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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade apresentar a Viatura Blindada de Combate Obus Autopropulsado 155 

mm M109 A5+Br (VBCOAP 155mm M109 A5+BR), recém adquirida pelo Exército Brasileiro, e suas 

capacidades, relativas ao subsistema Linha de Fogo, para atuação em Operações de Guerra em área 

urbana humanizada. Além de abordar as características das Operações de Guerra em área urbana 

humanizada, trata dos efeitos dos fogos cinéticos de Artilharia de Campanha neste ambiente 

operacional, das capacidades necessárias para que a Artilharia de Campanha possa atuar nestas 

operações. Descreve ainda quais as capacidades que VBCOAP 155mm M109 A5+BR possui e suas 

possibilidades para emprego em área urbana humanizada. Ademais, verifica conclui que a VBCOAP 

155mm M109 A5+BR possui capacidades relativas ao subsistema Linha de Fogo para, dentro da 

Função Fogos, para prestar apoio de fogo à elementos de manobra atuando em Operações de Guerra 

em área urbana humanizada, gerando uma nova capacidade para o Exército Brasileiro 

Palavras-chave: Combate em ambiente urbano; Artilharia de Campanha; VBCOAP M109. 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene por finalidad presentar la Viada Blindada de Combate Obus Autopropulsado 155 mm 

M109 A5 + Br (VBCOAP 155mm M109 A5 + BR), recién adquirida por el Ejército Brasileño, y sus capa-

cidades, relativas al subsistema Línea de Fuego, para actuación en Operaciones de Guerra en área 

urbana humanizada. Además de abordar las características de las Operaciones de Guerra en área 

urbana humanizada, trata de los efectos de los fuegos cinéticos de Artillería de Campaña en este am-

biente operacional, de las capacidades necesarias para que la Artillería de Campaña pueda actuar en 

estas operaciones. Describe aún cuáles son las capacidades que VBCOAP 155mm M109 A5 + BR 

posee y sus posibilidades para empleo en área urbana humanizada. Además, concluye que la VBCOAP 

155mm M109 A5 + BR posee capacidades relativas al subsistema Línea de Fuego para, dentro de la 

Función Fuegos, para prestar apoyo de fuego a elementos de maniobra actuando en Operaciones de 

Guerra en área urbana humanizada, generando una nueva capacidad para el Ejército Brasileño .  

Palabras-llave: Combate en área urbana, Artillería de Campaña, VBCOAP M109

                                                 
1 Capitão de Artilharia da Turma de 2009; Realizou o Curso de Comandante de Subunidade de Artilharia 
na Escuela de las Armas (Argentina) em 2014. Realizou o Curso de Artilharia de Costa e Antiaérea na 
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea em 2015. 
2 Capitão de Artilharia da Turma de 2005; Realizou o Curso de Artilharia de Costa e Antiaérea na Escola 
de Artilharia de Costa e Antiaérea em 2011; Pós Graduado em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais em 2014; Realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Artilharia 
de Campanha na Fort Sill (EUA) em 2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a 2ª Guerra Mundial e o advento da Guerra Fria, um novo ambiente 

operacional começou a se delinear, agregando ao campo de batalha novas 

características e fatores determinantes. Os conflitos que outrora eram travados em 

áreas rurais e pouco povoados, foram em parte trazidos para os centros urbanos 

densamente povoados, e consequentemente, diversos atores foram inseridos no 

chamado combate moderno.  

 Partindo deste novo cenário, a Doutrina Militar Terrestre afirma que: 

Os riscos e as ameaças que as forças terrestres podem enfrentar são de na-
tureza difusa e de difícil previsão. Será habitual que o cenário de atuação 
tenha um caráter conjunto, multinacional e com a presença de organizações 
civis de variadas matizes, e que as ações ocorram em meio à população e 
com a presença da mídia. Tudo isso, condiciona a forma de atuação e em-
prego da F Ter. (BRASIL, 2014, p.4-2) 
 

O novo ambiente operacional é influenciado por diversos fatores até então não 

mencionados. Esses novos fatores, que agora ditam o desenrolar das operações, 

podem ser definidos como a dimensão humana, o combate em áreas humanizadas, a 

importância das informações, o caráter difuso das ameaças, o ambiente interagências, 

as novas tecnologias e sua proliferação e o espaço cibernético                               

(BRASIL, 2014, p.4-7). 

Sobre os novos fatores que atuam no novo ambiente operacional destacamos o 

combate em área humanizadas, sobre o qual a Doutrina Militar Terrestre esclarece 

que: 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no 
seu entorno. A presença da população e de uma miríade de outros atores 
dificulta a identificação dos contendores e aumenta a possibilidade de danos 
colaterais decorrentes das operações militares. Isso não quer dizer que a le-
talidade de um exército deva ser reduzida, mas que ela deve ser seletiva e 
efetiva. Somado aos aspectos da dimensão humana, esse fator impôs que as 
“Considerações Civis” assumissem a condição de fator preponderante para a 
tomada de decisão em todos os níveis de planejamento e condução das ope-
rações (BRASIL, 2014, p. 4-5). 

 

Os combatentes que eram em sua maioria as únicas testemunhas oculares dos 

conflitos, agora operam em ambientes onde estão presentes civis, a mídia e diversos 

órgãos internacionais, exigindo que as ações sejam cada vez mais precisas e 

seletivas afim de se evitar danos colaterais indesejados com a clara distinção dos 

combatentes dos não combatentes. 
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Dentro do processo decisório para a solução de problemas militares, o fator da 

decisão Considerações Civis, tornou-se preponderante na decisão, juntamente com a 

Missão, o Terreno e Condições Meteorológicas, o Inimigo, os Meios e o Tempo. A 

importância que as operações no nível tático têm recebido no “Espaço de Batalha”, 

mesmo as empreendidas por frações elementares, deve-se à imediata repercussão 

que essas ações podem produzir nas sociedades e, consequentemente, na 

Expressão Política de um país (BRASIL, 2014, p. 3-14). 

Ainda sobre as considerações civis, o EB20-MC-10.223, Operações (BRASIL, 

2017, p.2-3) diz que: 

2.2.7 Os conflitos têm demonstrado a predominância de combates em 
terrenos humanizados (urbanos ou rurais). Deve-se considerar, também, que 
haverá atores agindo em espaços que vão além do campo de batalha.  
2.2.8 Em uma perspectiva mais ampla, as ameaças concretas deverão vir 

associadas à proliferação de tecnologias (incluindo as relacionadas a armas 
e agentes de destruição em massa), ao terrorismo internacional, ao narcotrá-
fico e à migração massiva. Por outro lado, como ameaças potenciais que po-
dem servir de pretexto para legitimação de ações bélicas, devem ser consi-
derados possíveis contenciosos relacionados às questões ambientais, às po-
pulações nativas e aos recursos naturais.  
2.2.9 A opinião pública, tanto nacional quanto internacional, está menos pro-
pensa a aceitar o emprego da força para a solução de antagonismos entre 
Estados e entre estes e atores não estatais. Além disso, a presença constante 
da mídia e a valorização de questões humanitárias têm sido aspectos a serem 
considerados no ambiente operacional. 
2.2.10 Em consequência, as forças militares devem realizar suas ações com 

relativa proteção blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades 
específicas, ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas 
de letalidade seletiva e que permitam uma rápida e precisa avaliação de 
danos, combinados com meios de inteligência, reconhecimento, vigilância e 
aquisição de alvos (IRVA). 
 

Temos então um combate moderno envolto em uma teia heterogênea e difusa, 

a qual caberá aos responsáveis pelo emprego legal da violência, submergir-se e atuar, 

para isso, foi desenvolvido o conceito de Operações no Amplo Espectro.  

Para operar no novo ambiente operacional e desenvolver suas operações em 

um cenário complexo com diversos atuadores, o Exército Brasileiro então definiu as 

Operações no Amplo Espectro, um novo paradigma para sua atuação, que vai desde 

a paz estável até a guerra total, assim definida: 

O conceito operativo do Exército é definido pela forma de atuação da Força 
Terrestre no amplo espectro dos conflitos, tendo como premissa maior a 
combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e 
de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em situação de 
guerra e de não guerra (BRASIL, 2017, p.2-16). 
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1.1 PROBLEMA 

 Dentro das Operações no Amplo Espectro, o espectro dos conflitos vão desde a 

Paz Estável, em um extremo, até a situação de Guerra, no outro extremo. A guerra é 

o conflito no seu grau máximo de violência (BRASIL, 2014, p. 4-2). É nesse ambiente 

onde diversos fatores influenciam o combate, que destacamos a dimensão humana. 

A Doutrina Militar Terrestre trata da dimensão humana quando diz: 

as sociedades tornaram-se mais conscientes quanto ao custo da alternativa 
bélica na solução dos conflitos – tanto em vidas humanas, quanto em recur-
sos de toda ordem. Aspectos relacionados à dimensão humana (atividades, 
ações, comportamentos e peculiaridades de indivíduos ou grupos humanos) 
têm conduzido a significativas mudanças na atuação do combatente e na 
forma de lidar com a população das áreas conflagradas, com reflexos não só 
no armamento e equipamento empregados, mas também na natureza e no 

adestramento da tropa empregada (BRASIL, 2014, p. 4-5). 
 

Sobre o fator dimensão humana, que reflete diretamente nos efeitos causados 

pelas operações e seus efeitos colaterais, cresce de importância o emprego buscando 

a legalidade e consonância com o Direito Internacional Humanitário (DIH), definido 

como: 

normas internacionais, estabelecidas por tratados ou pelo costume, com o 
intuito específico de resolver os problemas humanitários que surgem a partir 
de conflitos armados internacionais ou não-internacionais. Por razões huma-
nitárias, tais normas protegem pessoas e propriedades que são ou que po-
dem ser afetadas pelo conflito; a proteção ocorre por meio da limitação do 
direito das partes conflitantes de escolher os métodos e os meios de guerra. 
(BEOUVIER, 2000) 
 

Fica clara a preocupação do EB com Direito Internacional Humanitário, tratado 

como Direito Internacional do Conflitos Armados (DICA) pelo Exército, quando a 

Doutrina Militar Terrestre trata sobre a letalidade seletiva: 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, 
com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. 
Possuir letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bas-
tante para preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinha-
mento com os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) 
e outras legislações pertinentes (BRASIL, 2014). 

 

Como resultado deste novo contexto onde temos as Operações de Guerra sendo 

desenvolvidas em um ambiente urbano, com a presença de diversos atores externos 

ao combate, a necessidade de operar de acordo com o ordenamento jurídico vigente 

e a necessidade de conflitos de alta intensidade, surge a necessidade de uma 

letalidade seletiva. 
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Assim, foi traçada através da Doutrina Militar Terrestre, como uma das novas 

competências e capacidades para a F Ter a letalidade seletiva, que é abordada da 

seguinte maneira: 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, 
com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. 
Possuir letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o 
bastante para preservar a população e as estruturas civis, em perfeito 
alinhamento com os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA) e outras legislações pertinentes (BRASIL, 2014, p. 7-2). 
 

Deste modo, verificou-se a necessidade de complementar a literatura quanto ao 

emprego da Artilharia de Campanha (Art Cmp) em Operações de Guerra no novo 

ambiente operacional do conceito de letalidade seletiva, empregando para isso as 

capacidades existentes. 

A Art Cmp, conhecida por desencadear grande volume de fogos profundos, 

rápidos, precisos e intensos, necessita portanto que seu conceito de precisão e 

intensidade sejam ampliados para a nova realidade, pois se outrora batia por fogos 

áreas com centenas de metros e com a máxima letalidade, hoje deve ser capaz 

também de ser aplicada efetivamente em pequenas áreas selecionas, buscando uma 

letalidade seletiva. 

A Doutrina de Emprego da Art Cmp no contexto de atuação em áreas urbanas 

humanizadas ainda é incipiente, pois além de não haver sido empregada neste tipo 

de operação, não possui em sua literatura uma abordagem clara e detalhada, sendo 

somente de maneira sucinta e genérica. 

Para atingir a capacidade de letalidade seletiva e atuar em áreas urbana 

humanizadas, são necessários além de uma doutrina de emprego, os meios materiais, 

equipamentos e munições, que abrangem os Subsistemas da Art Cmp. 

Percebendo a necessidade de se adequar ao novo contexto, o EB adquiriu as 

Viatura Blindada de Combate Obus Autopropulsado (VBCOAP) 155mm M109 A5+Br, 

que fará parte das Brigadas de Cavalaria e de Infantaria Blindadas do EB, 

destacadamente, sendo este o mais moderno e com maior tecnologia embarcada 

material que a Art Cmp brasileira possuirá. 

Devido as novas capacidades deste material e sua ampla utilização por diversos 

países na Função de Combate Fogos em ambiente urbano, será ele o mais indicado 

para o emprego em Operações de Guerra desenvolvidas em áreas urbanas 

humanizadas.  
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Soma-se a esses fatores o fato de que o calibre 155mm ser o mais indicado para 

o tiro direto em áreas onde existem fortificações e construções de concreto armado 

(USA, 2002, p. 4-4), quando do tiro indireto são ineficazes calibres menores de 155mm 

(USA, 2002, p. 4-7) e no tiro de assalto, técnica eficaz para o emprego no contexto de 

ambiente urbano, calibres menos que 155mm são antieconômicos e menos eficientes 

(BRASIL, 2001, p. 13-4). 

Considerando então o combate moderno em áreas urbanas humanizadas e a 

relevância dos combates de alta intensidade, a letalidade seletiva, a redução dos 

efeitos colaterais e o uso da VBCOAP M109 A5+ Br, chega-se às seguintes premissas: 

a) os elementos de manobra atuam em áreas urbanas humanizadas com a 

presença de combatentes e não combatentes em Operações de Guerra. 

b) as Operações devem ser conduzidas dentro da legalidade e considerando os 

fatores dimensão humana e alinhadas com o Direito Internacional Humanitário. 

c) os elementos de manobra continuarão necessitando do Apoio de Fogo 

terrestre para destruir ou neutralizar as instalações, os equipamentos e as tropas 

inimigas localizadas em profundidade, cujo principal responsável é a Artilharia de 

Campanha. 

d) a Artilharia de Campanha deverá prestar o Apoio de Fogo aos elementos de 

manobra com precisão e rapidez, adaptando-se às Operações de Guerra em áreas 

urbanas humanizadas, primando pela letalidade seletiva e o mínimo de efeitos 

colaterais. 

Por fim, propõe-se o seguinte problema: 

“A VBCOAP 155mm M109 A5+BR possui capacidades relativas ao subsistema Linha 

de Fogo para, dentro da Função Fogos, para prestar apoio de fogo à elementos de 

manobra atuando em Operações de Guerra a área urbana humanizada?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 A fim de identificar as necessidades atuais para emprego da Artilharia de 

Campanha, o artigo se propõem a verificar se a VBCOAP 155mm M109 A5+BR possui 

capacidades relativas ao subsistema Linha de Fogo para, dentro da Função Fogos, 

para prestar apoio de fogo à elementos de manobra atuando em Operações de Guerra 

em área urbana humanizada 
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 Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as capacidades que o subsistema Linha de Fogo da Artilharia de 

Campanha deve possuir para, dentro da Função de Combate Fogos, prestar apoio de 

fogo a elementos de manobra atuando em Operações de Guerra em área urbana 

humanizada; 

b) Identificar as capacidades da VBCOAP 155mm M109 A5+BR relativas as 

subsistema Linha de Fogo da Artilharia de Campanha; 

 c) Verificar se as capacidades da VBCOAP 155mm M109 A5+BR relativas ao 

subsistema Linha de Fogo identificadas atendem para, dentro da Função Fogos, 

serem empregadas em Operações de Guerra em área urbana humanizada 

d) Apresentar condicionantes técnicas e táticas, relativas ao subsistema Linha 

de Fogo, para o emprego de uma Bia O da VBCOAP 155mm M109 A5+, dentro da 

Função Fogos, em Operação de Guerra em área urbana humanizada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com o desenvolvimento de Operações de Guerra no novo ambiente operacional, 

são relevantes os fatores dimensão humana e o combate em área humanizada, 

cresce de importância a atuação seletiva, eficaz e com o mínimo efeito colateral das 

Forças Armadas, para além de possuir conhecimento eficaz, operar em consonância 

com diversos ordenamentos jurídicos, entre eles o Direito Internacional Humanitário. 

O Exército Brasileiro (EB), haja vista o Brasil ser signatário das Convenções de 

Genebra e Protocolos Adicionais, deve atuar de acordo com o Direito Internacional 

Humanitário, respeitando os princípios básicos de distinção, limitação, 

proporcionalidade, necessidade militar e humanidade e ainda pautar sua atuação pela 

legitimidade e legalidade, buscando sempre a opinião pública favorável. 

No rol de materiais de tubo adquiridos pelo Exército Brasileiro para a Artilharia 

de Campanha, a VBCOAP 155mm M109 A5+Br, é o mais moderno e com maior 

tecnologia embarcada. Ressalta-se ainda, que devido a sua recente aquisição, 

existem muitas capacidades a serem elencadas e estudadas e também ampliará as 

capacidades e a gama de operações que a Art Cmp poderá desempenhar. Somado a 

isso, a VBCOAP 155m M109 A5+Br é oriunda de uma família de Obuseiros testados 

em combate e com eficiência comprovada por diversos Exércitos. 
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Não obstante a relevância do tema, o emprego da Artilharia de Campanha em 

Operações de Guerra em áreas urbanas humanizadas e seus efeitos colaterais. Ainda 

necessita de estudos aprofundados pelo EB que pudessem consolidar técnicas, 

táticas e procedimentos relativos ao assunto, haja vista que as publicações do EB 

existentes não abordam com profundidade a questão.  

 

2 METODOLOGIA 

A fim de obter subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa abrangeu leitura analítica e fichamento das 

fontes, entrevistas com especialistas, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a coleta de dados para a pesquisa os métodos utilizados foram a revisão 

de literatura e entrevistas com especialistas em Art Cmp e combate em área urbana 

humanizada. 

 Com o intuito de facilitar o entendimento e cruzamento dos dados, serão 

abordados na sequência os parâmetros e critérios utilizados em cada um dos métodos, 

e seus resultados serão apresentados de maneira organizada dentro das áreas 

correlatas de maneira concomitante, o que facilita o entendimento e análise. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Iniciou-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de jan/1994 a abr/2018. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre o conflito da 

Chechênia (Grozny), primeira operação amplamente explorada em ambiente urbano, 

de onde foram extraídas lições aprendidas sobre amplo emprego de meios de Ap F, 

principalmente pelos danos colaterais que ocorreram. 
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 Os principais títulos utilizados foram o EB20-MF-10.102: Doutrina Militar 

Terrestre do EB, o Relatório Final sobre os Efeitos de Armas Explosivas do Centro 

internacional de Genebra para desminagem Humanitária (GICHD) e o FM 3-09: Field 

Artillery Operations and Fire Support e o FM 3-06.11: Combined Arms Operations in 

Urban Terrain, do Exército Norte Americano. 

 Foram utilizadas as palavras-chave combate em ambiente urbano, artilharia de 

campanha, letalidade seletiva, DICA, VBCOAP M109 juntamente com seus correlatos 

em inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, Pergamum e em sítios eletrônicos 

de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo 

selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol.  

O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de outros manuais 

de campanha referentes ao tema, do EB, dos EUA e da Argentina, em período de 

publicação diverso do utilizado nos artigos. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações 

de guerra, com enfoque majoritário nas operações em que houve o emprego de Art 

Cmp como meio de Ap F em área urbana. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

conflitos em ambiente urbano, emprego de apoio de fogo em ambiente urbano; 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao DICA 

e DIH e os danos causados por meios de apoio de fogo a não combatentes. 

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano e sobre as 

características dos Fogos de Art Cmp 155mm. 

 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco seja operações de não guerra e operações e em áreas não 

urbanizadas e sobre Art Cmp de calibre diferente de 155mm ou de Art Cmp de Mísseis 

e Foguetes. 

 

3.2 ENTREVISTAS 

 Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com especialistas, 

que além de possuírem experiência em operações em áreas urbanas, possuíssem 
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conhecimento técnico e tático de Art Cmp, que lhes possibilita identificar situações em 

que o Ap F pudesse ser realizado, de acordo com a ordem cronológica de execução: 

 

Nome Justificativa 

José Carlos Alves do Amaral Jr – Cap EB 
Oficial de Artilharia com experiência 
em Ações de Comandos e Forças 
Especiais no Exército Brasileiro 

Rafael Victoria Buzinelli – Cap EB 
Oficial de Artilharia com experiência na 

Missão de Paz MINUSTAH 

Bruno Vinícius Silva Vital – Cap EB 
Oficial de Artilharia com experiência 

nas Operações Arcanjo  I e II 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3.3 AS OPERAÇÕES DE GUERRA E O COMBATE EM ÁREA URBANA HUMANI-

ZADA  

No novo ambiente operacional as Operações no Amplo Espectro, que incluem 

as Operações de Guerra, são desenvolvidas em áreas geográficas lineares ou não, 

de forma contígua ou não, buscando contemplar as diversas missões e tarefas que 

envolvem o emprego de meios terrestres (BRASIL, 2014, p. 4-4). Os conflitos saíram 

de áreas rurais para os centros urbanos com grande densidade demográfica. 

Embora esse novo ambiente admita ao mesmo tempo as Operações de Não 

Guerra e as Operações de Guerra, as Operações de Guerra realizadas empregam 

preponderantemente o Poder Militar, explorando a plenitude de suas características 

de emprego da força, ou seja, a violência militar em sua maior expressão (BRASIL, 

2014, p. 2-9). 

Nos relatos dos conflitos atuais, a Forças Oponentes, principalmente quando há 

uma grande assimetria de poder entre os beligerantes, tendem utilizar as áreas 

urbanas humanizadas para o desenrolar do combate, valendo-se das condicionantes 

impostas pelas construções e pelas dificuldades de emprego eficaz de meios com alta 

tecnologia agregada, especialmente os meios de inteligência, vigilância e 

reconhecimento.  (BRASIL, 2017, p. 3-3). 

 O emprego do Poder Militar em áreas urbanas humanizadas exige uma análise 

profunda do ambiente operacional que, além dos Fatores da Decisão levados em 

consideração no Exame de Situação dos comandantes, deve considerar também o 

caráter difuso das ameaças, a dificuldade de caracterizar o oponente na população, a 

prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrerem em áreas 
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humanizadas, a proliferação das novas tecnologias em materiais de emprego militar, 

permitindo que indivíduos ou grupos não estatais disponham desses meios e os 

utilizem como arma (BRASIL, 2017, p. 2-4). 

 No contexto de Operações de Guerra, deve-se possuir capacidades que 

permitam engajar alvos de natureza militar, com uma resposta proporcional à ameaça, 

mitigando os efeitos colaterais, esse conceito denomina-se letalidade seletiva. Possuir 

letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para 

preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento com os princípios 

do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras legislações pertinentes 

(BRASIL, 2014, p. 7-2). 

 São princípios básicos do DICA a distinção, a limitação, a proporcionalidade, a 

necessidade militar e a humanidade. Pode-se defini-los como: distinção a capacidade 

de distinguir o combatente e não combatente, limitação a restrição as partes 

beligerantes na utilização de meios para causar danos ao inimigo sem contudo causar 

sofrimento desnecessário e a danos supérfluos, proporcionalidade a utilização dos 

meios e métodos de guerra deve ser proporcional à vantagem militar concreta e direta, 

necessidade militar como o uso da força deve correspondente à vantagem militar que 

se pretende obter, sem condutas desumanas, tampouco atividades que sejam 

proibidas pelo DICA. O princípio da humanidade proíbe que se provoque sofrimento 

às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários para 

obrigar o inimigo a se render, proibindo ataques exclusivamente contra civis. 

 Os grandes centro urbanos caracterizam-se pela alta densidade de construções 

e de população, nestes casos a distinção entre o combatentes dos não combatentes, 

e é a distinção entre estes dois atores no campo de batalha a maior dificuldade para 

se engajar objetivos com eficácia. 

 O combate urbano se caracteriza pela descentralização combate, missões em 

alcances curtos, grande dependência da capacidade cognitiva do combatente, 

dificuldade no estabelecimento das comunicações, espaço para manobra limitado, 

terreno tridimensional, presença significativa de não-combatentes, danos colaterais e 

elevado ritmo das operações, para citar apenas alguns fatores. As forças inimigas 

podem fazer uso extensivo de edifícios como abrigos fortificados, muitas vezes 

interligados por túneis. Isso faz com que a identificar do inimigo seja extremamente 

difícil. (WALLWORK, 2004, p. 26). 
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 Na análise das entrevistas observa-se que independente da ação, foi identificada 

a presença de não combatentes no local do conflito, a menos de 25m dos objetivos 

militares, podendo ser desde população civil a integrantes de diversas agências e 

órgãos como mídia e ONG.  

 Observou-se também objetivos onde não haviam combatentes a uma raio de 

500m, como regiões de mata circunvizinhas ou locais evacuados dentro das áreas 

urbanas. Foi identificado também que durante as Operações de Força de Pacificação 

no Rio de Janeiro, agentes perturbadores utilizavam de população civil para proteger-

se das Forças de Pacificação com o intuito de utilizá-los como escudo e evitar fogos 

sobre suas posições. 

 Foi consenso entre os especialistas entrevistados, que os principais objetivos 

encontravam-se sempre em construções, estando os combatentes presentes no seu 

interior e em seus telhados. O que dificulta seu engajamento, devido a proteção das 

estruturas com como a necessidade de um ângulo de tiro de uma posição mais 

elevada para engajar alvos nos telhados. Esses objetivos eram de dimensões 

variadas, podendo ser desde pequenas construções ou pontos fortes (10m x 5m) até 

grandes construções como edifícios, galpões ou até mesmo áreas de mata. 

 Neste contexto temos que no combate urbano, o apoio da artilharia pode ser 

significativo para o êxito da operação se as regras de engajamento permitirem. 

Espoletas retardo permitem a penetração de edifícios para causar o maior número de 

baixas. Rajadas de artilharia podem ser usadas com as espoletas VT para limpar a 

observação do telhado e posições de armas com dano colateral relativamente baixo. 

No entanto, seu emprego mais eficaz contra objetivos no combate urbano foi realizar 

fogo direto para destruir pontos fortes. Em outras condições de alta intensidade, a 

artilharia perde grande parte de sua capacidade devido aos problemas associados 

aos danos colaterais (USA, 2002, p. 2-40). 

 A artilharia autopropulsada, média ou pesada, é a mais indicada para realizar os 

tiros diretos. As Unidades que prestam apoio cerrado aos atacantes devem ter 

condições de executar o tiro vertical para bater os elementos protegidos atrás de 

edificações (BRASIL, 1997, p. 8-30). 

O tiro indireto em áreas urbanas em construções pesadamente estruturadas cria 

entulho, que podem ser usados como cobertas, mas podem restringir os movimentos 

das tropas atacantes. Por essa razão, a preparação da artilharia deve ser curta e 
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violenta. As tropas de assalto devem utilizar o apoio de artilharia de perto para explorar 

seu efeito sobre os defensores (USA, 2002, p. 4-3). 

Rajadas de artilharia de grande calibre podem ser disparadas por tiro direto para 

destruir alvos em edifícios. Se disponíveis, os obuseiros autopropulsados de 155 mm 

podem usar o tiro direto para destruir ou neutralizar bunkers, fortificações pesadas ou 

posições inimigas em edifícios de concreto armado. O autopropulsado de 155 mm 

pode ser empregado para limpar ou criar vias de acesso. A artilharia de 105 mm pode 

ser utilizada neste contexto, não sendo as mais indicadas no combate urbano ofensivo. 

Deve ser feita coordenação de modo que a maior parte das granadas empregadas 

sejam “High Explosive” (HE) (USA, 2002, p. 4-4). 

O tiro indireto de artilharia não é eficaz para atacar alvos com paredes e 

estruturas de alvenaria. As granadas tendem a detonar nos telhados ou nas paredes, 

enquanto que as estruturas críticas são os pilares. São necessárias calibres de pelo 

menos 155 mm contra concreto armado, pedra, ou paredes de tijolo. Mesmo com 

artilharia pesada, grandes despesas de munição são gastos para derrubar edifícios 

de qualquer tamanho. Edifícios altos também criam zonas mortas para o tiro indireto 

devido a uma combinação da altura do edifício e do ângulo de queda do projétil. 

Normalmente, o espaço morto para o tiro indireto mergulhante é de cerca de cinco 

vezes a altura do edifício mais alto sobre o qual as rajadas devem passar                                     

(USA, 2002, p. 7-36). 

 Todos os especialistas relataram ter identificado nas áreas urbanas 

humanizadas espaços que poderiam ser ocupadas por meios de apoio de fogo (Ap F), 

considerando um raio de 15Km dos objetivos.  

 Essas áreas variam desde campos de futebol (100m x 20m), bem como vias de 

mão dupla (20m x 10m), ressalta-se que muitas vezes o acesso a esses locais é 

dificultado pelas vias de acesso estreitas e curtas, bem como existe a necessidade de 

estabelecimento de segurança do local, restrição de acesso ou proteção dos meios 

que serão empregados, haja vista muitas vezes estar próximos a construções e seu 

entorno não encontra-se evacuado, conforme as entrevistas realizadas. 

 Levando-se em consideração os espaços disponíveis para a entrada em posição, 

foi senso comum entre os entrevistados que os meios de Ap F devem ser capazes de 

desdobra-se em áreas grandes e restritas, devendo portando possuir capacidades de 

determinação precisa da posição de cada de cada peça e ainda desdobra-se em 

dispositivos não lineares e irregulares, com as diversas peças espalhadas de acordo 
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com a imposição do terreno, sem contudo perder-se o comando e o controle sobre 

cada elemento do Ap F. Para isso necessita de técnicas e equipamentos para a 

determinação precisa da posição de cada peça disposta no terreno e que em muitos 

casos não haverá condições de segurança e tempo para realização do levantamento 

topográfico prévio. 

 Face a esses dados, infere-se que é de suma importância meios de Busca de 

Alvos e meios de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos, com 

capacidades que os permitam essa distinção entre combatentes e não combatente, 

visando atender o princípio da Distinção, bem como a perfeita definição de quais 

estruturas ou instalações são objetivos militares e poderão portanto ser neutralizadas, 

indicando a necessidade militar de cada alvo. 

 A munição a ser empregada deve possuir capacidade de destruir alvos como 

dimensões reduzidas entre 10m x 5m, pequenas construções ou pontos fortes sem 

exceder essas dimensões, bem como ser capaz de bater áreas maiores com grande 

volume de fogo, haja vista os dados levantados pelos entrevistados (USA, 2002). 

 Pode-se afirmar então, de acordo com os dados anteriores, que são necessários 

meios para identificar a presença de não combatentes nas áreas dos objetivos e ainda 

de medidas para evacuar ou evitar a entrada de não combatentes nas áreas próximas 

aos objetivos. Os meios de Ap F devem ser capazes de ocupar posições de tiro que 

variam desde 100m x 20m até 5m x 5m, além de necessitar de segurança aproximada 

e ser desejável possuir proteção blindada.  

 Segundo os entrevistados, o acesso a essas posições também não comporta 

viaturas com grande comprimento ou largura, bem como não permite manobras e 

pode comprometer o uso de materiais auto rebocados, haja vista a dimensão do 

conjunto viatura tratora e peça, bem como as necessidades de manobrar o conjunto. 

Essa afirmativa é corroborada pelo manual C 7-20, Batalhões de Infantaria, quando 

trata da característica da artilharia que Ap F um Batalhão em operações em localidade, 

e diz que “a artilharia mais adequada para o reforço é a autopropulsada, em virtude 

de sua manobrabilidade e dá maior facilidade de entrada e mudança de posição”. 

 A realização do tiro direto por peças de artilharia em área urbana mostrou-se 

extremamente relevante conforme a literatura analisada, haja vista seus efeitos mais 

efetivos quando comparados as armas de tiro tenso dos elementos de manobra, 

devido a seu maior poder destrutivo contra edificações (USA, 2002). 
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 Face aos dados anteriores, pode-se afirmar que a caracterização do ambiente 

operacional como não linear e com áreas de operações não contíguas, onde os 

objetivos militares e as operações ocorrem em todas as direções, exige que os meios 

de Ap F sejam capazes de desencadear fogos em todas as direções sem a mudança 

de posição, haja vista o Ap F rápido e eficaz somado as limitações impostas quanto 

as regiões de posição bem como o acesso as mesmas. 

 

3.2 OS FOGOS CINÉTICOS DE ARTILHARIA DE CAMPANHA E SEUS EFEITOS EM 

ÁREA URBANA HUMANIZADA 

A Art Cmp é o principal responsável pelo desencadeamento de fogos cinéticos3 

dentro da Função de Combate Fogos, visando causar danos materiais, baixas em 

pessoal, avarias nos sistemas eletrônicos, impacto no moral das forças inimigas, em 

seu esforço de combate ou na sua estrutura de defesa (BRASIL, 2015, p. 1-3). 

Os fogos desencadeados pela Art Cmp podem ser fogos diretos ou indiretos. O 

tiro direto é realizado por pontaria direta requer técnica especial e alto padrão de 

treinamento, enquanto no tiro indireto não é possível observar o alvo, sendo 

necessária a determinação de uma direção para atirar, uma distância ou alcance para 

o alvo e um ângulo vertical (conforme esteja o alvo acima ou abaixo da peça). 

O tiro de artilharia pode ser classificados por diversos parâmetros, técnicos ou 

táticos, destacamos a classificação técnica quanto ao efeito desejado, pois o busca-

se com o estudo identificar seus efeitos em área urbana humanizada. Desta maneira, 

podem estão ser classificados quanto ao seu efeitos em de neutralização, destruição, 

interdição, inquietação e especiais (BRASIL, 2015, p. 2-12).   

 Temos então as características dos fogos quanto aos seus efeitos: 

 a) Fogos de neutralização: são fogos desencadeados para produzirem perdas e 

danos capazes de reduzir, por algum tempo, a eficiência do inimigo, interrompendo 

movimentos e ações, forçando-o a abrigar-se, dificultando a observação, o emprego 

de suas armas e restringindo a sua liberdade de ação (BRASIL, 2015, p. 2-12).  

 b) Fogos de destruição são fogos aplicados para colocar determinado alvo 

definitivamente fora de combate, com a finalidade de destruir objetivos materiais e que 

                                                 
3 Fogos cinéticos representam o emprego de sistemas de armas com a capacidade de lançar artefatos 
cinéticos (granadas, foguetes e mísseis), a fim de obter determinado efeito, letal ou não, atuando a 
longa distância, a partir de bases de superfície ou de plataforma aérea, provocando danos materiais e 
baixas em pessoal, além de efeitos danosos nos sistemas ou no moral das tropas inimigas (BRASIL, 
2015).  
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são mais eficientes quando se emprega a técnica do tiro direto ou o uso de munições 

inteligentes (BRASIL, 2015, p. 2-12).    

 c) Fogos de interdição: são fogos executados para impedir ou dificultar o acesso 

ou a circulação de tropas inimigas em determinadas zonas do terreno. Podem ser 

desencadeados na forma de concentração ou barragens (BRASIL, 2015, p. 2-12).    

 d) Fogos de inquietação: são fogos de menor intensidade, normalmente de 

cadência intermitente, executado em período de relativa calma para causar baixas, 

perturbar o descanso do inimigo, abater-lhe o moral e dificultar-lhe os movimentos 

(BRASIL, 2015, p. 2-12).    

 e) Fogos especiais: são fogos desencadeados para cumprir determinadas 

tarefas especiais, tais como: iluminação de pontos ou áreas no campo de batalha, 

sinalização ou cortinas de fumaça, balizamento, propaganda e outras (BRASIL, 2015, 

p. 2-12). 

 Os fogos de artilharia de maneira geral empregam granadas carregadas com 

explosivos, chamadas auto explosivas, com munições que buscam obter efeitos de 

explosão comumente complementadas por efeitos de fragmentação, para atingir uma 

área mais ampla possível. Essas munições causam danos principalmente pela 

explosão, fragmentação e efeitos térmicos. A maioria das granadas auto explosivas 

são projetadas, desenvolvidas e empregadas como armas para bater área, muitas 

vezes disparadas à distância para alcançar o máximo efeito contra múltiplos alvos. 

Eles podem utilizar fogo direto ou indireto, dependendo do sistema (GICHD, 2017, 

p.11). 

Os efeitos primários das granadas auto explosivas são definidos como aqueles 

"causados diretamente pela os efeitos destrutivos que irradiam desde o ponto de 

detonação e incluem explosão, sobre pressão, fragmentação, calor e luz '(GICHD, 

2015b, apud GICHD, 2017, p.41).  

Estes são atribuídos diretamente ao principal mecanismo de danos de uma arma 

explosiva - explosão, fragmentação e calor. O termo "explosão" refere-se a uma onda 

explosiva de alta pressão movendo-se a uma velocidade supersônica, referida como 

a onda de choque, que é seguida por ventos explosivos. A fragmentação primária 

compreende fragmentos que se originam diretamente da munição explosiva. O 

terceiro mecanismo de danos é a energia térmica liberado durante a detonação do 

explosivo (Cross et al., 2016, apud GICHD, 2017, p.41). 
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 Como este estudo trata da VBCOAP M109A5+ Br, buscou-se selecionar os 

efeitos causados pelos tiros de artilharia de calibre 155mm. Para definição dos efeitos 

faz-se necessário a definição de área eficazmente batida, erro circular provável (CEP) 

e “Risk estimate distances”, RED. 

 Para um tiro isolado, “área eficazmente batida” é definida como aquela na qual 

há 50% de probabilidade de que um homem em pé se torne uma baixa. Esta área 

(para um projetil) é aproximadamente elíptica. Na figura 18-6, o retângulo representa 

a área eficazmente batida por um arrebentamento percutente com a granada 105 mm 

M1. Usam-se as dimensões (20 m x 30 m) e a forma de retângulo, pela dificuldade de 

trabalhar na prática com o contorno exato de 50%. A área eficazmente batida por 1 

tiro 155mm auto explosiva e percutente é de 30m x 50m, com raio de ação máximo 

para o estilhaço de 360m (BRASIL, 2001a). 

 O CEP pode ser definido como uma variação máxima em distância que poderá 

ocorrer entre o ponto projetado para o qual se foi calculado o ponto de impacto da 

granada e o ponto real onde poderá ocorrer o impacto da granada, sem o emprego de 

munições especiais. 

 A abreviatura RED, do inglês “Risk estimate distances”, define como a distância 

mínima que as tropas amigas podem posicionar-se em relação aos efeitos de fogo 

amigo sem sofrer baixas consideráveis de 0,1% PI (uma pessoa em mil provável que 

seja incapacitado; RED 0.1) ou 10% PI (uma pessoa em dez provavelmente será 

incapacitado; RED 10) (US Army, 2007; 2011 apud GICH, 2017). 

 O Exército dos EUA baseia seus cálculos de área letal (e PI) como a área em 

que um soldado em roupas de inverno estará fisicamente incapaz de responder a um 

assalto por um período de 5 minutos após a ataque. Onde os números de RED não 

estavam disponíveis para munições, foram estimados pela comparação da quantidade 

explosiva líquida, relativa Fator de Efetividade, tipo de preenchimento explosivo, 

dimensões e peso de munição de um dado munição com várias munições 

semelhantes e calculando a média entre elas (GICHD, 2017, p.85). 

 Tratando do CEP, seus valores aproximados para armas de artilharia de 155 mm 

são apresentados na tabela abaixo. Os obuseiros M777 e M109 A6 norte americanos, 

por exemplo, tem um CEP máximo de aproximadamente 140 m quando disparado a 

25 km (Knudson, 2008, apud GICHD, 2017, p.34). 

 

 



17 

 

Alcance Erro Circular Provável (CEP) 

15Km 95m 

20Km 115m 

25Km 140m 

30Km 275m 
 

Quadro 02: Valores genéricos aproximados do CEP para artilharia 155mm 

Fonte: Dullum, 2010; Hill, 2007, apud GICHD, 2017, p.34 
 

 O Exército dos EUA já definiu 267m como um CEP máximo aceitável para 

seus sistemas de armas de 155mm. Vários valores do CEP atribuídos para armas de 

155mm em 30km são superiores a 260 m, com variância para modelos específicos 

(Watts, 2013, apud GICHD, 2017, p.34). 

 Foram obtidos os seguintes valores relativos ao RED de acordo com a munição 

e o armamento empregado:  

Tipo de Munição RED 0.1 RED 10 

Morteiro médio 81mm / 82mm 175 80 

Carro de Combate 120mm 250 90 

Morteiro 120mm 400 100 

Obuseiro de Artilharia 155mm 450 125 

Artilharia de Foguetes 155mm 500 150 

Bomba Ar-Superfície 500lb 425 250 
 

Quadro 3: Distâncias estimadas de risco para munições selecionadas 
Fonte: DoD, 2008; Karpenko, 2010; Locking, 2011; Maienschein, 2002; Pirospravka, 2012; U.S. Army, 
1997; 2011; USMC, 1998; 2009 apud GICHD, 2017, p. 84 
 

 A cerca dos efeitos da explosão e da fragmentação das granadas alto explo-

sivas 155m no corpo humano em espaços abertos têm-se resultados esperados con-

forme a tabela a seguir: 

Distância da 

detonação da Gr 

155mm 

Efeitos no Corpo Humano 

Danos da Explosão Danos da Fragmentação 

0 a 15m Morte, ruptura do tímpano Morte 

15 a 25m Ruptura do tímpano Morte 

25 a 40m Lesões auditivas temporárias Lesões gerais 

40 a 550m Sem danos Possíveis lesões gerais 
 

Quadro 4: Lesões em espaço aberto de uma granada típica de 155 mm em várias distâncias 
Fonte: Champion, Holcomb, e Young, 2009 apud GICHD, 2017 
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Quanto aos efeitos dos fogos indiretos em área urbana em construções 

pesadamente estruturadas cria entulho, que podem ser usados como cobertas, mas 

podem restringir os movimentos das tropas atacantes, o que deve ser levado em 

consideração (USA, 2002, p. 4-3). Esses fogos podem também danificar estruturas 

próximas que não são objetivos e causar danos colaterais indesejáveis. Tal 

entendimento é corrobora do quando tem-se que o bombardeio da localidade, 

empregando fogos maciços, é de efeito duvidoso, pois os destroços obstruem as ruas 

e impedem o movimento, sem causar, por outro lado, danos significativos aos 

defensores (BRASIL, 1997, p. 8-30). 

Dentre o rol de efeitos desejáveis para os fogos de artilharia em áreas urbanas 

humanizadas, de acordo com o especialistas entrevistados, são desejáveis os efeitos 

de neutralização, destruição, interdição e especiais de cegar, propaganda e 

iluminação. 

Apesar de não ser um efeito direto dos fogos de artilharia, o efeito dissuasório 

de meios de Ap F na Área de Operações foi considerado relevante pelos especialistas 

entrevistados, que considerarão como muito alto a presença dos meios de Ap F, 

principalmente quando há assimetria entre as forças. Esse efeito pode ocorrer ainda 

com um eventual disparo que não cause efetivo dano, realizados por exemplo para 

inquietação e demonstração de força. A realização de tiros com efeitos especiais 

como por exemplo iluminação da área de operações e cegar com emprego de 

fumígenos poderá atingir esse objetivo. 

Pode-se concluir então que para o emprego de munições convencionais, sem 

sistemas de guiamento ou estabilização que aumentem sua precisam, é necessário 

devem ser sempre empregadas com os menores valores de CEP possível, e conforme 

dados obtidos sobre o comportamento das munições 155mm, não devem ser 

realizados disparos a alcances maiores que 15km entre a peça e o alvo, cujo CEP 

estimado é de no máximo 95m. 

Nas entrevistas com especialistas, verificou-se que a ocorrência de danos a não 

combatentes são admissíveis no máximo a lesões médias, que gerem incapacidade 

temporária, nos casos em que estão ocorrendo baixas na tropa amiga. 

Face ao exposto no Quadro 4, Lesões em espaço aberto de uma granada típica 

de 155 mm em várias distâncias, conclui-se que a distância mínima que garante a 

segurança para não combatentes desabrigados, em área aberta, próximos ao alvo é 

de 550m, somando-se o CEP provável de 95m, têm-se o valor de 650m, 
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aproximadamente, considerando o ponto de impacto previsto para o tiro. Para tanto 

deverá ser esta a distância considerada segura para emprego de munições 155mm 

convencionais por ocasião do cálculo dos elementos de tiro. 

Baseando-se no RED obtido no Quadro 3, Distâncias estimadas de risco para 

munições selecionadas, pode-se determina que a distância de segurança para tropas 

para o ponto de impacto de uma granada 155mm é de 450m. Desta forma, para o 

cálculo dos elementos de tiro próximos a tropas amigas, o valor não deverá ser menor 

que 450m entre o ponto de impacto planejado e a localização da tropa. Caso seja 

necessário poderá ser acrescido o valor do CEP de cada munição.  

Nos casos em que sejam necessários engajar alvos em que não haja não 

combatentes a menos da área eficaz da granada 155mm, considerando o ponto de 

arrebentamento. 

 

3.3 OS FOGOS DE ARTILHARIA EM OPERAÇÕES DE GUERRA EM ÁREA URBANA 

HUMANIZADA  

 Após análise da revisão da literatura e das entrevistas, elencou-se capacidades, 

relativas ao subsistema Linha de Fogo, para a atuação em Operações de Guerra em 

área urbana humanizada, conforme lista a seguir: 

a) Desencadear fogos sobre objetivos com precisão superior a 25m em CEP, 

haja vista a ocorrência de alvos com dimensões reduzidas; 

b) Desencadear fogos sobre áreas de grandes dimensões (matas e áreas 

evacuadas), haja vista a identificação de alvos com grandes dimensões mesmo em 

áreas urbanas; 

c) Ocupar posições de tiro em áreas de 100m x 20m ou superiores (campos de 

futebol), uma vez que essa foi a maior área livre identificada em áreas urbanas como 

possível RPP; 

d) Ocupar posições de tiro em áreas entre 20m x10m (vias de mão dupla), pois 

foi a menor áreas livre identificada em áreas urbanas que pode ser empregada para 

o posicionamento de um obuseiro;  

e) Desencadear fogos em 6400´´´ rapidamente, haja vista as áreas prováveis 

para posições de artilharia e a ocorrência de alvos em diversos lançamentos em a 

essas posições, somados à A Op não linear e não contígua. 
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g) Ocupar posições de tiro a 15Km dos objetivos (CEP máximo de 95m), pois 

baseado no Exército referência no combate urbano (EUA), esse é valor mínimo do 

desvio para o emprego de obus 155mm com granadas convencionais. 

f) Ser autopropulsado, uma vez que as dimensões das vias e áreas de 

manobram impedem a utilização de viaturas tratoras para o posicionamento das peças, 

devendo preferencialmente ser sobre rodas a fim de evitar danos as vias causados 

pelas viaturas sobre lagartas; 

g) Possuir calibre 155mm ou superior, uma vez que a literatura encontrada 

considerou calibres menores ineficazes e antieconômicos para emprego em área 

urbana; 

h) Realizar tiro indireto (mergulhante e vertical), uma vez que os alvos podem se 

encontrar a distâncias da posição das peças e realizar o tiro direto, que foi considerado 

extremamente eficaz para emprego em edificações quando comparados aos 

armamentos de tiros tensos da cavalaria e infantaria. 

i) Desencadear fogos com efeito de neutralização, destruição, interdição e 

especiais, haja vista as características dos possíveis alvos levantados; 

j) Determinar a coordenada precisa de cada peça, tendo em vista a necessidade 

do desencadeamento de alvos com pequeno volume de fogos, a serem realizados por 

uma peça bem como a dificuldade de encontrar posições para que todas as peças 

possam entram em posição em dispositivos regular; 

k) Capacidade de calcular o tiro preciso por cada peça, uma vez que poderá 

ocorrer a descentralização do tiro em relação a Central de Tiro da bateria tendo em 

vista as restrições do terreno e a necessidade de cumprimento de diversas missões 

de tiro simultâneas com reduzido volume de fogos; 

l) Desencadear tiros precisos sem a realização de regulação com munição 

convencional, tendo em vista a não existência de área para a realização de regulação 

e a necessidade de evitar-se um acréscimo do CEP pelos fatores internos e externos 

da balística, que poderiam causar danos colaterais indesejados. 

 

3.4 A VBCOAP 155MM M109 A5+Br  

 O EB, no Portfólio dos Programas Estratégicos gerenciados pelo Escritório de 

Projetos do Exército, definiu como um de seus objetivos o Programa Estratégico de 

Obtenção da Capacidade Operacional Plena, que busca a recuperação e/ou obtenção 

de novas capacidades da F Ter, por meio da substituição de equipamentos defasados 
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tecnologicamente ou no final de seu ciclo de vida, do aumento da interoperabilidade 

logística entre as Forças, da melhoria dos equipamentos individual e coletivo do 

combatente e da efetividade da sustentação logística dos meios militares terrestres.  

 Neste contexto, o EB adquiriu as VBCOAP 155mm M109 A5+ Br para substituir 

as VBCOAP 105mm M108, já obsoletas, nos Grupos de Artilharia de Campanha 

orgânicos da 6ª Brigada de Infantaria Blindada e 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. 

 A viatura recém adquirida pertence à família de blindados autopropulsados sobre 

lagartas fabricados pelas empresas americanas FMC-United Defense e BAE Systems, 

que tem sua versão mais moderna a VBCOAP 155mm M109 A6 Palladin, largamente 

empregada pelo Exército Norte Americano. 

 A VBCOAP 155mm M109 A5+ Br tem em sua guarnição 6 (seis) militares, sendo 

1 chefe de peça, 1 tratorista, 1 apontador, 1 atirador e 2 municiadores. Seu peso 

preparada para o combate são 24948 kg, tendo como dimensões o comprimento de 

9,17 m com o tubo do obuseiro, largura de 3,15 m, altura de 3,28 m e distância do solo 

de 46 cm. A viatura autopropulsada possui um motor Detroit Diesel Mod. 8V-71T 8cyl; 

potência: 440 CV a 2.300 RPM, com autonomia de 349 Km com o tanque com 

capacidade de 511l (ANJOS, 2014).  

 Seu armamento principal é o canhão M284 montado sobre o reparo M182, 

equipado com eficiente eliminador de alma com 60 raias de carregamento manual e 

com capacidade de armazenamento de 36 tiros completos. Seu armamento 

secundário metralhadora Cal .50, sem estabilizadores, com capacidade de 

armazenamento de 500 cartuchos (USA, 1994a); 

 Entre as novas tecnologias embarcadas nas VBCOAP 155mm M109 A5+ Br 

destaca-se o MAFCS (Sistema de Controle de Fogo de Artilharia Modular), este 

sistema, como um todo, permitirá ao obuseiro entrar e sair de posição rapidamente, 

conferir maior precisão ao tiro de artilharia, permitirá a entrada em posição em frentes 

flexíveis, bem como realizar a pontaria do obuseiro de maneira automática. Os 

principais componentes do AFCS são: VRU: Vehicle Reference Unit, CDU&TC: 

Commander's Control and Display Unit & Tactical Computer, GDU: Gunner's Display 

Unit, MVR: Muzzle Velocity Radar, VMS: Vehicle Motion Sensor (ANJOS, 2014, p. 49). 

 Descremos a seguir as novas tecnologias embarcadas que até o momento não 

pertenciam a nenhuma dos materiais de Art Cmp do EB.  

VRU: Vehicle Reference Unit, unidade de referência do veículo. O VRU é uma 

unidade de navegação inercial totalmente integrado ao obuseiro, possui receptor GPS 
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e inercial. O VRU fornece posicionamento preciso da posição a todo momento 

(Coordenadas E, N e H). O VRU executa toda a navegação necessária ao 

funcionamento do sistema e possui buscador de norte com precisão de 1 milésimo 

(ASTRONAUTICS, 2014, apud ANJOS, 2014, p. 49). 

CDU&TC: Commander's Control and Display Unit & Tactical Computer, tela da 

unidade tela de controle do comandante e computador tático. O CDU&TC é a interface 

homem-máquina dentro do AFCS. Esta unidade é fornecida ao Ch Peça e ao atirador 

(unidade semelhante, mais elementar) para que este realize a pontaria (GDU). A CDU 

& TC inclui um processador potente, que fornece controle total, gestão e cálculo de 

controle de fogo dentro do sistema. A CDU & TC é o cérebro do AFCS, para tanto, 

realiza todas as tarefas de gestão e processamento necessárioas a peça 

(ASTRONAUTICS, 2014 apud ANJOS, 2014, p. 49);  

GDU: Gunner's Display Unit, unidade da tela do atirador. É uma tela similar ao 

do Chefe da Peça, porém mais elementar e permite o acompanhamento da evolução 

da situação, bem como lhe permite retificar ou ratificar o apontamento do tubo 

(ASTRONAUTICS, 2014, apud ANJOS, 2014, p. 49); 

MVR: Muzzle Velocity Radar, Radar de velocidade inicial. O MVR permite o 

controle em tempo real do efeito de desgaste do tubo (balística interna) e, de um modo 

preditivo, melhora a precisão do tiro de artilharia. A unidade de processamento do 

MVR e a antena estão alojados num único módulo localizado externamente na frente 

do berço do tubo. As medições do MVR são integrados no processo de cálculo 

balístico através de um algoritmo de previsão. Este sistema proporciona eficácia 

desde o primeiro tiro, e assim, evita ajustagens desnecessárias (ASTRONAUTICS, 

2014 apud ANJOS, 2014, p. 50); 

VMS: Vehicle Motion Sensor, sensor de movimento do veículo. O VMS fornece 

ao sistema (VRU) a referência de movimentação da Vtr, independente da velocidade 

da Vtr. Visa um desempenho ótimo do sistema. O VMS é montado no interior do 

compartimento do motor ou na caixa de transmissão (ASTRONAUTICS, 2014 apud 

ANJOS, 2014, p. 50). 

 

4 CONCLUSÃO 

 A aquisição da VBCOAP M109 A5+ BR representará um ganho em capacidades 

para a Art Cmp brasileira, principalmente quanto ao emprego da Função de Combate 

Fogos em área urbana humanizada.  
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 De maneira objetiva, as capacidades elencadas para o emprego de meios de Ap 

F em área urbana humanizada em Operações de Guerra serão adquiridas com as 

seguintes possibilidades da VBCOAP M109 A5+ BR: 

 a) CDU&TC: Commander's Control and Display Unit & Tactical Computer (tela 

da unidade tela de controle do comandante e computador tático): permitirá calcular o 

tiro preciso por cada peça pelo Ch Peça e atirador, permitindo a descentralização do 

tiro em favor de determinada peça, no caso de cumprimento de missões de tiro com 

uma peça devido ao reduzido volume de fogos necessário e o engajamento de mais 

de um alvo simultaneamente por uma bateria de obuses. É possível com a UE atual 

designar para uma determinada missão de tiro onde seja necessário do volume de 

fogo reduzido procedimento parecido com o utilizado quando do tiro em 6400´´´ ou 

ainda quando da realização do Tiro de Assalto, todos previsto na Doutrina Brasileira. 

 b) MVR: Muzzle Velocity Radar (Radar de velocidade inicial): Desencadear tiros 

mais precisos sem a realização de regulação com munição convencional e com 

munições especiais. Muitas vezes não haverá tempo e local para a realização da 

regulação e a redução dos efeitos colaterais exigirá que o primeiro disparo já seja 

preciso suficiente para a obtenção do efeito desejado com letalidade seletiva. 

 c) VRU: Vehicle Reference Unit (unidade de referência do veículo) e VMS: 

Vehicle Motion Sensor, sensor de movimento do veículo: permitirão a obtenção rápida 

e precisa da posição de cada peça no terreno, sem a necessidade de levantamento 

topográfico prévio, permitindo que a central de tiro da bateria possua esses dados 

caso centralize a realização do tiro de suas peças ou ainda na descentralização do 

tiro em favor de uma peça o chefe da peça possa calcular seus elementos de tiro com 

dados topográficos mais preciosos possíveis. 

 Além dessas novas possibilidades sua característica autopropulsada e proteção 

blindada permitirá o acesso as regiões livres nas áreas urbanas para a entrada em 

posição e maior segurança para sua guarnição, bem como o rápido desencadeamento 

de tiro em todas as direções (6400´´´).  

 Poderá ainda desencadear fogos sobre objetivos com precisão superior a 25m 

em CEP empregando munições especiais como a EXCALIBUR e COPPERHEAD, 

possuir calibre 155mm que é mais eficaz em área urbana, além de realizar tiro indireto 

(mergulhante e vertical) e direto com os efeitos de neutralização, destruição, interdição 

e especiais. 
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 O trabalho focou-se no subsistema Linha de Fogo, porém descortinaram-se 

novas necessidades de atualização das TTP dos meios de Ap F, como a revisão da 

doutrina de emprego de um dispositivos irregular no terrenos das peças, da 

atualização dos subsistemas de Topografia e Comando e Direção de Tiro, a revisão 

da possibilidade de emprego de algumas ou somente uma peça da linha de fogo para 

o cumprimento de missões de tiro, a adequação e estabelecimento de parâmetros de 

para designação de Art Cmp para engajamento de alvos baseando-se nos valores do 

CEP e RED utilizados como referência, entre diversas outras considerações. 

 Com o estudo realizado, é possível ainda extrapolar algumas considerações que 

eram específicas para o emprego da VBCOAP M109 A5+ BR em área urbana 

humanizada para premissas básicas mais detalhadas do que as existente nos 

manuais do EB. Além disso, permitirá a utilização com eficiência de técnicas de tiro 

até então pouco exploradas com o Tiro de Assalto, constante no Manual C 6-40 

Técnica de Tiro de Artilharia de Campanha, 5ª edição de 2001, e ainda o emprego do 

Tiro Predito, técnica prevista no Manual C 6-40 Técnica de Tiro de Artilharia de 

Campanha, 4ª edição de 1991 que foi suprimida e poderá ser empregada com 

eficiência com o Radar de velocidade inicial embarcado nas VBCOAP M109 A5+ Br. 

 Em que pese as novas necessidades de letalidade seletiva e atuação em 

ambiente urbano, o EB não pode abrir mão de empregar todos os meios disponíveis, 

e neste caso o Ap F da Art Cmp em suas operações por novas restrições, pois são as 

capacidades da Função de Combate Fogos em sinergia com as demais Função de 

Combate que fazem a assimetria entre os oponentes.  
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