de seus subsistemas e a formação para eliminação 

de alvos aéreos ou terrestres. Essas duas principais tarefas se relacionam tanto na 

formação individual como na formação coletiva.  

Os cenários podem ser montados com até 06 (meia dúzia) VBC DA Ae 

Gepard combatendo até 30 trajetórias de alvos (aviões, Helicópteros e carros de 

combate).   

O simulador do Gepard que a Escola recebeu possui: 

a) Um posto do instrutor de onde o instrutor modifica os cenários, 

gerencia o grau de dificuldade da simulação e avalia os instruendos. 

 

 

Figura 11 - Posto do instrutor 
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Figura 12 - Posto do instrutor 

 

b) Seis cabines de simulação que é de onde os instruendos realizam o 

treinamento, tendo o posto do Cmt e o posto do atirador, colocando em 

prática a teoria aprendida na sala de aula em uma realidade virtual. 

 

 

 

Figura 13 – Cabines de simulação 
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Figura 14 - Cabines de simulação (interior) 

 

 

c) Três projeções, o periscópio do Cmt ou atirador, o radar de busca e a 

situação do cenário, essas imagens também estão na mesa do instrutor.  

Finalidade fazer uma retificação de aprendizagem ou demonstração para 

todos de como deverá funcionar o exercício de simulação. 

 

 

 

Figura 15 – Projeções da esquerda para direita: do periscópio, do radar 

de busca e da situação do cenário.  

 

Neste capítulo podemos concluir que o simulador pode afetar positivamente o 

meio ambiente, pois pode-se notar que o simulador do Gepard que a Escola 

adquiriu, em uma única instrução temos 6 cabines de simulação, ou seja, irá 
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adestrar ao mesmo tempo meia dúzia VBC DA Ae Gepard sem gastar 1L de 

combustível ou qualquer outro poluente.  

Como já foi abordado em capítulos anteriores, a simulação não substitui a 

eficácia de um treinamento real, mas ajuda a melhorar a performance dos 

instruendos, tendo um carga horária a mais de adestramento.  
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6 IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE CAUSADOS PELO USO DA VBC GEPARD 

1A2 E SEUS SIMULADORES PELO EXÉRCITO BRASILEIRO  

O meio ambiente pode ser danificado de diversas maneiras, desde o simples 

ato de se jogar um papel ao chão até os inúmeros malefícios causados pela poluição 

gerada por grandes indústrias despreocupadas com a preservação ambiental.  

Assim, mesmo que sejam ínfimos e pareçam imperceptíveis, os prejuízos 

ambientais de forma direta ou indireta causados por um treinamento com disparo 

real da VBC DA Ae GEPARD 1A2 podem ser constatados, como por exemplo, em 

sua influência na poluição sonora, na poluição atmosférica e na poluição do solo. O 

uso de simuladores para o treinamento dos operadores deste tipo de artefato além 

de serem excelentes instrumentos de adestramento podem resultar também numa 

diminuição dos danos ambientais, seja diminuindo os disparos de tiro real, seja 

permitindo que o investimento em compra de tal armamento possa ser repassado 

para investimentos na área da preservação do meio ambiente. 

É possível também observar no contexto brasileiro alguns dos impactos 

negativos resultantes da utilização da VBC Gepard 1A2 e as vantagens do uso seu 

simulador para o meio ambiente. 

 

6.1 POLUIÇÃO SONORA 

A poluição sonora é caracterizada por acontecer quando são modificadas por 

determinados momentos as condições normais de audição. Num país onde estão 

presentes grandes metrópoles com crescimento desordenado, este tipo de poluição 

ainda é pouco difundida nos meios de comunicação, se for comparar com outros 

tipos de danos ao meio ambiente, sendo um tipo de agressão ambiental que causa 

malefícios à saúde humana às vezes imperceptíveis no cotidiano, mas que a longo 

prazo poderá ser sentida.  

Ao ser disparado o Gepard 1A2 causa um forte estrondo, que pode resultar 

em efeitos nocivos à saúde tanto do operador, como dos que estão em sua 
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proximidade, inclusive para os animais que estão às voltas da área de disparo. Além 

da possível diminuição da capacidade de audição, este tipo de ruído pode causar, 

por exemplo, insônia, estresse e dores de cabeça. Nos animais a perda parcial da 

audição influi até mesmo para a sua sobrevivência já que muitos dependem deste 

sentido para a caça e para evitarem ser caçados. 

Com o uso do seu simulador para treinamentos, reduzirá a utilização de 

munição real e também haverá uma redução no nível de ruído tanto no local de 

disparo como no espaço que seria percorrido por tal artefato bélico, contribuindo, 

portanto para diminuir a poluição sonora em determinados locais. 

 

6.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A poluição atmosférica é uma das mais conhecidas e perigosas agressões ao 

meio ambiente, causada principalmente pela contaminação do ar por gases tóxicos.  

O Brasil conta com vários aglomerados populacionais vivendo em constante 

desenvolvimento, que na maioria das vezes se dá de forma descontrolada. Nesse 

contexto vemos a desenfreada emissão de vários tipos de gases poluentes pelo 

grande número de veículos e fábricas existentes por toda a parte deste país. 

No disparo e durante o seu percurso o tiro do canhão do Gepard 1A2 pode vir 

a emitir certa quantidade de gases prejudiciais ao meio ambiente resultantes dos 

gases gerados pela reação química gerada pela munição queima do seu 

combustível, além disso, pode-se levar em conta também o consumo de 

combustíveis fósseis derivado do uso de viaturas envolvidas em transporte de 

pessoal e material para treinamento em locais adequados para o tiro desse 

armamento. Tais emissões de gases podem contribuir para o agravamento do efeito 

estufa que podem resultar na destruição da camada de ozônio e no aquecimento 

global. 

A utilização do simulador da VBC Gepard 1A2 para o treinamento dos 

operadores desse Sist A diminui de forma considerável a emissão de gases, 

reduzindo o possível lançamento de partículas tóxicas no meio ambiente, além de 
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não ser necessária a utilização de viaturas para o auxílio no adestramento da tropa 

que acabariam por aumentar a poluição atmosférica. 

 

6.3 POLUIÇÃO DO SOLO 

Principal fonte de nutrição para o desenvolvimento saudável das plantas, 

responsável por regular a absorção da água e por servir de moradia para uma 

imensa fauna, o solo necessita estar conservado a fim de poder desempenhar suas 

funções de forma eficaz. Devido à sua grandeza territorial o Brasil possui diversos 

tipos de solo, que por muitas vezes sofrem pelo descaso do ser humano que o 

contamina com o acúmulo de lixo, o uso de agrotóxicos e outras ações degradantes, 

modificando a constituição do terreno original. 

O treinamento do tiro real com o Gepard resulta numa explosão deste artefato 

bélico ao ser disparado e ao se chocar com o alvo, que pode decorrer num despejo 

de destroços sobre o solo, ocasionando assim um acúmulo de detritos no terreno. 

Além disso, o tráfego de viaturas e pessoal pode modificar a disposição natural do 

solo e vegetação da região, que podem alterar algumas das características daquele 

terreno. 

A utilização do simulador ao invés da munição real para o treinamento 

proporcionará um adestramento eficiente sem a produção de detritos que seriam 

jogados no terreno. Além do mais não haverá necessidade de movimento de 

viaturas para o transporte de material e pessoal para um lugar adequado ao tiro real, 

não acarretando qualquer prejuízo ao terreno original. 

O uso de simuladores realmente é um fator positivo para o meio ambiente, 

pois como abordado neste capítulo um tiro real com o Gepard pode denegrir o meio 

ambiente de algumas maneiras. E com o recurso desta tecnologia, não haverá 

tráfego de viaturas e pessoal modificando a disposição natural do solo e vegetação 

da região, ou até mesmo a emissão de gases no caro de um tiro real. Mas mesmo 

tendo essa tecnologia, a simulação não substitui o exercício real.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal comprovar os efeitos positivos do 

uso de simuladores de AAAe pelo Exército Brasileiro para a preservação ambiental, 

sendo neste estudo dado ênfase para o resultado do uso da VBC Gepard 1 A2 e seu 

respectivo simulador para a realidade ambiental brasileira. 

Para se atingir esse objetivo principal buscou-se através de objetivos 

intermediários e específicos responder a algumas questões de estudo que visaram 

estabelecer bases para a pesquisa e reunir informações elucidativas ao caso em 

questão.  

Dessa forma foram relatados alguns conceitos de Artilharia Antiaérea e 

características do Sistema de Armas Gepard 1 A2, apresentando suas 

possibilidades e limitações. 

Em seguida foram abordados alguns conceitos de simulação, os tipos de 

simuladores, vimos que o simulador da VBC DA Ae Gepard 1A2 é um simulador 

virtual e construtivo, além de atos diretos na busca da melhora da qualidade do meio 

ambiente brasileiro foi demonstrado que outras ocasiões como a utilização de 

simuladores de combate para o adestramento de tropas mesmo que indiretamente 

também podem propiciar benefícios ambientais. 

Foram expostos alguns dos mais importantes tipos de poluições e alterações 

que o meio ambiente vem sofrendo ao longo principalmente das últimas décadas, 

causadas em grande parte pelo descuido do homem com a preservação do meio em 

que vive e que muitas vezes acaba por causar malefícios a sua própria saúde. 

De posse de todas essas informações foi possível evidenciar algumas formas 

como a VBC DA Ae Gepard 1A2 pode influenciar no aumento de danos ambientais 

no Brasil (poluição sonora, atmosférica e do solo). Aliado a isso foram expostas 

várias situações como o simulador deste armamento pode ser proveitoso para a 

diminuição dos diversos tipos de prejuízos causados ao meio ambiente decorrentes 

do treinamento dos operadores do Gepard com munição real. 
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Portanto, como resultado deste estudo foi possível comprovar que o 

adestramento dos militares que operam a VBC DA Ae Gepard 1A2 com o seu 

simulador ao invés da utilização da munição real pode influir de forma positiva para a 

preservação ambiental no Brasil. 
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