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Nos conflitos modernos, as atividades de inteligência são essenciais para acompanhar a velocidade com 

que as situações evoluem no campo de batalha. A busca por informações deve ser constante, a fim de manter a 

consciência situacional de modo a fornecer dados em tempo real para orientar o processo de tomada de decisões 

dos comandantes. Na Artilharia de Campanha, tais atividades são realizadas pelo Subsistema Busca de Alvos, 

que é responsável pela capacidade de aquisição de alvos da artilharia. 

A atuação da artilharia russa no Conflito na Ucrânia demonstra a importância dessa capacidade nos 

conflitos atuais. Os batalhões russos utilizaram meios de busca de alvos para localizar as tropas ucranianas e 

realizar fogos de artilharia, neutralizando o inimigo e possibilitando o êxito nas batalhas com maior eficiência e 

precisão. 

Apesar da importância das atividades de busca de alvos, algo comprovado nos campos de batalha, ela 

encontra-se defasada na artilharia nacional. Há uma carência de meios para implementar esse subsistema nas OM 

de Artilharia, e a doutrina necessita ser atualizada. 

Uma das características marcantes do exército russo é o uso intensivo da artilharia, o que pode ser 

observado no conflito com a Ucrânia. A artilharia russa empregou, com grande sucesso, sistemas de aeronaves 

remotamente pilotadas (SARP) para realizar as atividades de busca de alvos e observação, em especial, nas 

batalhas de Zelenopillya, Ilovaisk e Debaltseve. 

Na batalha de Zelenopillya, forças de reconhecimento russas e separatistas, com o apoio de SARP, 

identificaram uma zona de reunião ucraniana com elementos mecanizados e blindados. A posição inimiga, de 

grande valor estratégico, foi neutralizada por fogos de artilharia, com os dados obtidos pelo SARP. 

Já em Debaltseve, as forças russas cercaram a cidade e bombardearam as posições ucranianas com fogos 

de artilharia. O ambiente urbano dificultou a atuação de observadores terrestres, por conta dos ângulos mortos 

formados pelos edifícios, ainda assim, com o uso do SARP foi possível realizar a observação dos tiros e obter 

precisão nas rajadas.   

É evidente a importância da Busca de Alvos para o emprego da Artilharia nos conflitos modernos. 

Entretanto, ainda há uma grande lacuna entre os aspectos doutrinários da busca de alvos e a realidade da Força. 

Embora a doutrina determine a incorporação de órgãos de busca de alvos em diversos escalões de artilharia, eles 

não se encontram ativados.  

As Baterias de Busca de Alvos das Artilharias Divisionárias permanecem inativas e as Baterias de 

Comando dos Grupos de Artilharia de Campanha não contam com uma Seção de Busca de Alvos dotada de 

pessoal e material para realizar suas atividades. Há, inclusive, uma carência de materiais mínimos para realizar a 

busca de alvos no âmbito desses órgãos, não possuindo itens como radares de contrabateria e SARP, 

caracterizando defasagem no Subsistema Busca de Alvos. 

Os meios de busca de alvos de que a artilharia dispõe no momento são insuficientes para o cumprimento 

dessas missões. Dentre os meios existentes, apenas os postos de observação e observadores avançados são 

empregados com frequência pelas unidades de artilharia. Pela sua proximidade da linha de contato, os 

observadores não possibilitam a detecção de alvos mais aprofundados no campo de batalha, como postos de 

comando e reservas logísticas. 

Nessa situação, as unidades perdem a capacidade de aquisição de alvos mais distantes, impossibilitando 

o levantamento dos dados necessários para o desencadeamento dos fogos. Essa situação impacta na capacidade 

da artilharia de realizar algumas atividades. É o caso dos fogos de contrabateria e o aprofundamento do combate. 

A análise dos conflitos modernos evidencia a importância da capacidade de aquisição de alvos para um 

emprego eficiente da Artilharia de Campanha. No Conflito da Ucrânia a utilização de aeronaves remotamente 

pilotadas conferiu maior precisão e letalidade para a artilharia russa. Além disso, reduziu os custos para 

modernizar o arsenal russo que integrou armamentos mais antigos com tecnologias modernas para atender as 

demandas do combate atual. 
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Esse conflito também demonstra as vantagens do emprego de aeronaves remotamente pilotadas nas 

atividades de busca de alvos. Essas aeronaves possibilitam ampliar o alcance da capacidade de aquisição de alvos 

das unidades de artilharia, permitindo engajar alvos mais aprofundados no campo de batalha e a observar o tiro 

de artilharia para alvos mais aprofundados ou de difícil observação, inclusive em ambientes urbanos.  

Nesse sentido, é necessário o estudo de linhas de ação para modernizar o subsistema Busca de Alvos. Por 

exemplo, a aquisição de meios de busca de alvos modernos e precisos, com preferência para os SARP, tendo em 

vista cobrir toda a zona de ação e atuar como os “olhos” da Artilharia. A implementação e ativação dos órgãos 

de busca de alvos nas unidades. E a promoção de estudos desse subsistema nas principais instituições de ensino, 

a fim de apresentar sua importância para o apoio de fogo. 
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