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A UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR DE TIRO FATS 4 NO ADESTRAMENTO DO 
OBSERVADOR DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  

 

Flávio Henrique Pinheiro da Costaa, Gleiton Farias de Souzab 

 
 

RESUMO: Exércitos Modernos no mundo inteiro têm buscado reduzir gastos com 

consumo de munições, chamadas “inteligentes”, dotadas de alto valor agregado, fruto 

da alta tecnologia nelas embutida. A fim de otimizarem o adestramento de seus 

quadros na aplicação de fogos com essas “munições inteligentes”, uma solução 

encontrada vem sendo a da simulação de combate, empregando recursos virtuais 

baseados em plataformas de Tecnologia da Informação (TI). O presente trabalho tem 

por objetivo verificar a influência da utilização do sistema de simulação FATS 4 para o 

adestramento do observador de artilharia de campanha, tendo como base as 

instruções ministradas aos cadetes do Curso de Artilharia da Academia Militar das 

Agulhas Negras. O trabalho tem por meta, ainda, verificar de que maneira sua 

utilização propiciou melhorias no processo de aprendizagem e execução, colaborando 

com a assimilação da técnica de observação e condução de tiros.  

 

           PALAVRAS-CHAVE: simulação de combate, adestramento, subsistema observação, 

observador, FATS e artilharia de campanha. 

 

ABSTRACT: Modern armies around the world have sought to reduce consumption expenditures 

of ammunition, called "smarts", with their high value-added product of high technology 

embedded in them. In order to optimize the training of its staff in the application of fires with 

these "smart munitions", a solution has been the combat simulation, using resource-based 

virtual platforms in the Information’s Technology (IT). This work aims to determine the influence 

about the using of the FATS 4 in the training of the field artillery’s forward observer, based on the 

instructions given to the artillery cadets of the Agulhas Negras Military Academy. This work also aims in 

which way their use provided improvements in learning and performance, collaborating to the 

assimilation of observation’s technique and calling shots.  

 

          KEY WORDS: combat simulator, instruction, observation subsystem, forward observer, 

FATS 4 and field artillery. 
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A UTILIZAÇÃO DO SIMULADOR DE TIRO FATS 4 NO ADESTRAMENTO DO 
OBSERVADOR DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  

   

 1 INTRODUÇÃO 

 

Os altos gastos com defesa nacional fazem o mundo repensar a forma de se 

combater. Os materiais de uso militar estão cada vez mais caros, bem como a 

munição utilizada para os diversos exercícios realizados pelos exércitos ao redor do 

globo.1,2 

Tal encarecimento dos recursos bélicos, que acaba proporcionando uma maior 

dificuldade em manter os materiais de emprego militar sempre disponíveis, faz com 

que o Exército Brasileiro conviva com uma realidade de adestramento reduzido, ínfima 

quantidade de munição e distanciamento dos subsistemas de Artilharia da prática real 

do combate, sendo este o cenário atual da maioria de seus grupos de artilharia3,4. 

O Apoio de Fogo, sistema operacional de comprovado poder destrutivo e de 

maior custo operacional agregado, principalmente em nichos de pesquisa e ensino, 

como o Curso de Artilharia da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), tem 

procurado utilizar simuladores que possam integrar seus subsistemas proporcionando 

a similaridade com o combate3,5.  

Nesta busca pela minimização de carências de adestramento, sistemas 

simuladores têm sido analisados e testados, na procura de um melhor aproveitamento 

de suas possibilidades6,7.  

Tentando-se a implementação de um modelo mais eficaz para as necessidades 

da artilharia, o sistema FATS 4 (Firearms Training Simulator, Simulador de 

Treinamento de Armas de Fogo, em tradução livre por este autor), adquirido pelo 

Exército em 2002, foi recebido em 2004 por uma equipe da Seção de Tiro da AMAN 

(Sec Tir).  

Foi utilizado, inicialmente, como meio auxiliar para a correção e aprimoramento 

da instrução de tiro dos cadetes. Contudo, pelas possibilidades adicionais 

apresentadas pelo programa utilizado, dentro das características de um sistema 

simulador de artilharia, o mesmo tem sido utilizado como instrumento de instrução 

para os cadetes do Curso de Artilharia, dentro do subsistema observação3. 

O equipamento em questão possui vantagens numerosas no adestramento de 

observadores de artilharia, pois cria condições semelhantes ao combate e possibilita, 
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àqueles que operam tais equipamentos, a realização de todos os procedimentos 

executados com o armamento real, exceto o uso da munição verdadeira8.  

Cabe ser ressaltado, também, que o simulador de combate FATS 4 permite que 

o observador aprenda a conduzir o tiro de artilharia no simulador conseguindo obter, 

assim, uma grande melhora em sua técnica. Isso tem como consequência um maior 

rendimento no momento da condução do tiro real, necessitando de menos munição 

para adestrar-se – grande objetivo dos simuladores3. 

Assim, ao se reunir tais necessidades operacionais às possibilidades do 

simulador, surgiu a seguinte problemática: de que maneira a utilização do sistema de 

simulação FATS 4 poderia contribuir para o adestramento do observador de artilharia 

de campanha? 

Em resposta a este questionamento, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar o simulador de tiro FATS 4, o qual já está em uso na Academia Militar das 

Agulhas Negras, a fim de se verificarem as vantagens e desvantagens do uso desse 

equipamento na assimilação da técnica de observação e condução de tiros do 

observador de artilharia de campanha. 

Para tornar possível que o objetivo geral seja alcançado, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a estabelecer um encadeamento para o raciocínio 

descritivo apresentado no trabalho, que se seguem abaixo discriminados: 

a. realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de elencar e conceituar os 

subsistemas da artilharia de campanha, bem como elucidar o processo da condução 

do tiro pelo observador de artilharia; 

b. descrever os tipos de trabalhos do observador. 

c. levantar os principais conceitos relativos à simulação de combate, a fim de 

relacioná-los ao simulador FATS 4. 

d. descrever as potencialidades do sistema FATS que podem ser utilizadas no 

adestramento do observador de artilharia de campanha. 

e. identificar os benefícios trazidos, fruto de observações, nas instruções 

ministradas aos cadetes do Curso de Artilharia da AMAN, utilizando-se o simulador 

FATS, de forma a verificar a eficácia na transmissão de conhecimentos por meio de tal 

instrução. 

f. concluir se o simulador de tiro FATS 4 pode ser utilizado com eficiência no 

adestramento dos observadores do GAC. 
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Embora haja softwares que proporcionem a simulação no combate dos meios 

de artilharia e outros que simulem concentrações, auxiliando o trabalho de 

observação, o Exército Brasileiro ainda não possui um simulador efetivo para 

adestramento dos subsistemas observação, central de tiro e linha de fogo2. 

As restrições orçamentárias têm afetado o Exército há vários anos. Já não é 

incomum que uma organização militar de artilharia conclua o adestramento de seu 

efetivo variável sem que os mesmos tenham realizado o tiro real e, quando possuem 

recursos, os exercícios são executados dentro das operações de maior simplicidade, 

melhor dizendo, aquelas que exigem menor quantidade de recursos3,9.  

Até mesmo em países que investem pesadamente no aparelhamento de suas 

forças armadas, como é o caso dos Estados Unidos da América, a simulação é 

realidade em todos os níveis operacionais da tropa, buscando minorar os custos e o 

aumento da eficiência das operações3,10. 

Nesse contexto, o presente estudo justifica-se por promover uma discussão 

embasada em procedimentos científicos e conhecimentos técnicos a respeito de um 

tema da atualidade e de grande importância para a difusão dos conhecimentos sobre 

o assunto. Busca-se, também, no presente trabalho, a identificação de dados técnicos 

que podem ser aproveitados num futuro processo de decisão quanto à aquisição de 

mais simuladores FATS 4 por parte do Exército Brasileiro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo utilizou o conceito de pesquisa aplicada, 

pois objetivou gerar o embasamento necessário sobre o equipamento de simulação 

FATS 4 e sua aplicação no adestramento do observador de artilharia de campanha, de 

forma a contemplar o prático, melhor forma de análise deste tipo de material. 

Por meio da técnica de pesquisa bibliográfica, do método de abordagem 

dedutivo e de uma pesquisa exploratória foram obtidos dados e informações 

necessários para a execução da pesquisa. 

A pesquisa abordou o problema de forma qualitativa, pois procura verificar e 

traduzir, em observações, as opiniões e informações, para poder classificá-las e 

analisá-las. 

Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 

pautando-se como método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa. Tal 
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fato permitiu a definição de termos, a coleta de dados e a estruturação de um modelo 

teórico de análise que possibilitou, por sua vez, a solução do problema proposto, 

consubstanciado em um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

Há de se salientar, também, que este autor participou efetivamente das 

instruções aos cadetes de artilharia junto ao FATS 4, o que caracteriza a técnica de 

observação participante. Tal situação permitiu que este autor realizasse uma série de 

observações ao longo do presente trabalho, enriquecendo-o com informações úteis 

sobre o funcionamento do sistema de simulação FATS 4 nos exercícios simulados de 

artilharia. 

Na busca do embasamento científico necessário à definição de termos, redação 

do Referencial Teórico e estruturação de um modelo teórico, que constituísse no 

suporte necessário à solução do problema de pesquisa, foi realizada uma revisão 

literária nos seguintes termos: 

a. Fontes de busca 

- Artigos científicos da base de dados do Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e do Google Acadêmico 

- Dissertações e monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército, após consultadas as bibliotecas de 

ambas as escolas. 

- Manuais de artilharia de campanha e cadernos nacionais e estrangeiros, como 

a revista Military Review, o Field Artillery Journal, e a revista Jane’s Defense. 

- Sites que contivessem informações técnicas sobre o sistema de simulação 

FATS 4. 

          b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Durante as pesquisas nas bases de dados eletrônicos foram empregados os 

seguintes termos descritores: "FATS 4, simuladores virtuais, equipamentos de 

simulação de tiro, artilharia de campanha", conforme as peculiaridades de cada base 

de dados. 

Levando-se em consideração que foram observadas milhares de ocorrências 

para os descritores acima mencionados, foram empregados operadores booleanos 

para combinar os termos de sua pesquisa “AND, OR, NOT” e operadores de 

proximidade “aspas” e “NEAR”.  

Ao findar a busca eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram analisadas, a fim de localizar artigos não encontrados 
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na referida pesquisa. 

            c. Critérios de inclusão 

 .Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol ـ

 .Estudos publicados de 1992 a 2009 ـ

 Estudos qualitativos que descrevessem o funcionamento do ـ

simulador de tiro FATS 4. 

 Estudos qualitativos que descrevessem o trabalho do observador de ـ

artilharia de campanha brasileira. 

 Estudos qualitativos que descrevessem os subsistemas da artilharia ـ

de campanha brasileira. 

    d. Critérios de exclusão 

- Estudos com objeto de pesquisa pouco definido e explicitado. 

A pesquisa se estruturou em etapas de levantamento e seleção da bibliografia, 

coleta e crítica de dados, leitura e fichamento das fontes, coleta de dados através de 

pesquisa sobre o funcionamento do simulador FATS 4, argumentação e discussão dos 

resultados. 

A pesquisa contou, também, com o suporte da pesquisa de campo, onde se 

observou o funcionamento do equipamento no presente estudo em exercícios de 

simulação na AMAN, tendo como população 63 (sessenta e três) cadetes do Curso de 

Artilharia daquela Academia Militar formados no ano de 2007. Tais militares foram 

escolhidos por terem participado da instrução de observação com o referido 

equipamento, incluindo-se o autor do presente trabalho. 

O instrumento de pesquisa constante do apêndice “A” abordou 5 (cinco) 

questões,  servindo de subsídio para, aliado à pesquisa bibliográfica e documental  e 

as observações realizadas durante as simulações, verificar a eficiência do 

equipamento de simulação FATS 4. O questionário foi aplicado a todos os 63 

(sessenta e três) cadetes e 4 (quatro) oficiais instrutores, todos do Curso de Artilharia 

da AMAN. 

Por fim, posteriormente à tabulação do questionário, foi realizada uma 

triangulação entre todos os dados obtidos, o que permitiu fundamentar a conclusão 

acerca da utilização do simulador de tiro FATS 4 no adestramento do observador de 

artilharia de campanha. 
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3 RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por finalidade conceituar aspectos referentes aos sistemas 

simuladores e à simulação, identificar o trabalho desenvolvido pelo observador de 

artilharia de campanha e, como foco principal, verificar aspectos relacionados ao 

simulador FATS 4, bem como o trabalho desenvolvido com esse equipamento no 

Curso de Artilharia da AMAN. Tudo para fornecer o embasamento necessário para se 

poder concluir sobre as possibilidades de adestramento e de implantação do simulador 

FATS 4 para o adestramento do subsistema observação, no Exército Brasileiro. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO APLICADO 

A INSTRUENDOS E INSTRUTORES 

  A partir de agora serão apresentados os resultados da pesquisa de opinião 

constante do apêndice “A” deste trabalho. 

Pergunta 
Altamente 

Necessário 
Necessário Importante 

Pouco 

Importante 
Desnecessário 

Número 1 86% 7% 5% 2% 0% 

 Totalmente 
Em grande 

parte 
Em parte 

Pouca 

Assimilação 

Não 

evidenciada 

Número 2 91% 9% 0% 0% 0% 

 Amplamente 
Boa 

visualização 
Visualizado 

Pouco 

acrescentado 
Não visto 

Número 3 86% 6% 8% 0% 0% 

 Altamente 
Grande 

enriquecimento 

Bons 

Ganhos 

Pouco 

vantajoso 
Desvantajoso 

Número 4 100% 0% 0% 0% 0% 

 

Número 5 Sem considerações a respeito dessa pergunta aberta 

 Quadro 1: Tabulação dos dados referente à pesquisa de campo 
 Fonte: o Autor 

 

No questionamento número 1: após ter sido instruído com o auxílio do 

simulador FATS 4, no subsistema observação, como o senhor avalia a existência 

deste sistema na formação e adestramento do observador de artilharia de campanha?, 
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oitenta e seis por cento dos cadetes declararam ser “altamente necessário”, sete por 

cento “necessário”, cinco por cento “importante” e dois por cento consideraram “pouco 

importante” . 

No questionamento número 2: O senhor percebeu uma maior assimilação da 

técnica de observação, somente presenciada, anteriormente, em sala de aula ou 

terreno reduzido?, noventa e um por cento conseguiram assimilar totalmente a técnica 

de observação e nove por cento a assimilaram “em grande parte” com o uso do 

simulador FATS 4. 

No questionamento número 3: Alguma parte da técnica de observação, 

relacionada ao emprego de determinado armamento, hoje em falta no curso e não 

visto no cenário de treinamento real, pode ser melhor assimilada pela simulação, como 

no caso de granadas iluminativas ou de tiro tempo?, oitenta e seis por cento 

responderam “amplamente”, seis por cento responderam “boa visualização” e oito por 

cento responderam “visualizado”. 

No questionamento número 4: Foi verificado que o simulador, de alguma forma, 

facilitou o processo de ensino e aprendizagem pretendido em suas instruções, dentro 

do subsistema Observação?, a totalidade dos instrutores observou que o processo de 

ensino e aprendizagem foi altamente facilitado com a inserção do simulador FATS 4. 

Não houve considerações para o questionamento número 5.  

Tais observações foram bastante úteis para corroborar o intento do presente 

trabalho, tendo em vista que a grande maioria dos instruendos e instrutores afirmaram 

ter havido ganho técnico na instrução de observação devido ao uso do simulador 

FATS 4. 

 

3.2 A SIMULAÇÃO DE COMBATE 

 

Pode-se verificar, segundo LAWAND JUNIOR1, que simulação tem sua origem 

na palavra latina simulatio, que significa ficção, fingimento, engano, artifício, e, por sua 

vez, a palavra latina tem sua origem no verbo simulare, que se pode traduzir por 

imitar, representar, copiar, reproduzir. Analisando a procedência, pode-se concluir que 

a palavra simulatio tem uma forte conotação negativa ao se aproximar da idéia de 

fraude, porém a segunda palavra incorpora aspectos muito mais positivos e próximos 

ao conceito correto.  
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 “Simulação”, no presente trabalho, remete-se ao processo geral pelo qual 

certos sistemas, operações ou fenômenos do mundo real são imitados, usando-se 

artifícios representativos como modelos. 

 

3.2.1 Simulação Virtual 

 

Segundo TEIXEIRA2, as simulações virtuais são aquelas executadas usando 

campos de batalha criados em computadores, utilizados em simuladores com 

aproximadamente a mesma disposição física dos sistemas de armas táticas e 

veículos. Ou seja: simulações virtuais são sistemas individuais usados para determinar 

tarefas de treinamento completas ou parciais, como, por exemplo, o tiro do carro de 

combate, o tiro da aeronave em vôo e o adestramento de observadores de artilharia. É 

este o caso do simulador FATS 4, em estudo no presente trabalho. 

Ainda segundo TEIXEIRA2, no ambiente virtual, os simuladores imitam o meio 

vivo para o combatente. O militar vê um computador gerar uma imagem de campo de 

batalha virtual e toma a ação apropriada. Os simuladores de treinamento virtual 

possibilitam ao soldado desempenhar com segurança tarefas perigosas, e é capaz de, 

rapidamente, mudar o cenário ou repetir tarefas específicas. Conclui-se que tais 

sistemas podem ser utilizados para treinar, individualmente, os observadores de 

artilharia em um campo de batalha, por exemplo.  

As simulações virtuais possibilitam aos exércitos uma série de vantagens. 

Tomando por base o equipamento FATS 4, comprovou-se que este pode reproduzir 

variados cenários, mudando-se o terreno e as condições climáticas, obtendo-se 

fumaça, neblina, chuva, neve ou mesmo possibilitando o desempenho de missões 

durante a noite.  

Além de proporcionar um adestramento mais eficaz da tropa, pela 

possibilidade de serem treinadas condutas em ambientes nos quais a observação do 

tiro real torna-se mais difícil, por exemplo, as mais diversas regiões do país 

representadas no FATS 4 favorecem ao combatente adestrar-se sem se afastar de 

seu aquartelamento.  

De acordo com as observações feitas pelo autor do presente trabalho, 

observou-se que o equipamento em questão fornecia grandes áreas de terreno virtual 
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para desdobrar completamente forças de manobra e posições de artilharia, o que 

gerava uma compreensão maior das dimensões do campo de batalha por parte do 

observador.  

Outro ponto a ser observado é que este flexível sistema também pode criar 

adversários, usando diferentes tipos de armamento, táticas distintas e níveis de 

dificuldade diversos. Isso passa a agregar experiência e flexibilidade ao observador, 

sem, contudo, ter os gastos que demandam os exercícios com tiro real. 

Contudo, cabe salientar que, apesar de os avanços tecnológicos 

proporcionarem ao FATS 4 grande padrão de realismo, tal equipamento não deve 

substituir os exercícios reais no campo, já que, por mais avançado que seja o 

simulador em questão, este não consegue reproduzir todos os elementos do combate 

real. Logicamente, o simulador de tiro FATS 4 pode ser empregado complementando 

um programa de adestramento. 

 

3.2.2 Simulador  

 

Segundo LOGADOURO3, um simulador é um dispositivo que representa as 

partes de maior significância de um sistema ou todas as partes de um equipamento. 

No que tange ao adestramento militar, um sistema simulador é comumente 

relacionado ao treinamento individual ou de guarnições. Como exemplos, podem ser 

citados os simuladores de carros de combate e os de tiro de armas portáteis em 

estandes. 

 

3.3 ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

3.3.1 Generalidades 

 

A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a força pelo fogo, destruindo 

ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Para cumprir tal missão, 

se propõe a realizar as seguintes ações: apoiar os elementos de manobra, com fogos 

sobre os elementos avançados do inimigo, realizar fogos de contrabateria dentro do 

alcance das suas armas e dar profundidade ao combate, aplicando seus fogos nas 

instalações de comando, logística, comunicações e na reserva do inimigo11. 
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Um aspecto que deve ser ressaltado é que a Artilharia de Campanha não 

atua, devido à sua composição, de maneira isolada; age sempre em proveito da 

manobra das armas base, que são a cavalaria e a infantaria11.  

Como qualquer arma, possui possibilidades e limitações; dentre suas 

principais possibilidades, estão: deslocar seus fogos em direção e alcance sem 

necessidade de mudança de posição, deslocar-se com rapidez, emassar seus fogos 

sobre um ou mais alvos, executar tanto o tiro direto quanto o indireto e realizar tiros 

precisos com o calibre e tipo de munição adequados sob quaisquer condições de 

visibilidade11.  

Dentre as limitações, encontram-se a necessidade de grande quantidade de 

munição, vulnerabilidade à ação aérea do inimigo, eficiência reduzida quando forçada 

a engajar-se no combate aproximado, e vulnerabilidade em face dos modernos 

equipamentos de busca de alvos, obrigando-a a uma constante mudança de 

posição11. 

Para cumprir suas missões, a Artilharia de Campanha engloba alguns 

subsistemas, cada um com uma atribuição específica, para que o fogo atinja o alvo 

com precisão e se obtenha os efeitos desejados. Alguns deles serão abordados em 

seguida. 

 

3.3.2 Subsistemas 

 

3.3.2.1 Linha de Fogo 

 

É inegável que o subsistema Linha de Fogo é, sem dúvida, a própria Artilharia 

por excelência; pode-se até mesmo dizer que os outros subsistemas trabalham para 

que seu emprego seja o melhor possível. Tal subsistema é composto de meios de 

lançamento e pelas armas; os primeiros são utilizados para o lançamento das armas 

sobre os alvos, sendo representados pelos canhões, obuseiros, lançadores e 

plataformas; as armas, que podem ser nucleares ou não-nucleares, atuam diretamente 

sobre os alvos para a obtenção dos efeitos desejados e são representadas pelas 

granadas, foguetes e mísseis11. 
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3.3.2.2 Meteorologia 

 

A artilharia de campanha pode, para bater um alvo, realizar um tiro com 

trajetória tensa ou com trajetória indireta12. No campo das trajetórias indiretas, o 

mesmo alvo pode ser batido por uma trajetória mergulhante (ângulo de incidência de 

tiro menor que 45º) ou trajetória vertical (ângulo maior que 45º).  

Em quaisquer dos casos de trajetória indireta, o tiro permanecerá um razoável 

tempo no ar, sofrendo as influências das condições meteorológicas. No entanto, as 

tabelas de tiro foram confeccionadas para condições meteorológicas ditas “padrão”, 

que quase nunca ocorrem simultaneamente. Desta forma, normalmente, ocorrerão 

diferenças no alcance e na direção do impacto, pois quanto mais tempo durar a 

trajetória, maior será a influência das condições meteorológicas sobre o tiro12. 

Dentro dos fatores meteorológicos que mais influenciam o tiro, pode-se citar o 

vento com suas vertentes direção e velocidade, a umidade relativa do ar, a densidade 

do ar e a temperatura ambiente. Cada fator citado pode influenciar o tiro de modo a 

causar uma pequena variação no alcance ou na direção da trajetória; somados, 

poderiam trazer diferenças que afetariam o efeito surpresa da primeira rajada12.  

Segundo C 6-12113, as variações meteorológicas são medidas no campo de 

batalha pelo posto meteorológico da bateria de comando da artilharia divisionária; este 

posto lança, em períodos de tempo determinados e que irão variar de acordo com o 

material em uso, balões meteorológicos que vão obtendo, na medida em que vão 

ganhando altura, os dados atmosféricos de cada altura pré-determinada, pela qual 

passarão as trajetórias dos tiros.  

De posse desses dados, preenche-se um boletim meteorológico e, a cada 

missão de tiro realizada, de acordo com a altura atingida pelo projétil, incluem-se as 

correções das variações proporcionadas pelas condicionantes atmosféricas. Essas 

correções conferem ao tiro uma precisão mais apurada e são muito úteis, 

principalmente, quando a artilharia atira sem a realização prévia de uma regulação13. 

 

3.3.2.3 Topografia 

 

Este é o subsistema responsável por, utilizando-se de processos de 

levantamento topográfico, determinar as coordenadas de pontos necessários à 

execução do tiro, estabelecendo uma trama comum e possibilitando a execução de 
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fogos precisos, sem a necessidade de uma ajustagem prévia1. Além disso, permite 

emassar o fogo, obter maior precisão e conseqüentemente maior surpresa, além de 

transmitir dados de locação de alvos para outras unidades de Artilharia. 

Para obter êxito em seu intento, este subsistema utiliza, para o levantamento 

dos alvos, diversos processos com equipamentos tradicionais, como o Goniômetro-

Bússola e o Teodolito, e eletrônicos, como o GPS, o DGPS e o Trimpack1.  

 

3.3.2.4 Direção de Tiro 

 

Este é o subsistema intitulado de “cérebro da Artilharia” e é a partir dele que 

as mensagens de tiro e correções passadas pelo observador são transformadas em 

comandos de tiro e reenviadas às peças. Este subsistema é responsável ainda por 

realizar uma avaliação criteriosa de cada alvo a ser batido, checando qual é o meio de 

apoio de fogo mais adequado para bater o alvo escolhido e qual a melhor maneira de 

fazê-lo, tudo com o intuito de obter o maior número de baixas nas tropas ou, ainda, 

causar o maior dano possível a instalações inimigas14.  

 

3.3.2.5 Observação 

 

O presente trabalho trata com um pouco mais de detalhes esse subsistema, por 

ser o adestramento deste o principal objeto de estudo do presente trabalho. 

O subsistema observação é o recurso fundamental de que a artilharia dispõe 

para obter informações sobre o inimigo e, mormente, localizar alvos, ajustar tiros e 

desencadear concentrações15.  

É imprescindível que os artilheiros, os quais vão desempenhar a função de 

observador, tenham o preparo técnico-profissional desejado para bem conduzir os 

tiros de artilharia aos alvos inimigos rapidamente, sob pena de se perder a 

oportunidade de se neutralizar uma ameaça, ou desperdiçar mais munição do que o 

previsto; em ambos os casos, percebe-se que a escassa prática na condução de tiros 

de artilharia tem levado a uma queda no padrão da condução dos tiros de artilharia por 

parte dos observadores15.  

Para realizar tal missão, a artilharia se utiliza de um observador, sendo este, 

normalmente, um oficial oriundo das baterias de obuses de uma Unidade de Artilharia 

de Campanha15. 
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3.4 TRABALHO DO OBSERVADOR DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

Seja em seu posto de observação, seja progredindo juntamente com a arma 

base, o observador tem por principal missão informar todas as atividades inimigas 

observadas. Dentre as informações, podem ser citadas: a natureza da atividade, sua 

localização, a quantidade de viaturas, homens, unidades, carros de combate, etc, na 

região ocupada ou que provavelmente será utilizada pelo inimigo para a instalação de 

sistemas de armas, postos de observação ou quaisquer outras situações que possam 

vir a se tornar ameaça às operações15.  

Deve, ainda, enviar a direção e velocidade do movimento observado e 

localização e deslocamento dos elementos mais avançados amigos, tudo sendo 

avaliado para proporcionar a eficácia, caso o observador venha a desejar o tiro sobre 

as posições inimigas, bem como a segurança da tropa amiga presente na região15. 

Para conduzir as granadas lançadas pelos obuseiros da artilharia de campanha 

até os alvos selecionados, o observador de artilharia utiliza-se do processo conhecido 

por “missão de tiro”. Para que se possa iniciar uma missão de tiro, deve-se localizar o 

alvo por um dos processos empregados, que são os de coordenadas, localização 

geográfica e transporte15. 

Após o alvo ser localizado por um dos processos supracitados, o observador 

começa a transmissão das chamadas mensagens de tiro, que são informações 

trocadas entre o observador e a central de tiro para permitir o efeito desejado sobre o 

inimigo enquadrado como alvo15.   

A troca de mensagens entre observador e central de tiro é constante, já que 

existem as mensagens anteriores ao tiro, mensagens durante o tiro e as mensagens 

de correção de erros, estas últimas visando a que a própria central de tiro refaça os 

cálculos para que o tiro subsequente consiga atingir o alvo após serem inseridas as 

correções feitas pelo observador15. 

 

3.4.1 Regulação de Precisão 

 

A regulação de precisão é um processo executado com a finalidade de 

incorporar ao tiro de artilharia os erros advindos de diversas situações, tais como o 

efeito dos desgastes de material, das condições meteorológicas e diferenças de lotes 

e características de munição, em momento e local selecionado especificamente para 
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este fim na operação militar15. Tudo isso com a finalidade de se obter o maior grau de 

precisão no seu desencadeamento do tiro sobre a posição inimiga15. 

O processo conduzido com o observador de artilharia deve possuir, como 

características importantes, a rapidez de execução, a economia de munição e a 

condução integral por este elemento, a fim de se minorar os erros durante o referido 

processo15. 

Já a regulação percutente é o processo de correção do tiro de artilharia de 

campanha envolvendo granadas que têm sua explosão desencadeada no momento 

em que a ogiva choca-se contra o solo15.  

Pode-se dividi-la em duas fases: a fase do ensaio e a fase da melhora, que, 

conjuntamente, vão propiciar à artilharia, a partir das retificações executadas pelo 

observador, tiro após tiro, a precisão requerida para o ataque a alvos distintos, de 

maneira a atingi-los em tempo oportuno e produzindo o efeito necessário15. 

Outro tipo de regulação é a de tempo, executada sempre após ser realizada a 

regulação percutente14. Aquela regulação objetiva permite que granadas, que 

possuem um contador temporal decrescente para detonação da mesma ainda no ar, 

possam explodir em determinada altura sobre o inimigo de forma a causar efeito 

distinto daquele obtido com a regulação percutente15. 

 

3.4.2 Tiro sobre Zona 

 

O tiro sobre zona é caracterizado pelos fogos executados na hora do combate, 

sobre as posições inimigas, de forma a obter as últimas correções para a condução 

precisa do grupamento de impactos sobre o alvo, ou de imediato, acertá-lo com a 

concentração de granadas necessárias para a obtenção do efeito desejado pelo 

comando15. 

O observador tenta executar o tiro sobre zona com o máximo de precisão aliada 

à surpresa, a fim de alcançar a maior dose possível de desmoralização e baixas. 

Dessa forma, solicita missões tipo “ajustarei”, na qual a correção do tiro deve se voltar 

para o centro da área de posição do inimigo, e missões tipo “eficácia”, quando se é 

permitido ou necessário, sem a realização de ajustagens prévias, assegurar a eficácia 

das rajadas, que nada mais são do que sequências de tiros de artilharia sobre um 

mesmo alvo15. 
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3.4.3 Regulação por Levantamento do Ponto Médio 

 

A regulação por levantamento do ponto médio, bem como na regulação de 

precisão, possibilita que os erros resultantes das condições meteorológicas possam 

ser introduzidos no tiro de artilharia, com a diferença de que esta pode ser executada 

na parte da noite, não necessitando da utilização de granadas que iluminem a área de 

impactos, com a finalidade de permitir a observação dos mesmos15. 

Tal regulação somente se torna possível por meio da observação do alvo por 

dois observadores, localizados em posições diferentes, que identificam o ponto de 

arrebentamento da granada através do clarão que sua explosão provoca15. 

Realizando-se a comparação dos dados da observação de cada posto, é possível 

determinar as correções para o tiro da artilharia. 

 

3.5 PROCESSO DE TRABALHO COM O SIMULADOR DE TIRO FATS 4 

 

O simulador de treinamento virtual FATS, geração 4, foi desenvolvido pela 

empresa FATS inc.16, que atua no mercado mundial de simuladores desde 1984 e que 

já vendeu mais de 5200 equipamentos deste tipo para os mais diversos exércitos e 

empresas de segurança ao redor do mundo.  

Esse simulador foi adquirido pelo Exército Brasileiro ao custo de USD 504.000 

(quinhentos e quatro mil dólares americanos) e destinado à Seção de Tiro da AMAN 

no ano de 2004, com a finalidade original de aperfeiçoar a instrução de tiro dos 

cadetes do Exército, futuros oficiais combatentes de carreira e principais difusores de 

modernos conhecimentos nos mais distintos assuntos militares, bem como dos 

assuntos relacionados ao tiro. 

No entanto, percebeu-se que, pelas características versáteis e estruturais e da 

possibilidade variada de emprego proporcionada pelo software em uso, o simulador 

FATS 4 começou a ser empregado, também,  num trabalho conjunto entre a Seção de 

Tiro e o Curso de Artilharia da AMAN.  

O objetivo foi melhorar aspectos da formação e adestramento dos cadetes do 

referido Curso, mormente no que diz respeito ao subsistema observação da artilharia 

de campanha. Seria um grande desperdício ter um simulador de tiro indireto dentro da 

própria AMAN e este não ser utilizado em prol da formação dos cadetes de artilharia. 

Este capítulo tem a intenção de abordar as principais características e 
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potencialidades deste sistema simulador, dando maior destaque às possibilidades 

existentes para o adestramento do observador de artilharia de campanha, bem como 

mencionar as instruções desenvolvidas entre o Curso de Artilharia e a Seção de Tiro 

da AMAN, agregando a tudo isso as consequências para o adestramento dos cadetes 

do referido curso. 

 

3.5.1 O Simulador de Treinamento Virtual FATS 4  

 

 

                         Figura 1: tela virtual do simulador FATS 4. 
                           Fonte: o autor 
 

O Simulador de Treinamento Virtual FATS 4 é um simulador virtual composto 

por dois projetores, os quais são responsáveis por possibilitar a visualização de todo o 

cenário, sendo este projetado em terceira dimensão numa tela vertical de sete metros 

de comprimento por dois metros e meio de altura17.  

O gerenciamento de todo o conjunto é realizado por um sistema central, 

composto por três computadores, sendo responsável por enviar os dados para 

projeção, conseguidos por meio do banco de dados do simulador e controlados 

automaticamente pelo sistema, ou pelo instrutor que se encontra no comando da 

execução do exercício17. 

Há uma grande gama de dados existentes na biblioteca do simulador FATS e 

que proporcionam experiências às vezes únicas aos instruendos. Como exemplos, há 

vários cenários projetados em terceira dimensão, como alvos típicos de artilharia ou 

um aeródromo, e que, através de um controle incorporado, podem ser percorridos pelo 

instrutor de maneira que os alunos tenham a impressão de estar sendo executada 

uma progressão real no terreno17.  

Os cenários constantes do banco de dados do simulador, apesar de já 

possuírem estradas ou construções na representação, podem assimilar todo tipo de 

objeto de uso militar ou não. Tais cenários constam da grande biblioteca do simulador 

e estão disponíveis para o instrutor quando da solicitação da função “montagem de 

cenários” e podem receber, além de movimentos, “personalidade” própria durante o 

exercício de combate, quer seja o objeto um elemento humano, como soldados em 

combate ou refugiados de campos de batalha, ou um helicóptero realizando ataques 

sob as posições a serem defendidas17. 
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Na parte que cabe ao observador, o sistema permite que sejam confeccionadas 

listas de alvos, planos de fogos de artilharia, desencadeadas missões de tiro das mais 

diferentes entre si e com variação também na composição dos calibres dos obuses de 

um grupo, por exemplo. Podem ser desencadeados, ainda, tiros com peças isoladas, 

possuindo o simulador o mesmo sistema de controle e direção de tiro integrantes da 

técnica de tiro atual, o que só faz aproximar o treinamento virtual do combate 

convencional17. 

 
3.5.2 Adestramento do subsistema observação da artilharia de campanha 

(redigido a partir de observação participante deste autor) 

 

 

                                           Figura 2: cadete ocupando PO simulado 
                                   Fonte: COSTA18    

 

Por ser um dos subsistemas mais difíceis de serem adestrados devido à 

escassez de munição, a utilização do simulador FATS 4 para o adestramento do 

subsistema observação representa um grande ganho na instrução dos futuros 

observadores da artilharia de campanha do Exército Brasileiro: os cadetes do Curso 

de Artilharia da AMAN. Além disso, a experiência no simulador mostra que o 

instruendo assimilava muito melhor as instruções posteriores, no momento em que 

estava sendo utilizada munição real.  
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                            Figura 3: instrutor conduzindo a simulação 
                                     Fonte: COSTA18 

 
O simulador de tiro FATS 4 pode ser comparado a um terreno reduzido, que 

nada mais é que uma maquete representativa de um terreno para que os cadetes 

possam praticar a observação de tiros simulados de artilharia;  porém, a diferença é 

que o FATS 4 dispõe de muito mais interatividade e realismo, fazendo que se 

aproxime muito da realidade a execução de tiros de artilharia.  

O fato de se dispor de alvos bastante peculiares e idênticos aos encontrados 

num exercício real, tais como soldados equipados e viaturas, bem como um eficiente 

sistema de som, proporciona um realismo que não encontra comparação em outros 

sistemas de simuladores que não sejam virtuais, tornando, assim, a instrução muito 

mais interessante e, consequentemente, mais proveitosa. 

Desde o ano de 2004 são desenvolvidos exercícios com os cadetes do Curso 

de Artilharia da AMAN; porém, a partir do ano de 2006, foram estabelecidos 

metodicamente trabalhos de regulação e tiro sobre zona completos no simulador 

FATS 4. Este autor pôde comprovar, nos anos de 2006 e 2007, juntamente com o 

Capitão Logadouro, integrante da seção de tiro da AMAN entre 2004 e 2006, que os 

cadetes tinham a possibilidade de executar as correções e verificar o comportamento 

dos tiros, percebendo a dispersão do tiro e, também, a influência das características 

atmosféricas simuladas no desempenho do tiro. 

Os exercícios aconteciam da seguinte maneira: um grupo de cadetes composto 

por aproximadamente vinte militares ocupavam o auditório onde se localizava o FATS 

4, munidos de binóculos para as correções do tiro. O terreno era projetado na grande 

tela e a instrução iniciava-se com uma ambientação do instrutor da Seção de Tiro ou 

do Curso de Artilharia sobre as peculiaridades sobre o sistema apresentado.  
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Em um primeiro momento, começando de um nível mais básico, os cadetes 

deveriam conduzir uma regulação, sendo-lhes dado o ponto de vigilância sobre o qual 

deveriam regular. Poderiam ser fornecidos aos cadetes pontos nítidos do terreno, 

como cotas, árvores isoladas e construções. Nesse momento, já começavam as 

primeiras dificuldades, pois a avaliação de distâncias, aliado ao fato de o terreno ser 

totalmente desconhecido de todos e mais a sensação de profundidade dada pela tela 

do equipamento de simulação faziam com que, inúmeras vezes, o cadete solicitasse 

concentrações em locais distintos daqueles solicitados.  

Cabe salientar que o instrutor não interferia na locação dos cadetes e inseria no 

sistema os dados fornecidos por eles; no momento do desencadeamento do fogo, o 

tiro poderia cair muito distante de onde o cadete imaginava, atestando, assim a 

importância de bem se orientar para locar os alvos. A partir do primeiro disparo, os 

cadetes utilizavam seus binóculos para corrigir o tiro.  

Outro fato interessante é que, para fins de adestramento dos subsistemas, as 

comunicações eram estabelecidas normalmente, com o observador se ligando com a 

central de tiro, para que esta realizasse os cálculos necessários para o próximo tiro, 

repassasse os dados de tiro para a linha de fogo e este último subsistema executasse 

os procedimentos para o tiro. Porém, o instrutor que estava junto ao equipamento 

FATS inseria tais correções no próprio sistema, para que o mesmo pudesse realizar 

seu próprio cálculo e tivesse melhores parâmetros para corrigir o tiro. 

Após terem executado uma regulação, os cadetes iriam ser postos à prova na 

condução de um tiro sobre zona. Inicialmente, eles deveriam escolher pontos nítidos 

no terreno ou construções, a fim de solicitarem os tiros na região assinalada. 

Começava-se, primeiro, com uma ajustagem da primeira concentração de dois tiros, 

para que os cadetes fizessem a correção do centro dos arrebentamentos para o alvo, 

utilizando o binóculo inicialmente; em seguida, caso fosse satisfatória a correção do 

tiro, era executada uma eficácia sobre aquele alvo, ou seja, um tiro com todas as 

peças de artilharia “no terreno”.  
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                                      Figura 4: computador de uso do instrutor. Na tela e à direita, 
                                          carta digitalizada para locação de pontos de interesse 
                                          para o instruendo.  

                             Fonte: o autor 

 

A dificuldade aumentava bastante quando os observadores tinham de solicitar 

tiros em alvos móveis, inseridos no terreno pelo instrutor que operava o FATS 4. 

Carros de combate, viaturas, helicópteros pousados, tropas de infantaria reunidas 

eram alguns dos alvos a serem batidos. Neste momento, avaliava-se, no cadete, sua 

capacidade de, dominando a técnica de observação, locar tais alvos e solicitar o 

desencadeamento do fogo o mais rápido possível, sob pena de perder a oportunidade 

de destruir o alvo por completo, ou até mesmo de acertá-lo, devido à lentidão na sua 

solicitação de tiro.  

Muito embora a análise do alvo seja muito importante também para alvos 

estáticos, em se tratando de alvos móveis é preciso ser muito mais criterioso nesse 

aspecto, já que o cadete era forçado a não só escolher o número de rajadas para 

engajar o alvo, mas também a saber se era o caso a utilização de munição especial 

para batê-lo, com diferentes tempos de acionamento para cada alvo, etc.  

Por fim, não se pode deixar de comentar o fato de que é muito rara a 

oportunidade, atualmente, de se conduzirem tiros reais de artilharia em alvos móveis, 

o que proporcionava aos observadores não só uma oportunidade de adestramento, 

mas uma situação que, inclusive, dificilmente os futuros oficiais veriam no corpo de 

tropa. 

Depois de os cadetes praticarem bastante a condução de uma regulação e de 

um tiro sobre zona, o instrutor elevava ainda mais a dificuldade do exercício, alterando 

as condições meteorológicas do terreno. 
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A adição de vento, por exemplo, trazia muita dificuldade na exata localização do 

impacto, pois a fumaça proporcionada pela explosão do tiro era rapidamente levada a 

outra direção e, se o observador não estivesse atento, haveria a dissipação total da 

fumaça; a presença de chuva, por exemplo, fazia com que os tiros fossem de difícil 

visualização; e muitas outras situações, algumas até mesmo inexistentes em nosso 

território, como a neve, por exemplo.  

Essas dificuldades traziam muito realismo ao exercício, e forçavam os cadetes 

a utilizarem fielmente as regras para uma boa condução do tiro de artilharia. 

Outro ponto interessante era a observação de um tiro iluminativo, tão escasso 

na artilharia de campanha brasileira devido a seu alto custo. Os cadetes aprendiam a 

como conduzir uma iluminação do campo de batalha, bem como a iluminação de uma 

área para que fossem realizados tiros de artilharia em seguida sobre um alvo pré-

selecionado. O grande realismo do simulador auxiliava, e muito, a visualização, pelo 

menos virtualmente, do funcionamento de um tiro iluminativo. 

Em linhas gerais, assim eram conduzidos os exercícios na Seção de tiro da 

AMAN.  

Cabe salientar, mais uma vez, que esses exercícios não deixavam de adestrar 

os outros subsistemas de artilharia, fornecendo uma compreensão geral do 

funcionamento dessa Arma para que a missão de tiro seja cumprida da melhor 

maneira.  

Os exercícios foram elaborados para que os observadores atuassem em 

conjunto com os subsistemas central de tiro e linha de fogo, recebendo, a central de 

tiro, as correções feitas pelo observador, executando os cálculos e transmitindo para 

as peças, que executavam o tiro simulado no próprio obuseiro, sendo que este tiro 

também era representado pelo instrutor na tela virtual do simulador, continuando a 

sucessão de correções e finalizando com a obtenção do efeito esperado. E para 

assegurar a completa compreensão por parte dos cadetes, a instrução era realizada 

em esquema de sistema de rodízio em local próximo ao simulador.  

 

4 DISCUSSÃO 

 

  Neste capítulo, foram discutidas quais seriam as reais vantagens e 

desvantagens dos simuladores de combate. 

    Ao se levar em conta a avaliação inicial de um especialista no que diz respeito 



 

 

 30 

30 

ao emprego de simuladores de combate, se comparados à utilização do equipamento 

real, não lhes atribuindo ordem de prioridade, essa estaria relacionada à 

economia.19,20  

A seguir, apresentaram-se tabelas com os gastos realizados, em média, no 

momento da execução dos exercícios de tiro real de artilharia de campanha, no que 

diz respeito aos suprimentos classe III e V (munição), que são aqueles mais onerosos 

durante uma operação, com a finalidade de se realizar um breve exame sobre o custo-

benefício na utilização dos simuladores2:  

É fato que, por diversas ocasiões, devido às dificuldades orçamentárias, os 

exercícios no terreno realizados pela Artilharia de Campanha acontecem sem a 

execução de tiro real; no entanto, é sabidamente comprovado que o tiro proporciona o 

funcionamento e o adestramento de todos os subsistemas ao mesmo tempo e com um 

grau elevado de realismo e motivação. Somente para tomar como base o valor 

despendido com a execução do tiro real de artilharia, os dados mostrados na tabela 

abaixo fornecerão o custo de cada munição de dois dos armamentos utilizados por 

nosso Exército e o quanto foi esse aumento no preço, entre os anos de 1995 e 2009: 

 

 TIPO DE 
MUNIÇÃO 

1995 
(R$) 

2003 
(R$) 

2009 
(R$) 

 “Light Gun” HE – 
105 mm 

755,00 
2189,50 4758,03 

105 mm – IMBEL - AE 465,00 620,00 2160,00 

Quadro 1 – Variação dos preços de munições de artilharia 

Fonte: Depósito Central de Munições 

 
Outro gasto bastante considerável na realização do tiro real é o combustível. 

Pode-se perceber, no quadro abaixo, o gasto com o combustível para o deslocamento 

de algumas Unidades ao seu próprio campo de instrução, e mostra o consumo total 

médio (gasto com combustível somado à munição) durante a execução do tiro real, 

considerando o preço de um litro de gasolina (Gas) e um de óleo diesel (OD) a um real 

e noventa centavos e um real e setenta centavos, respectivamente, no ano 2003.  
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Posteriormente, apresentam-se os gastos levando-se em consideração 

valores atuais, considerando o preço do litro da gasolina em dois reais e sessenta 

centavos e o preço do litro de óleo diesel a dois reais:  

 ATIVID
ADE 

 COMBUSTÍVEL  MUNIÇ
ÃO 

(total - R$) 

 
TOTAL 

(Ano 2003) 
(R$) 

 
TOTAL (2009) 

(R$) OD 
(litros - R$) 

Gas 
(litros - R$) 

 
Escola de 

Fogo 
AMAN 

(CI AMAN) 

 
500 l 

 
R$ 850,00 

 
80 l 

 
R$152,00 

120 AE 
R$ 

74.400,00 

 R$ 
75.
40
2,0
0 

R$ 260.408,00 

 
Escola de 

Fogo 
EsSA 

(CIGMAL) 

 
625,0 l 

 
R$ 1.062,00 

 
10,0 l 

 
R$ 19,00 

250 AE 

R$ 
155.000,00 

 R$ 
15
6.8
81,
00 

R$ 541.276,00 

Exc Gp 
5º GAC AP 

(Três Barras) 

 
6000,0 l 

 
R$10.200,00 

 
2000,0 l 

 
R$ 

3.800,00 

80 Tir AE 
R$ 

49.600,00 

 R$ 
63.
60
0,0
0 

R$ 190.000,00 

 Op 
Memb

eca 

 Exc 
AD/1** 

(CI AMAN) 

 
7733,0 l 

 
R$13.146,00 

 
2215,0 l 

 
R$ 

4.208,00 

60 AE 
R$ 

37.200,00 

 R$ 
54.
55
4,0
0 

R$ 150.825,00 

 
Exc Bia 

31º GAC (Es) 
(CIG) 

 
500,0 l 

 
R$850,00 

 
300,0 l 

 
R$ 570,00 

20 HE 
 

43.780,00 

 R$ 
45.
20
0,0
0 

R$ 96.940,60 

  Quadro 2 – Análise comparativa de gastos com exercícios 
   Fonte: Teixeira2 e site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

 

Desta feita, percebe-se que os custos na execução de exercícios reais de 

combate, com os simuladores, podem ter uma variação na redução de poucas vezes 

do seu valor até a proporções baixíssimas, podendo, ainda, reverter situações de 

inviabilidade por falta de recursos à total execução em ambiente simulado.  

Segundo LOGADOURO3, devido ao alto valor agregado ao produto, os 
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simuladores têm como principal característica – decorrente da tecnologia utilizada para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mesmos – um elevado custo de aquisição. 

Porém, tal gasto é rapidamente revertido em grande economia, já que os simuladores 

proporcionam adestramento a custos mínimos de utilização e manutenção, o que nem 

se compara ao gasto com combustíveis e munição para a realização de treinamentos 

reais. 

Outro aspecto relevante a ser ressaltado no uso de simuladores de combate é o 

fator disponibilidade. O simulador, excetuando-se os momentos destinados à 

manutenção preventiva e corretiva, encontra-se disponível sob quaisquer condições 

meteorológicas, de dia e de noite, nos diversos e repetitivos momentos que se fizer 

necessário, podendo recriar situações diferentes independentemente do horário que 

estiver sendo utilizado, condições climáticas necessárias para o efeito procurado no 

exercício, ou meios e pessoal que deverão ser mobilizados para se conseguir o 

mesmo êxito pretendido. 

Ainda segundo OLIVA19, outro marcante benefício no uso de simuladores é o 

resultado na aprendizagem. A instrução com o emprego de simuladores pode ser 

direcionada para os aspectos mais complicados, no que diz respeito à assimilação do 

conhecimento. 

Segundo LOGADOURO3, o adestramento conjunto empregando-se o sistema 

real e o simulador de combate proporciona ao instruendo alcançar mais rapidamente o 

patamar desejado, utilizando-se do equipamento real em escala reduzida. Desta 

maneira, aflora outro benefício inegável dos simuladores de combate: o menor 

desgaste do material de emprego real. 

Porém, segundo OLIVA19, algumas desvantagens podem comprometer, em alto 

grau, o adestramento da tropa, já que os simuladores visam auxiliar o adestramento, 

mas estes só devem ter como característica a de ser um meio que complementa o 

adestramento com o equipamento real, nunca podendo substituí-lo. 

O simulador deve ser utilizado nas fases iniciais do adestramento, para cada 

tipo de arma, carro ou ação a ser realizada, devendo o adestramento ser finalizado 

com a obtenção dos padrões almejados utilizando-se o armamento, viatura ou 

engajando-se em uma operação real21.  

Adicionalmente ao parágrafo anterior, LOGADOURO3 menciona que o Exército 

norte-americano, após passar a adestrar sua tropa apenas com o uso dos 
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simuladores, visando à economia de meios como objetivo principal, verificou a grande 

perda de operacionalidade e o reflexo negativo acentuado na área afetiva. 

Uma grande desvantagem em relação ao ambiente de aplicação real provém de 

que o simulador não pode recriar, fidedignamente, todas as diversas situações 

existentes no ambiente realístico, principalmente aquelas que dizem respeito às 

condições atmosféricas, bem como as devidas às mudanças nas linhas de ação do 

oponente. 

Outro fator a se ponderar, no uso dos simuladores, é o efeito “terreno” para o 

desenvolvimento das operações. É inegável que os exercícios no terreno aliam a 

prática da técnica e tática de equipamentos e de atividades específicas da tropa, ou do 

indivíduo, com uma atmosfera de exigência física e pressão psicológica, típica do 

estado de guerra, e que os meios de simulação, ainda, não podem recriar em sua 

plenitude. Além disso, no caso específico do FATS 4, o terreno reproduzido na tela era 

desconhecido dos cadetes, o que, às vezes, dificultava a orientação desses militares. 

Dessa maneira, a higidez física e o equilíbrio mental obtidos com o desgaste do 

combate não são empreendidos no adestramento com o simulador, devendo este ser 

usado como complemento e fonte de maior habilitação operacional para o combatente 

inserido em um sistema operacional de um exército, num determinado cenário de 

guerra. Assim sendo, seria interessante que a simulação não venha em substituição 

ao treinamento com o equipamento de emprego real. 

Outro problema, e que foi enfrentado pela Seção de Tiro da AMAN, é a situação 

de indisponibilidade do sistema. Em abril de 2008, o sistema parou totalmente de 

operar, e se encontra indisponível até o mês de novembro de 2009. 

Não se sabe ao certo o que motivou a queda do sistema, mas o fato é que a 

FATS Inc cobrou a quantia de nove mil dólares americanos para enviar um funcionário 

habilitado a averiguar os problemas do sistema.  

Como a AMAN não conseguiu recursos financeiros para tal visita, nada pôde 

ser feito, já que somente a FATS Inc está autorizada a realizar os reparos no 

simulador. Logicamente, a visita do técnico não incluía a substituição de peças, se for 

o caso, o que poderia encarecer em muito o reparo do simulador.  

Por conseguinte, há mais de um ano e meio não são adestrados tanto os 

cadetes de artilharia, nas instruções de observação, e nem os cadetes dos demais 

anos, nas instruções de tiro de pistola e fuzil – o que configura grave desvantagem, 

levando-se em consideração o alto custo de aquisição do aparelho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A tentativa de se imitar o combate para adestrar as tropas é fato desde tempos 

imemoriais.  

Afinal de contas, como adestrar um exército sem a imitação do combate? Hoje 

em dia, porém, a evolução tecnológica proporciona situações nas quais o combatente 

passa a ter um senso de realidade tão grande que passa a responder melhor às 

diversas situações em combate, pelo fato de estar realmente mais bem preparado.  

Na busca pela imitação dos cenários de guerra, mas procurando a segurança 

necessária ao desempenho das funções sem pôr em risco a vida dos combatentes, 

apareceram os simuladores de combate, que contam ainda com a grande vantagem 

de possuírem custo baixo se comparados aos gastos realizados com uma manobra 

militar. 

Dentro desse contexto de redução orçamentária pela qual o Exército Brasileiro 

e, por conseguinte, a Artilharia de Campanha está submetido, encontra-se uma 

alternativa que se mostra bastante satisfatória: o sistema de simulação FATS 4, 

testado em instruções do Curso de Artilharia da Academia Militar das Agulhas Negras.  

Como vantagens do simulador em questão, podem-se assinalar: 

 A grande tela onde é projetado o cenário tridimensional, rico em detalhes 

no que diz respeito aos meios militares, tanto de pessoal como de material, motiva 

ainda mais os instruendos durante a instrução, proporcionando o adestramento 

adequado do observador de artilharia de campanha; 

 O gerenciamento realizado pelo software dos mais diversos cenários 

confere mais realismo à simulação e proporciona a condução de tiros de artilharia em 

terrenos diferentes, bem como permite a observação de granadas de uso mais restrito 

pelo Exército Brasileiro, tais como iluminativas e fumígenas; 

 O grande número de tiros de artilharia realizados durante a instrução, 

sem que se fossem consumidos combustível e munição real, conferindo bastante 

economia e sem perder a qualidade na instrução de observação; 

 A maior assimilação dos conhecimentos posteriormente, em exercícios 

no terreno, onde os cadetes puderam por em prática a técnica desenvolvida no 

simulador; 
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 O sistema de técnica de tiro do FATS 4 ser idêntico à técnica de tiro da 

artilharia de campanha do Exército Brasileiro, o que proporcionava ao instruendo a 

confiança de que suas correções do tiro transformar-se-iam em correções muito 

próximas da realidade no campo simulado. Até mesmo o fato de o cadete errar em sua 

observação era interessante, já que resultava em tiros muito distantes do local 

desejado, gerando uma grande reflexão ao observador sobre a sua avaliação de 

distâncias, por exemplo.  

Como desvantagens do simulador, observaram-se as seguintes: 

  

 Grande limitação no aspecto “terreno”, devido ao fato de a projeção 

reproduzida em três dimensões não ser conhecida pelos cadetes, o que poderia ser 

resolvido através da transformação de cartas topográficas do território brasileiro em 

terrenos virtuais. A própria Fats, após contato da Seção de Tiro da AMAN, afirmou ser 

possível realizar tal operação, mas com altos custos para o Exército; 

 A ausência de desgaste físico a que os instruendos estavam submetidos 

se configurava um problema. As duras jornadas no campo ajudam a desenvolver os 

atributos da área afetiva do combatente e, também, força o combatente a raciocinar 

sob tensão, o que é imprescindível para a formação do bom militar, mas que não é 

proporcionado pelos simuladores; 

 A indisponibilidade do FATS 4 por mais de um ano e meio causou 

grandes prejuízos à instrução de tiro na AMAN. Deve-se ter preocupação constante 

com a manutenção do sistema, sob pena de se submeter ao alto custo não só da 

assistência técnica da FATS Inc, mas também pelo alto valor agregado da reposição 

das peças. 

Concluindo este trabalho, verificou-se que o simulador FATS 4 poderia ser 

amplamente empregado no adestramento dos observadores de artilharia de 

campanha. Seu alto grau de realismo, aliado à versatilidade no que diz respeito a tipos 

de missões de tiro, diferentes munições, a possibilidade de serem apresentadas 

condições meteorológicas que dificultem o trabalho do observador e os alvos típicos 

de artilharia, inclusive em movimento, fazem com que sejam ministradas instruções 

que levam o combatente a exercitar bastante suas técnicas de observação.  

Ressalta-se que nada irá substituir os exercícios com tiro real, pois os mesmos 

são fundamentais para o condicionamento e aprimoramento dos aspectos afetivos – 

impossíveis de serem desenvolvidos em sua plenitude nos simuladores e igualmente 
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importantes para o adestramento.  

Como o simulador FATS 4 mostrou-se bastante eficiente na preparação dos 

cadetes para a atividade de campo com tiro real, assim também os simuladores 

podem complementar a instrução dos observadores de artilharia de campanha.  
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APÊNDICE “A” 

 

QUESTIONÁRIO 

SIMULADOR DE TREINAMENTO VIRTUAL FATS 4 

Destinado aos cadetes da turma de 2007 e instrutores do Curso de Artilharia da 

AMAN 

 

Este questionário, a ser incorporado em trabalho de conclusão de curso do 

Curso de Artilharia da EsAO, tem a finalidade de apresentar subsídios conclusivos 

relacionados à implantação e utilização do sistema de simulação virtual FATS 4 para o 

adestramento do observador de artilharia de campanha. 

Solicito-vos o preenchimento, tendo o maior grau de liberdade possível nas 

respostas aos questionamentos e, desde já, agradeço a enorme contribuição. 

 

1- Após ter sido instruído com o auxílio do simulador FATS 4, no subsistema 

observação, como o senhor avalia a existência deste sistema na formação e 

adestramento do observador de artilharia de campanha? 

 altamente necessário  necessário  importante 

      

 pouco importante  desnecessário   

 

2- O senhor percebeu uma maior assimilação da técnica de observação, somente 

http://www.tecnobit.es/lineas.asp?/simulacion
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presenciada, anteriormente, em sala de aula ou terreno reduzido? 

 totalmente  em grande parte  em parte 

      

 pouca assimilação  não evidenciada   

 

3- Alguma parte da técnica de observação, relacionada ao emprego de determinado 

armamento, hoje em falta no curso e não visto no cenário de treinamento real, pode 

ser melhor assimilada pela simulação, como no caso de granadas iluminativas ou de 

tiro tempo? 

 

 

 amplamente  boa visualização  visualizado 

      

 pouco acrescentado  não visto   

 

4- (Somente para instrutores) Foi verificado que o simulador, de alguma forma, 

facilitou o processo de ensino e aprendizagem pretendido em suas instruções, dentro 

do subsistema Observação? 

 altamente  
grande 

enriquecimento 
 bons ganhos 

      

 pouco vantajoso  desvantajoso   

 

5- Caso tenha outras considerações, solicito que as exponha no espaço abaixo: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


