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ESTUDO DA VIABILIDADE DO EMPREGO DE MUNIÇÕES ESPECIAIS DE
ARTILHARIA  DE  CAMPANHA  FACE  ÀS  EXIGÊNCIAS  DO  COMBATE
MODERNO EM AMBIENTE URBANO:

Diogo Figueredo  Nascimento
Vinícius Ferreira Dardengo

Resumo: 

O  ambiente  operacional  dos  conflitos  modernos  vem  sofrendo  sensíveis  transformações,

passando do estudo focado na dimensão física, extrapolando para as dimensões humana e

informacional.  Nesse  escopo,  deve-se  considerar  que  cada  vez  mais  os  combates  estão

acontecendo em áreas urbanas, no meio da população, cuja distinção entre combatentes e não

combatentes é dificultada, com grande presença da mídia, cobrando cada vez mais as tropas

em operação a respeito do uso demasiado da força, necessidade de informação para aquisição

de consciência situacional, sem frentes definidas, entre outras características. Apesar de todas

essas  novas  peculiaridades,  a  guerra  ainda  é  considerada  como  um  meio  de  garantir

prevalência de interesses, e nesse contexto a artilharia de campanha é um meios para atingir a

esse fim. Mas devido ao seu elevado poder de destruição e face às novas exigências  dos

combates  modernos,  é  preciso  que a  artilharia  de  campanha  se  adapte,  sendo  assim,  as

munições inteligentes se apresentam como uma solução para essa dicotomia. Esse trabalho

visa estudar a viabilidade do emprego das munições inteligentes de artilharia de campanha em

ambiente urbano sobre os vieses técnico, econômico e operacional.

PALAVRAS-CHAVE: Artilharia de campanha, Munições inteligentes e Ambiente urbano.

Abstract:  The  operational  environment  of  modern  conflicts  has  undergone  a  considerable

transformation, from a study focused on the physical dimension, extrapolating to the human and

informational  dimensions.  In  this  scope,  it  should  be  considered  that  the  combats  are

increasingly  taking  place  in  urban areas,  among  the  population,  whose distinction  between

combatants and non-combatants is difficult, with a large presence of the media, demanding the

troops in  operation  the use of the proportional  force in  combat,  the need for  information to

acquire situational awareness, without defined fronts, among other characteristics. Despite of all

these  new peculiarities,  war  is  still  considered  as  a  means  of  ensuring  the  prevalence  of

interests,  and  in  this  context,  the  field  artillery  is  a  means  to  achieve  that  end.  However,

because of its high destructive power and the new demands of modern combat, the field artillery

needs  to  be  adjusted,  so  that  intelligent  ammunition  presents  itself  as  a  solution  to  this

dichotomy. This work aims to study the viability of the use of intelligent field artillery ammunition

in urban environment on the technical, economic and operational aspects.

KEY WORDS: Field artillery, intelligent ammunitions and urban environment.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo  o  Manual  de  Fundamentos  Operações,  EB20-MF-10.103

(BRASIL  2014),  a  definição  de  Ambiente  Operacional  contempla  o

conhecimento  de que este  é  caracterizado  por  três  dimensões,  sejam elas

física,  humana e informacional.  Essas três dimensões consolidam um bloco

indivisível e para se entender o ambiente operacional, deve-se entender suas

vertentes.

No que diz respeito à vertente física, vertente tradicional do conceito de

ambiente operacional,  pode-se considerar  que é o estudo do terreno e  das

condições meteorológicas e que consequências podem gerar no emprego do

poder de combate. Vale lembrar que esse aspecto, no que tange ao estudo do

ambiente operacional, era, normalmente, o epicentro das análises do emprego

das forças militares num determinado contexto de um conflito.

Com o desenvolvimento tecnológico e a inserção dessa condicionante

no estudo do ambiente operacional,  outras vertentes fizeram-se importantes

para sua definição, sejam elas a vertente humana e a vertente informacional.

Cabe  lembrar  que  essas  duas  condicionantes  tornaram-se  importantes,

principalmente  pelo  fato  do  desenvolvimento  cada  vez  mais  presente  dos

conflitos  armados  nos  grandes  centros  urbanos.  Notoriamente,  os  conflitos

armados  desenvolviam-se  em  grandes  áreas  campais  e  convergiam  nas

cidades,  mas  atualmente  os  grandes  conflitos  estão  desenvolvendo-se

inteiramente  nos  grandes  centros  urbano  e,  dessa  maneira,  o  estudo  do

ambiente operacional teve que ser analisado sob a lente de outros aspectos.

A vertente humana é caracterizada pelo estudo das estruturas sociais,

seus comportamentos e interesses em um determinado ponto no tempo e no

espaço geográfico, enquanto que a vertente informacional é considerada no

estudo do ambiente operacional, uma vez que a capacidade de transmissão,

acesso  e  compartilhamento  da  informação  tem  se  tornado  cada  vez  mais

presente,  tornando-se condição  preponderante  para  sua definição  (BRASIL,

2014).



Principalmente após a Guerra Fria, a caracterização dos conflitos vem

se transformando e com isso, a aplicação do poder de combate também veio

se adaptando face a essas condicionantes. Os conflitos, outrora caracterizados

entre  Estados  definidos,  com inimigos  conhecidos  e  determinados,  em um

ambiente  operacional  delimitado,  no  qual  a  vertente  física  era  o  principal

componente, onde o terreno e as condições meteorológicas eram o que mais

eram levados em consideração num contexto de um conflito armado, sofreu

mudanças significativas.

No  espectro  de  estudo  atual,  grandes  organizações  transnacionais

passaram a  ter  grande  representatividade  no  cenário  mundial,  impondo  de

maneira  decisiva  seus  interesses.  Tal  fenômeno,  aliado  ao  grande

desenvolvimento tecnológico e informacional, além da forte presença da mídia,

veio  alterando  a  forma  de  oposição  de  interesses.  Invariavelmente,  essas

novas características também alteraram a formatação dos conflitos armados.

Segundo o Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre, EB20-

MF-10.102  (BRASIL,  2014),  os  conflitos  modernos  são  caracterizados  por

riscos e ameaças de caráter difuso e de difícil previsão. O cenário dos conflitos

modernos é determinado por ações conjuntas, multinacionais e com presença

de organizações civis variadas, com ações no meio da população e com forte

presença da mídia.

O Manual  de Fundamentos de Operações,  EB20-MF-10.103 (BRASIL

2014), menciona ainda algumas características dos conflitos contemporâneos,

como a prevalência dos combates em ambientes humanizados com a presença

ostensiva de civis, além da participação de diversos atores proporcionando e

exigindo a atuação das forças em diversas áreas que vão muito além do campo

de batalha.

 O mundo vive, atualmente, uma condição de constante intranquilidade,

num cenário de confusão total, no qual não se consegue distinguir a guerra da

paz (HOBSBAWM,2010). 

A  guerra  como uma alternativa  para  solução  de conflitos  ainda  está

muito  em  voga,  porém  seus  aspectos  ganharam  uma  roupagem

completamente nova, ou seja, os conflitos de hoje não são mais travados por



países,  mas sim por grupos bem individualizados nos seus objetivos, sejam

étnicos,  guerrilheiros  ou  separatistas.  Não  há  mais  a  necessidade  de  se

formalizar os trâmites de um conflito como o preconizado nas Convenções de

Haia, tornando claros os limites dos enfrentamentos, vide a dificuldade de se

classificar os conflitos que houve durante a Guerra Fria, tanto que tal período

foi denominado dessa forma (HOLANDA,2016).

Os conflitos baseados na participação de Estados beligerantes definidos

eram marcantes até meados de 1960, ainda no contexto da Guerra Fria. Após

isso, os conflitos começaram a ser caracterizados por Guerras Civis que foram

tendo um crescimento significativo. A partir de então, os conflitos começaram a

ter uma perda de nitidez entre combatentes e não-combatentes (HOBSBAWM,

2010),  tornando o  número  de  vítimas  civis  muito  grande,  uma vez  que  os

combatentes  estavam misturados no meio  da população,  ficando realmente

difícil sua distinção.

A  alcançada  Paz  de  Westifália  que  até  então  servia  para

reconhecimento dos Estados Soberanos, gerando um equilíbrio de poder que

geraria a paz desejável, já não serve aos moldes atuais. Nem todos os Estados

Nação  tem  condições  de  sustentar  ou  até  mesmo  gerar  os  patamares

necessários para se inserirem no contexto de equilíbrio com os demais Estados

Nação e, dessa forma, sempre haverá interesses que não serão sobrepujados

haja vista essa condição assimétrica. Estados transferindo competências, seja

para o mercado, seja para unidades subnacionais (HOLANDA,2016), elevando

tais  entidades a  patamares  nunca  vistos  antes,  tornando-se também novos

agentes de interesses no cenário mundial.

A grande dificuldade de se caracterizar definitivamente o inimigo nesse

novo contexto dos conflitos armados tem se tornado uma vertente preocupante

dentro  dos  aspectos  do  estudo  do  ambiente  operacional.  Alguns  conflitos

modernos,  como  por  exemplo  os  da  Síria  em  2011,  foram  fortemente

caracterizados por baixas civis, estimando-se em cerca de 20000 baixas em

cerca de 21 meses de conflito, segundo dados das Organizações das Nações

Unidas (FETT,2013)

É  nesse  tipo  de  contexto  que  os  conflitos  da  atualidade  estão  se

desenhando,  apresentando  características  novas  e  cada  vez  mais  voláteis.



Segundo  o  Manual  de  Fundamentos  das  Operações,  EB20-MF-10.103,  os

conflitos  podem  ser  também  definidos  por  essa  ótica  cujas  ameaças  são

caracterizadas como se segue:

Em um perspectiva mais ampla, as ameaças concretas deverão vir
associadas à proliferação de tecnologias (incluindo às relacionadas a
armas  e  agentes  de  destruição  em  massa),  ao  terrorismo
internacional, ao narcotráfico e à migração massiva. Por outro lado,
como  ameaças  potenciais,  devem  ser  considerados  possíveis
contenciosos relacionados às questões ambientais,  às populações
nativas  e  aos  recursos  naturais  como pretexto  de  legitimação  de
ações bélicas, associadas ou não a outros instrumentos de pressão,
sinalizando  um  ambiente  de  ameaça  clássica  entre  Estados,  em
coalisão  ou  não,  contra  a  Soberania,  Patrimônio  Nacional,
integridade  territorial  e  os  interesses  nacionais.  A  violência
politicamente  motivada  pode  assumir  novas  e  mais  complexas
formas (BRASIL,2014, p 2-3). 

Outra ótica dentro desse contexto que deve ser levada em consideração,

é o fato dos atores envolvidos nos conflitos já não serem mais representados

somente  pelos  Estados.  Os  conflitos  são  marcados  por  características

irregulares, não- lineares, até mesmo com ações pouco ou nada convencionais

às quais as tropas de combate convencional não estão preparadas e aptas a

fazerem  frente  à  essa  ameaça.  Soma-se  a  isso  a  inserção  da  mídia,  da

necessidade do controle da informação cada vez mais necessário, a dimensão

humana do ambiente operacional sendo primordial para o planejamento das

operações,  acontecimento  dos  conflitos,  quase  em  sua  totalidade,  em

ambientes urbanos, envolvendo a população civil, proporcionando a "guerra no

meio  do  povo"  (HOBSBAWM,  2010).  Todos  esses  fatores  caracterizam os

conflitos contemporâneos denominados da 4ª Geração.

De modo a entender melhor esse conceito e também compreender o

aparecimento de outros atores nos conflitos, cabe definir melhor a divisão feita

em gerações  por  diversos  especialistas  e  estrategistas.  Os  conflitos  de  1ª

Geração são aqueles dominados pelo uso demasiado do princípio da massa,

sendo  o  referencial  temporal  que  marca  essa  classificação,  as  Guerras

Napoleônicas.  Os  denominados  conflitos  de  2ª  Geração  foram  aqueles

dominados pelo uso intensivo do fogo, tendo como marco temporal os conflitos

da 1ª Guerra Mundial. Os de 3ª Geração foram aqueles marcados pelo exímio



uso  da  Manobra,  cujo  fato  marcante  foi  a  aplicação  da  "blitzkrieg" pelos

alemães na 2ª Guerra Mundial.

Os  conflitos  da  atualidade  são  então  denominados,  nesse  contexto,

como de 4ª Geração, no qual os Estados já não são mais os protagonistas.

Novos atores começam a surgir. Em seu artigo denominado O Conflito de 4ª

Geração e a  Evolução da Guerra  Irregular,  o  General  R1 Álvaro de Souza

Pinheiro define os conflitos de 4ª Geração da seguinte forma:

Junto  aos  estados  nacionais,  aparecem  como  novos  atores
protagonistas, organizações não estatais armadas, forças irregulares
de  diferentes  matizes:  separatistas,  anarquistas,  extremistas
políticos,  étnicos  ou  religiosos,  crime  organizado  e  outras,  cuja
principal  forma  de  atuação  se  baseia  nas  táticas,  técnicas  e
procedimentos da guerra irregular. Fundamentalmente, utiliza-se das
vantagens  que  essas  mudanças  possam  proporcionar  a  essas
forças,  independentemente  de  suas  diversificadas  motivações
político-ideológicas,  estruturas  organizacionais,  nível  de  apoio  da
população  local,  nível  de  capacitação  militar  e  eventual  suporte
externo. Proliferou, particularmente, por ocasião do auge da Guerra
Fria,  quando  a  ameaça  do  holocausto  nuclear  consequente  da
confrontação entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ameaçava o mundo
(PINHEIRO,2006)

Na esteira desse raciocínio chega-se ao conceito de conflitos de amplo

espectro, ou seja, as características já mencionadas de mudanças em relação

ao ambiente operacional  dos conflitos  geram necessidades de atuação das

Forças  em várias  vertentes,  tendo  que  possuir  a  capacidade  de  gerenciar

ações  ofensivas,  defensivas,  de  apoio  aos  órgão  governamentais  e  de

pacificação, ou seja, as quatro operações básicas, seja simultaneamente ,seja

sucessivamente, sendo capazes de poder prevenir ameaças, gerenciar crises e

solucionar  conflitos  armados,  seja  em  situações  de  guerra  ou  não-guerra

(BRASIL,2014).

1.1 PROBLEMA

Desde os tempos mais  remotos,  a guerra  sempre esteve presente no

percurso  evolutivo  da  humanidade,  seja  em  conflitos  envolvendo  diversos



agentes, proporcionando o emprego de esforços conjuntos internacionais, seja

em conflitos de caráter regional.

Com a evolução da tecnologia ao longo do tempo, naturalmente haveria o

emprego desse conhecimento para o aperfeiçoamento dos meios militares. Em

face  disso,  novos  objetivos  poderiam  ser  conquistados,  ampliando  as

possibilidades  das  Forças  Militares  no  campo  de  batalha.  Nesse  mesmo

escopo, houve-se a necessidade de desenvolvimento de novas estratégias e

táticas de se aplicar o Poder Militar de forma a se fazer frente aos modernos

aparatos tecnológicos que proporcionam maior poder de combate e liberdade

de ação. Esse dilema contribuiu, sobremaneira, para modificar, paulatinamente,

as características do campo de batalha.

O cenário de um campo de batalha com frentes definidas e curtas, forças

regulares e bem delimitadas no campo de batalha, foi se transformando para

um cenário sem frentes definidas, com ataques em diversas direções e com

diferentes intensidades.  Sem contar que os cenários dos grandes combates

campais foram cedendo lugar ao combate urbano, caracterizado por densas

populações e construções civis.

Face a essas mudanças, os elementos de combate, apoio ao combate e

apoio  logístico  tiveram  que  se  adaptar  a  essa  novas  características,

especialmente a artilharia de campanha que de uma situação de apoio de fogo,

basicamente envolvendo munições com grande poder de destruição de área,

tem que se adaptar a uma situação na qual seu alvos são mais pontuais e a

precisão é condição fundamental para que os efeitos colaterais de seu grande

poder de destruição não sejam nocivos às instalações e pessoas civis  nos

campos de batalha urbanos densamente povoados.

Para garantir a manutenção do apoio de fogo face às condicionantes do

combate  em  ambiente  urbano,  a  artilharia  de  campanha  tem  usado  as

chamadas munições especiais. Mas o emprego de tais munições proporcionam

a  viabilidade  de  apoio  de  fogo  adequada  às  condicionantes  do  combate

moderno em localidade, minimizando os efeitos colaterais  característicos do

alto poder de destruição das munições tradicionais?  



1.2 OBJETIVOS
   O trabalho em questão terá como objetivo geral analisar a viabilidade,

principalmente nos campos técnico, econômico e operacional, do emprego das

munições  especiais  pela  artilharia  de  campanha  como  solução  para

manutenção  do  apoio  de  fogo  aos  elementos  de  combate  em  ambientes

urbanos. 

Para  que  se  possa  alcançar  o  objetivo  geral  do  trabalho,  foram

elencados alguns objetivos específicos, de modo que se pudesse formar um

desencadeamento lógico de ideias para se conduzir a consecução do objetivo

geral, sejam eles: 

a)  Realizar  uma  análise  histórica  que  comprove  as  mudança  das

características do campo de batalha.

b)  Analisar os efeitos colaterais das munições tradicionais da artilharia

de campanha sendo empregadas para o  apoio  de fogos aos elementos de

combate nesse contexto do campo de batalha urbano.

c)  Especificar as necessidades de mudança dos meios da artilharia de

campanha para a realização do apoio de fogo aos elementos de combate face

às características atuais do campo de batalha.

d)    Analisar  as  características  de  emprego  e  funcionamento  das

principais munições especiais existentes e em desenvolvimento.

e)  Analisar o emprego das munições especiais sobre os vieses técnico,

econômico e operacional.

f)   Concluir  sobre  a  viabilidade  do  emprego  das  munições  especiais

como meio mais adequado para a manutenção do apoio de fogo aos elementos

de combate face às características do combate moderno.

A artilharia de campanha, ainda hoje, permanece como um elemento de

apoio  à  manobra  essencial  para  que  o  comandante  intervenha  de  forma

decisiva no combate. Porém, o combate moderno apresenta cada vez mais

novas características que exigem mudanças na forma de emprego da artilharia

para que ela continue a exercer  seu papel  de relevância.  Sendo assim,  de

forma a melhor desencadear as ideias que justificam o presente trabalho, estas

serão apresentadas através de tópicos, sejam eles:



a.  Mudança do cenário das batalhas de um ambiente campal para um

ambiente urbano;

b.    Cidades,  seja  por  fatores  políticos  ou  econômicos,  tornaram-se

potenciais objetivos militares;

c.   Necessidade de distinção entre combatentes e não combatentes, bem

como de instalações de interesse militar ou não;

d.   A Artilharia de Campanha sempre foi um meio de apoio ao combate

decisivo, sendo indispensável ao comandante de uma operação;

e.   Necessidade de controle dos efeitos colaterais danosos das munições

tradicionais de artilharia para manutenção da continuidade do apoio de fogo no

combate em ambiente urbano;

f.     As possibilidades das munições especiais de Artilharia já existentes

ou em desenvolvimento como solução para as condicionantes do apoio de fogo

em ambiente urbano;

        g.   Importância do estudo da viabilidade do emprego das munições

especiais de Artilharia, de modo a contribuir para a manutenção do apoio de

fogo e para diminuição dos efeitos colaterais.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Para a confecção deste trabalho, foram elencadas algumas justificativas

que delimitam sua necessidade e também foram levantadas algumas possíveis

contribuições que ele pode vir a fornecer. Tal apresentação foi concebida por

meio de tópicos para que o entendimento seja mais claro.

1.3.1 JUSTIFICATIVAS

-  Mudança do cenário  das batalhas  de um ambiente  campal  para um

ambiente urbano;

-  Cidades,  seja  por  fatores  políticos  ou  econômicos,  segundo  Martins

(2005), tornaram-se potenciais objetivos militares;

- Necessidade de distinção entre combatentes e não combatentes, bem

como de instalações de interesse militar ou não;

- A Artilharia de Campanha sempre foi  um meio de apoio ao combate

decisivo, sendo indispensável ao comandante de uma operação;



1.3.2 CONTRIBUIÇÕES

 - Possibilidade de controle dos efeitos colaterais danosos das munições

de  artilharia  para  manutenção  do  apoio  de  fogo  no  combate  em ambiente

urbano;

 - As possibilidades das munições especiais de Artilharia já existentes ou

em desenvolvimento como solução para as condicionantes do apoio de fogo

em ambiente urbano;

-  Importância  do  estudo  da  viabilidade  do  emprego  das  munições

especiais de Artilharia, de modo a contribuir para a manutenção do apoio de

fogo e para diminuição dos efeitos colaterais.

3 2   METODOLOGIA
O trabalho envolve uma pesquisa do tipo qualitativa quanto à abordagem

de modo a se analisar  semanticamente as consequências do emprego das

munições tradicionais de artilharia em ambiente urbano, bem como estudar a

viabilidade  segundo  parâmetros  econômicos,  técnicos  e  operacionais  do

emprego das munições especiais de artilharia nesse mesmo ambiente.

Para  atingir  os  objetivos  do  trabalho  a  pesquisa  terá  um  escopo  geral

exploratório  de  modo  a  ter  mais  familiaridade  com  o  tema,  seguindo

procedimentos  técnicos  bibliográficos,  realizando  a  pesquisa  em  fontes  já

conhecidas e de alta credibilidade sobre o assunto, como artigos científicos,

manuais  técnicos  e  trabalhos  acadêmicos  que  tenham semelhança  com  o

tema,  além disso realizará  um estudo de caso para colher  experiências de

alguns  países  que  já  utilizaram  esse  tipo  de  munição  em  operações  em

combate urbano. 

Durante a pesquisa bibliográfica será seguida uma ficha de coleta de dados

de modo a sistematizar, durante a leitura, o processo para coleta de dados

necessários  a  análise  das  questões  de  estudo  envolvidas  na  solução  do

problema.

Resumindo, o desencadeamento do procedimento metodológico terá início

com  o  trabalho  de  pesquisa  exploratória  de  modo  a  se  levantar  a  maior

quantidade de informações possível sobre o tema, seguindo o procedimento



técnico  bibliográfico,  ou  seja,  colhendo  informações  em  manuais  técnicos,

trabalhos acadêmicos  e artigos científicos,  tendo como universo  autores de

credibilidade  que  já  escreveram sobre  o  assunto.  Para  isso,  uma  ficha  de

coleta  de  dados  digital  foi  utilizada  de  modo  a  sistematizar  a  busca  de

informações sobre o tema de modo a se solucionar o problema previamente

formado. As referidas pesquisas de coleta de dados foram feitas pelo  meio

eletrônico seguindo o seguinte critério:

a. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:

Foram  utilizados  os  seguintes  termos  descritores:  "artilharia  de

campanha,  munições  inteligentes,  combate  moderno,  ambiente  urbano",

respeitando  as  peculiaridades  de  cada  base  de  dado.  Após  a  pesquisa

eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos considerados relevantes

foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não localizados na referida

pesquisa.

b. Critérios de inclusão na pesquisa:

- Estudos publicados em português do Brasil e de Portugal, inglês, ou

espanhol contidos em trabalhos acadêmicos. 

- Estudos que caracterizassem as características do combate moderno.

-   Estudos  que  pormenorizassem  a  necessidade  de  adaptação  dos

meios  de  apoio  de  fogo  de  artilharia  face  às  características  do  combate

moderno.

- Estudos que caracterizassem as peculiaridades e características das

munições especiais de artilharia

-  Estudos que caracterizam as  necessidades técnicas,  econômicas e

operacionais para o emprego das munições especiais

c. Critérios de exclusão:

- Estudos cujo foco central fosse a evolução da Artilharia de Campanha

abordando a evolução de materiais de outros subsistemas;

- Estudos a respeito das munições especiais em geral, que não as de

Artilharia de Campanha;



- Abordagem do desenvolvimento das munições especiais de Artilharia

de Campanha que não seja do calibre médio (155 mm)

3 REVISÃO DE LITERATURA 

No estudo  prévio  sobre  o  assunto  em pauta,  percebe-se  que muitos

autores escrevem sobre ele abordando diferentes focos, sendo que todos eles

corroboram, direta ou indiretamente, com a temática do desenvolvimento das

munições especiais de artilharia. De maneira a caracterizar um período para

facilitar a pesquisa, foram elencados dados a partir dos anos 2000, uma vez

que a temática de desenvolvimento de munições especiais começaram a se

destacar  a  partir  do  emprego  da  munição  Excalibur  nas  Operações  dos

Estados unidos no Iraque.

Primeiramente procurou-se na literatura já existente, entender sobre as

mudanças  que envolveram a  dinâmica  dos  conflitos,  para  que  assim fosse

possível  entender  o  que  levou  a  necessidade  de  adequação  dos  meios

militares,  em especial  a  artilharia  de  campanha,  para  que  continuassem a

serem  empregados  nos  conflitos  modernos.  Autores  como Hobsbawm  e

Holanda, além dos próprios manuais da Força Terrestre ajudam a entender

esse cenário. Muitos autores remetem o final da Guerra Fria como o marco da

mudança  das  características  do  ambiente  operacional  para  o  combate

moderno.

Outra temática importante abordada a respeito do tema foi um estudo

sobre as principais munições especiais de Artilharia de Campanha utilizadas

atualmente  que  diferem  das  munições  tradicionais  por  possuírem  em  sua

maioria, um sistema de sensor eletrônico, um sistema de controle integrado,

um conjunto de aletas de voo ajustáveis e bateria. As munições de artilharia

tiveram que se adaptar às necessidades da Artilharia de Campanha, no tocante

a ter a necessidade de refinar cada vez mais sua precisão, engajando alvos

pontuais, diminuindo a quantidade de munição, evitando efeitos colaterais em

localidades  e  aumentando  a  presteza  e  eficácia  do  apoio  de  fogo  nas

operações  (ESCOLA  PRÁTICA  DE  ARTILHARIA,2010).  Esse  estudo  foi

realizado  através  de  pesquisas  na  internet,  principalmente  nos  sites  das



fabricantes das munições dos idos de dos anos 2000 até os dias atuais, pois foi

nesse período eu elas começaram a serem desenvolvidas.

Estudos  sobre  o  emprego  do  Grupo  de  Artilharia  de  Campanha  no

combate urbano também demonstram a preocupação acerca do referido tema.

Os empecilhos do ambiente urbano impostos ao apoio de fogo da Artilharia de

Campanha, face ao seu grande poder de fogo, de modo a não proporcionar

efeitos colaterais no ambiente urbano vem se mostrando um desafio para o

emprego do Poder de Combate (GOMES, 2005).

Os combates modernos têm mostrado as limitações   que o ambiente

urbano  impõe  ao  emprego  dos  armamentos  pesados.  Batalhas  como  as

ocorridas  em  Grozny,  na  Rússia,  demonstraram  a  dificuldade  da  Função

Combate Fogos no tocante  ao eficaz adestramento dos meios de apoio de

fogo, a rapidez e a precisão nos engajamentos; a necessidade de se ter uma

preocupação com as vítimas e infraestruturas civis no planejamento dos fogos;

e o bombardeamento de precisão como um meio a ser utilizado em operações

urbanas (SANTOS; DOMINGUES, 2008)

O emprego da Artilharia de Campanha na atualidade está caracterizado

pela  evolução  de  seus  subsistemas  e  da  sua  doutrina  de  emprego,

consubstanciada pela inclusão de novas tecnologias e alterações na forma de

atuação.  O  desenvolvimento  de  submunições,  a  utilização  de  munições

inteligentes,  o  surgimento  de  munições  com  alcance  estendido,  a

informatização  dos  meios  de  transmissão  de  dados,  a  disseminação  de

modernos sistemas computadorizados e  de posicionamento por  satélite e a

forma de emprego fracionado da Bia O por seções, caracterizando a máxima

descentralização do apoio de fogo, vem se tornando a adequação da Função

Combate Fogos para às condicionantes do combate moderno (BENETTI,2007).

O emprego desproporcional da força, passou a ser algo inaceitável, podendo

causar danos irreversíveis às operações. Não causar danos desnecessários e

garantir a proteção e o respeito da população e estruturas civis tem sido os

princípios básicos a serem seguidos no combate moderno. Dessa forma, para

que haja a manutenção do poder de fogo, de modo que se respeite esses

princípios, é necessário que se tenha medidas de coordenação eficientes, bem

como munições extremamente precisas,  denominadas munições inteligentes

(LIMA JUNIOR, 2014).



Dessa feita, no desdobramento desse capítulo, especificar-se-á o emprego

das  munições  tradicionais  de  artilharia  dentro  do  contexto  do  combate

moderno,  o  que foi  feito  através  das definições  existentes  nos manuais  de

artilharia de campanha do Exército Brasileiro.

Por  fim,  haverá  também  uma  amostra  de  algumas  munições  especiais

existentes  pelo  mundo,  apresentando  suas  principais  características

encontradas, principalmente em artigos científicos que já retrataram sobre o

assunto, bem como em sites eletrônicos das empresas fabricantes da munição.

3.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE URBANO MODERNO

Essa parte do desenvolvimento do trabalho é muito importante para que

se compreenda que o combate sofreu mudanças em suas características o que

levou à necessidade de adaptação dos meios de apoio de fogo de modo a se

adaptarem a esse fato.

Inicialmente os conflitos eram caracterizados pela definição clara de dois

contentores, na maioria das vezes cidades estados, cuja diversidade baseava-

se, principalmente pela posse de territórios. Tais conflitos eram caracterizados

por serem realizados em grandes áreas  campais,  com emprego de grande

quantidade  de  combatentes  em combates  relativamente  controlados  e  sem

muitas evoluções constantes.

Segundo o  manual  de  Operações,  EB20-MF-10.103  (BRASIL,  2014),

menciona-se  que  o  ambiente  operacional  é  formado  por  três  tipos  de

dimensão, sejam elas física, humana e informacional.  Essas três dimensões

sempre  existiram,  seja  no  combate  tradicional,  seja  no  combate  moderno,

porém,  no  combate  tradicional,  a  dimensão  física  era  a  principal  regente

caracterizadora  do  combate,  determinando  de  forma  majoritária  os

planejamentos e condutas durante a evolução dos acontecimentos. 

Ao longo do tempo, os combates foram ganhando uma complexidade

nunca antes imaginável.  O desenvolvimento econômico e tecnológico foram

trazendo novas possibilidades, novas necessidades. As razões que levavam à

consecução  dos  combates  foram  se  tornando  mais  complexas  e  mais

numerosas.  Novos  atores  foram  aparecendo  no  cenário  internacional.



Organizações  econômicas  foram  ganhando  projeção  internacional  e

apresentando interesses multinacionais equivalentes a um Estado – Nação. 

Dessa forma, toda essa complexidade de interesses tinha como palco de

conflito  as cidades e  grandes centros urbanos,  de modo que os combates,

principalmente a partir do século 20, tinham cidades como cenário e muitas

vezes como o objetivo principal.

Com essa mudança de cenário das grandes batalhas campais para os

conflitos  nos  grandes  centros  urbanos,  havia  muitos  danos  colaterais  a

estrutura da cidade, bem como aos civis que lá habitavam. Sendo assim, cada

vez  mais  a  dimensão  humana  do  ambiente  operacional,  bem  como  as

considerações civis foram tomado escopo dentro do contexto das operações,

de  modo  que  não  bastava  somente  fazer  a  guerra  sem  pensar  nas

consequências  para  a  população  local  e  para  a  infraestrutura  dos  centros

urbanos.

Aliado a isso, o desenvolvimento tecnológico trouxe novas necessidades

ao combate.  Cada vez mais  o poder  de combate ia  tornando-se mais  letal

trazendo a necessidade de proteção dos não combatentes e da infraestrutura

das  cidades,  tarefa  que  não  era  simples,  uma  vez  que  esses  combates

aconteciam em meio à população e principalmente sem contentores definidos,

ou  até  mesmo no  contexto  de  guerras civis,  nas  quais  os  contentores dos

conflitos são conterrâneos.

Sendo  assim,  a  conjuntura  internacional,  segundo  Romão  e  Grilo,

resumidamente,  é  caracterizada  pelo  aumento  de  atores  não  estatais,  a

descaracterização  das  fronteiras  físicas,  a  crescente  vulnerabilidade  dos

estados  a  agressões  externas  e  o  aumento  das  assimetrias,  gerando  um

contexto  marcado  pela  insegurança,  incerteza  e  pela  emergência  de novos

riscos e desafios aos estados. Todas essas novas características influenciam

diretamente nos combates,  gerando novas necessidades a serem atendidas

pelos contentores envolvidos.

O  advento  da  globalização  aproximou  povos  que  estão  fisicamente

separados, através da tecnologia e rápida disseminação da informação. Esse

fato, aliado a grande manifestação dos direitos humanos, principalmente após



os atos cometidos durante a II Guerra Mundial, matando não combatentes e

acabando  com  a  infraestrutura  de  cidades  inteiras,  exigiram  uma  nova

preocupação  a  ser  considerada  nos  planejamentos  dos  contentores  dos

combates modernos.

Face ao exposto anteriormente,  os acontecimentos atrozes dentro do

contexto dos conflitos, ocorridos com civis, rapidamente correria o mundo e a

opinião pública, aliada aos direitos humanos, não mais toleraria a ocorrência de

um conflito eu não se preocupasse em proteger os civis e as cidades.

O  ambiente  urbano  deve  ser  criteriosamente  avaliado  pelos

comandantes  responsáveis  pela  execução  de  um  combate  urbano,

principalmente  no  que  concerne  ao  apoio  de  fogo  de  artilharia,  tendo  que

avaliar os efeitos imediatos, cumulativos e em cascata nas diversas partes do

ambiente, sejam elas as superfícies superiores, as superfícies, o interior das

construções  e  as  partes  subterrâneas  (BROWN,2015),  conforme  mostra  a

figura abaixo:

Figura 01: Divisão do terreno urbano

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_terrain#/media/File:JP_03-

06_Urban_Terrain.PNG



Sendo  assim,  os  materiais  que  caracterizam  o  poder  de  combate

envolvido nos conflitos teriam que sofrer adaptações,  principalmente no que

tange  a  sua  letalidade,  que  agora  deve  ser  seletiva  evitando  danos

desnecessários  à  estrutura  das  cidades  e  a  seus  moradores,  revelando  a

preocupação com as considerações civis como um fator da decisão.  Nesse

contexto,  cabe  uma  preocupação  maior  com os  meios  de  maior  poder  de

destruição, como por exemplo a artilharia de campanha, o que será abordado

no tópico seguinte.

3.2 EMPREGO DOS MEIOS DE ARTILHARIA DE CAMPANHA EM AMBIENTE

URBANO

Antes de abordar efetivamente sobre o emprego dos meios de artilharia

de campanha no ambiente urbano, face às novas características do ambiente

operacional,  cabe fazer um paralelo para apresentar algumas características

desse meio integrante da Função Combate Fogos, demonstrando um pouco de

seu poder de fogo e letalidade.

Segundo  o  manual  C  6-1,  Emprego  da  Artilharia  de  Campanha

(BRASIL,2001),  a função precípua da Artilharia de Campanha é apoiar pelo

fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação.

No  manual  C  6-40  volume  I,  Técnica  de  Tiro  de  Artilharia  de  Campanha

(BRASIL,  2001),  a  característica  principal  da  artilharia  de  campanha  é  sua

grande potência de fogo que é representada pelos diversos calibres de seus

materiais.

Ainda segundo o manual C 6-40, volume I, Técnica de Tiro de Artilharia

de Campanha (BRASIL,2001), as munições tradicionais de artilharia, por mais

que se mantenham os mesmos elementos de tiro em cada peça, naturalmente

os impactos da munição no terreno, sobre o alvo, irão sofrer uma dispersão, ou

seja, os impactos estarão sobrepostos, mas sim cairão no terreno com uma

dispersão no formato de uma elipse, com seu eixo maior na direção do tiro.

Quanto à letalidade dos fogos, primeiramente é necessário se ter uma

noção do significado dessa palavra para a artilharia de campanha. Segundo o



manual C 6-40, volume II, Técnica de Artilharia de Campanha (BRASIL,2001),

a  palavra  letalidade  deve  ser  entendida,  de  uma  maneira  geral,  como  a

possibilidade de se causar baixas e não com o significado de mortalidade. Isso

traz um entendimento muito maior das consequências de um tiro de artilharia

numa localidade por exemplo.

Um estudo interessante sobre o emprego das munições em combate é

que  a  quantidade  de  munições  para  se  engajar  um  alvo  com  munições

tradicionais durante a II Guerra Mundial, por exemplo era muito maior do que a

quantidade para engajar o mesmo alvo durante a Operação Tempestade do

Deserto,  na Guerra  do Golfo.  Segunda as estatísticas,  para se engajar  um

veículo  blindado durante  a  Segunda Guerra  Mundial  necessitava-se de,  em

média, 14 rajadas enquanto na operação Tempestade do Deserto, na Guerra

do Golfo, era necessária um pouco mais de uma (FREEMAN, 2005).

Com certeza, essa significativa diminuição da quantidade de munição

deve-se  ao  fato  da  mudança  das  características  do  ambiente  operacional,

impulsionando o advento do desenvolvimento das munições inteligentes.

Com a evolução da conjuntura internacional, agregando características

já mencionadas anteriormente, os combates realizados no contexto dessa nova

conjuntura foram diretamente influenciados por ela e isso levou à adaptação

dos materiais que expressam o poder de combate dos contentores envolvidos.

As cidades passaram a tornar-se, integralmente, palco desses conflitos,

afetando  diretamente  a  população  civil  dessas  localidades.  Muitos  conflitos

iniciam-se dentro dos próprios centros urbanos, caracterizando guerras civis,

nas  quais  não  há  um  inimigo  definido,  uma  vez  que  os  envolvidos  são

conterrâneos e a população civil confunde-se com os combatentes da chamada

força adversa, dificultando as operações.

No tocante ao emprego da Artilharia de Campanha em ambiente urbano

seria a dificuldade de observação do tiro pelos observadores avançados, uma

vez que as diversas construções atrapalhariam sobremaneira a observação do

tiro, existindo assim ângulos mortos de observação e consequentemente de

tiro.  Dessa  forma,  deveria  existir  a  preponderância  de  tiro  com  grandes



elevações, caindo de forma praticamente balística sobre o alvo, de maneira

que pudesse ser observável (BROWN,2015).

Tais  condicionantes acarretam em um tiro com uma maior  flecha, ou

seja, altura, necessitando de uma maior coordenação do espaço aéreo. Por

último, tiros com elevações grandes, podem proporcionar um desgaste precoce

do armamento (BROWN,2015). Além disso, tiros com flechas maiores levam o

projetil a ficar mais tempo exposto às intemperes de fatores como temperatura,

vento,  pressão,  entre  outros  que  irão  aumentar  a  precisão  e  consequente

dispersão do tiro.

Nesse contexto, o emprego da artilharia de campanha no combate em

localidade traria consequências desastrosas para a infraestrutura das cidades e

colocaria  em  um  grande  risco  a  população  civil.  Dessa  forma,  as  forças

empregadas devem se adaptar a essa nova demanda.

Um caso histórico ocorrido em 1944, Durante a 2ª Guerra Mundial, na

China, onde se encontravam as bases da fábrica de aço japonesa chamada

Yawata.  Nessa  ocasião  foram  lançadas  376  bombas  por  47  B-29  (avião

borbadeiro utilizado na Segunda Guerra Mundial), das quais somente um avião

, com apenas uma de suas bombas atingiu o alvo,  ou seja,  apenas 0,3 %,

aproximadamente  atingiu  o  alvo,  sem contar  com o  dano  colateral  que  as

outras bombas que não acertaram o alvo causaram (HALLION, 1995)

O  outro  caso,  ainda  na  2ª  Guerra  Mundial,  foi  também  durante  um

ataque bombardeiro.  Naquela  época,  o  B-17 (  avião  bombareiro  construído

especificamente  para  a  2ª  Guerra  Mundial)  era  considerado  um  avião

relativamente preciso e ainda assim foram necessários 108 bombardeiros B-17,

tripulados por 1080 aviadores, lançando 648 bombas para que se tivesse a

probabilidade de 96% de haver dois impactos no alvo que era uma usina de

geração de energia elétrica de  120 x150 m. Tais bombas na época poderiam

apresentar um erro circular provável de 300m (HALLION, 1995).

Com  os  exemplos  anteriores,  apesar  de  não  serem  exemplos

específicos do emprego de munições tradicionais  de artilharia e campanha,

mas serve para ilustrar  os danos do emprego de munições tradicionais  em

geral.



Segundo o manual de Doutrina Militar Terrestre, EB 20-MF-10.102, as

forças  a  serem  empregadas  nos  conflitos  baseados  nessas  novas

características  do  ambiente  operacional,  devem  possuir  algumas

especificidades  requeridas,  dentre  elas,  a  mais  importante,  dentro  desse

escopo da letalidade da artilharia de campanha e seu emprego em localidade,

é a capacidade de letalidade seletiva que é expressa da seguinte forma:

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)

Dessa forma,  a conjuntura  atual  exige que o emprego dos meios de

poder  de  combate,  em  especial  da  artilharia  de  campanha,  respeite  a

população civil e as estruturas civis, não causando danos desnecessários, haja

vista o grau de letalidade que a artilharia de campanha pode causar.

Ainda diante de todos os fatos expostos, a artilharia de campanha ainda

é um meio vital nas mãos de qualquer comandante. Segundo Tracy (2004), a

artilharia tem causado mais baixas que qualquer outro sistema de armas nos

conflitos pós século XIX, de modo que, mesmo com essas condicionantes do

combate moderno, não pode ser descartado seu emprego, face o grande poder

de  combate  e  persuasão  que  representa.  Tal  problemática  então  deve  ser

resolvida e as munições inteligentes estão apresentando-se como uma solução

a essa questão.

3.3  APRESENTAÇÃO  DAS  CARACTERÍSTICAS  DAS  MUNIÇÕES

INTELIGENTES

Antes de começar a citar algumas características de algumas munições

inteligentes já existentes, é importante que seja feito um paralelo entre munição

convencional e munição inteligente. 

As munições convencionais, basicamente, são caracterizadas por terem

uma  considerável  quantidade  de  explosivos,  protegida  por  um  invólucro,



denominado projétil, tendo agregado a ele uma quantidade de propelente para

impulsionar o projétil até uma determinada distância (BRASIL, 2001)

Em linhas gerais, as munições inteligentes também não diferem desse

conceito geral, porém seu grande diferencial é o fato de poderem alterar sua

trajetória após já terem saído do tubo de um obuseiro, fato que as munições

convencionais não conseguem realizar e ficam somente sujeitas a fatores que

não se pode controlar, como a gravidade, temperatura, resistência do ar, vento,

variáveis do próprio sistemas de armas, entre outros.

Dessa  feita,  se  fosse  feito  um  tipo  de  experimento  no  qual  fossem

disparadas várias munições convencionais com os mesmos dados de tiro, eles

cairiam dispersos numa forma de elipse cujo braço maior estaria para a direção

do tiro, pelos motivos já citados anteriormente (BRASIL, 2001).

As munições especiais, no entanto, em linhas gerais, prezam pelo fato

de possuírem um  Erro Circular Provável ,que defini-se como um círculo cujo

raio é a distância entre o alvo e onde estariam 50% dos impactos de vários

disparos no mesmo alvo, muito pequeno e por terem um ataque final ao alvo,

quase numa trajetória vertical, aumentando a precisão e letalidade. 

Com a evolução do combate e com o advento do emprego da artilharia

de campanha em localidade, baseado nos preceitos de letalidade seletiva e

considerações  civis,  tais  características  das  munições  convencionais  não

seriam convenientes.

Dessa feita, a importância decisiva que o poder de fogo da artilharia de

campanha pode proporcionar nas mãos do comandante, gerou a necessidade

de se desenvolver um tipo de munição que pudesse garantir seu emprego em

localidades, de modo a se evitar os danos colaterais naturais das munições

tradicionais, fato que seria alcançado através da capacidade de precisão das

munições inteligentes.



3.3.1 MUNIÇÕES INTELIGENTES EXISTENTES NO MUNDO

3.3.1.1 Munição M 982 Excalibur

Figura 02: MUNIÇÃO XM 982 EXCALIBUR

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur

A munição M 982 Excalibur foi uma das primeiras munições inteligentes

a serem fabricadas, proporcionando um elevado grau de precisão à artilharia

de campanha.

Sua  concepção  começou  a  ser  planejada  em  2005,  quando  foi

desenvolvido seu primeiro protótipo pelo Departamento de Defesa dos Estados

Unidos em cooperação com algumas empresas do setor de defesa.  Estava

criada  uma  das  mais  conhecidas  munições  inteligentes  no  contexto  dos

Projéteis de Artilharia de Longo Alcance Guiados por Precisão.



Seu primeiro emprego operacional foi em 2007, no Iraque, apresentando

uma  efetividade  de  92  %  no  que  tange  à  precisão,  tendo  um  CEP

(probabilidade de erro circular) de 4 metros, que se tratando de artilharia de

campanha, é uma precisão inalcançável com uma munição tradicional.

O emprego dessa munição foi concebido para o calibre 155 mm, o qual

proporciona um maior  poder de fogo e alcance. Seu sistema de orientação

pode ser baseado tanto no GPS como no sistema inercial de navegação, sendo

que as munições são disparadas com elevações bem elevadas,  de modo a

captar  melhor  o  sinal  de GPS,  que é  seu sistema de guiamento prioritário.

Dessa forma, quando a munição começa seu movimento descendente, ou seja,

no ponto mais alto de sua trajetória, o sistema de guiamento é ativado e suas

aletas de estabilização vão corrigindo a trajetória até a coincidência com as

coordenadas do alvo que foram previamente inseridas.

A  munição  tem,  de  acordo  com  a  especificidade  do  alvo,  efeitos

diferenciados,  caracterizados  pelas  munições  Block  I  que  possui  efeito

perfurante  podendo  possuir  uma  detonação  instantânea  com o  impacto  ou

atrasada, detonando somente após a perfuração do alvo, a Block II, que possui

submunições tendo sua detonação numa determinada altura do alvo e a Block

III que possui somente algumas submunições capazes de localizar, identificar e

descriminar objetivos.

Essa munição possui o alcance nominal de 40 Km, baseado no sistema

“base  bleed” trazendo  distâncias  que  não  são  alcançadas  pelas  munições

tradicionais. O sistema mencionado acima caracteriza-se por existir uma carga

extra de propelente a retaguarda da munição, aumentando assim, seu alcance.

Para que essa queima seja  completa  e proporcione um eficaz aumento do

alcance,  é  necessário  que  ela  ocorra  ainda  dentro  do  tubo  do  obuseiro,

gerando a necessidade de se ter tubos maiores de 39, 45 e até 52 calibres

(Benetti, 2008). Além disso, seu ângulo de incidência sobre o alvo é próximo da

linha vertical, trazendo um maior poder de destruição. 

Com toda essa tecnologia agregada à munição, seu custo é bastante

elevado, estando próximo de U$ 85.000 a unidade.



3.3.1.2 Munição Multi Service-Standard Guided Projectile

Figura 03: MUNIÇÃO MULTI SERVICE-STANDARD GUIDED PROJECTILE

Fonte: https:// warships1discussionboards.yuku.com

Essa  munição  foi  desenvolvida  pela  BAE  SYISTEMS,  uma  empresa

americana  que  desenvolveu  uma  alternativa  um pouco  mais  barata  que  a

munição excalibur, porém sem o seu nível de precisão.

Foi desenvolvida para proporcionar à Marinha e ao Corpo de Fuzileiros

Navais  Norte  Americanos,  um  apoio  de  fogo  preciso  que  evite  os  danos

colaterais já conhecidos das munições tradicionais. Seu emprego tático e ideal

é traduzido por uma distância de 38 quilômetros para apoio cerrado às tropas

já mencionadas, porém pode chegar a um alcance máximo de perto de 100

quilômetros  mantendo  uma precisão  de  menos  de  5  metros.  Tem ainda  a



capacidade de atingir não só alvos estáticos, mas também alvos em movimento

através de seu sistema de guiamento a laser. Também foi idealizado para os

obuseiros de calibre 155 mm.

3.3.1.3 Munição Vulcano

Figura 04: MUNIÇÃO VULCANO

Fonte: https://www.defesanet.com.br

Essa munição foi desenvolvida numa parceria entre as empresas Diehl

Defense, alemã e a Oto Melara, italiana. Seu emprego foi concebido também

para o  calibre  155 mm e seu sistema de guiamento é  baseado no GPS e

apontamento semiativo laser, ou seja, há necessidade que um agente externo,

podendo ser o próprio observador avançado, faça o apontamento do laser em

direção ao alvo. Esse procedimento, segundo os fabricantes, vai proporcionar

um aumento de precisão relativo  para a munição Vulcano,  chegando a um

desvio de apenas 1 m do alvo.

Os  fabricantes  também prometem um  alcance  de  80  km  para  essa

munição o que proporciona um desdobramento da artilharia de campanha em



posições muito maiores em relação ao alvo, trazendo uma maior capacidade

de se furtar dos fogos de contrabateria

3.3.1.4  Munição Spacido

Figura 05: MUNIÇÃO SPACIDO

Fonte: https://forcesoperations.com

Desenvolvido pela empresa francesa Nexter Systems, essa munição não

depende  de  guiamento  pelo  GPS,  o  que  a  torna  mais  barata  e  menos

dependente desse tipo de tecnologia. Seu sistema de guiamento baseia-se em

um radar de efeito Doppler que se encontra no tubo do obuseiro e mede a

velocidade de saída da munição comparando-a com a velocidade padrão que

deveria ser determinada à ela para que atingisse o alvo a uma determinada

distância. Dessa forma, o radar envia sinais de rádio à espoleta que em um



determinado momento aciona os freios aerodinâmicos existentes na munição,

corrigindo assim a trajetória dela. 

De fato,  a  precisão não é  igual  às munições guiadas por  GPS,  mas

chega  a  ser  cinco  vezes  mais  precisa  do  que  as  munições  tradicionais,

diminuindo em cerca de 25 % a quantidade de munição dispensada para se

atingir o mesmo alvo com munição tradicional. A empresa afirma que os testes

finais já foram realizados e que sua precisão foi comprovada. Um fato inovador

é que essa munição foi concebida tanto para o emprego no calibre 105 quanto

155  mm  (seja  de  39  ou  52  calibres),  sendo  uma  opção  considerável

comparando-se preço e precisão.

3.3.1.5  Top Gun IMI

Figura 06: TOP GUN IMI

Fonte: https://www.defesanet.com.br

Na verdade Top Gun IMI não é uma munição específica, mas sim uma

espécie de kit que tem a capacidade de transformar qualquer tipo de munição

tradicional em uma munição com uma alta confiabilidade de precisão.

Essa  tecnologia  é  israelense,  desenvolvida  pela  Israel  Aerospace

Industries proporciona, segundo seu fabricante, um raio de precisão de até 10



m. Os dados para  o  disparo  são  calculados  e  inseridos  na  munição  antes

mesmo do disparo e a partir daí esse kit recebe o sinal do GPS e começa a

corrigir a trajetória da munição até o seu impacto com o alvo.

Porém, existe uma deficiência nesse kit, uma vez que as correções só

são feitas no plano 2D, ou seja, em altura e alcance. Caso tenha a ocorrência

de um alvo fugaz que se desloque em profundidade, fora da linha de tiro do

sistema de armas a dispersão será mantida.

3.3.1.6 Munição BONUS

1

Depois de definir o alcance e os perfis de destino, a rodada de BÔNUS é
disparada a partir de um tubo de artilharia de 155 mm com armação 
padrão.

2
A rodada voa em um arco parabólico, com uma faixa de até 35 
quilômetros 

3

Um fusível de temporizador acende um pequeno foguete de ejetores no 
nariz, que arrasa as duas submunições para fora da caixa do invólucro 
sobre a área alvo.

4
Uma vez que o casco é liberado, as submunições caem em direção ao 
alvo. A cauda e o conjunto do nariz caem.

5 As submunições implementam aletas e, de forma independente, 
escaneam sobre a área de interesse com uma frequência de 15rpm.



6

Uma submunição detecta um veículo-alvo abaixo dele. Ele detona sua 
carga útil explosiva,  que atinge a armadura superior fraca do veículo 
alvo. O pêndulo de alta velocidade penetra no casco e mata ou fere a 
equipe.

Figura 07: MUNIÇÃO BONUS Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bofors_155_Bonus

É uma munição criada em cooperação pela empresa sueca Bofors e a

empresa francesa Nexter de calibre 155mm com um longo alcance. Possui um

peso  de 47 Kg e duas submunições.  As submunições  ao serem liberadas,

abrem duas aletas para lhes dar estabilidade, dessa forma elas conseguem

escanear o terreno através de sensores infravermelhos que procuram detectar

a assinatura do alvo que já foi pré-programado em seu banco de dados.

4 Apresentação e discussão dos resultados

Nesse capítulo do trabalho, serão tiradas algumas conclusões a respeto

do  que  foi  mencionado  no  capítulo  anterior  ,  principalmente  a  respeito  do

emprego  de  munições  tradicionais  de  artilharia  em  ambientes  urbanos  e

também a respeito da viabilidade do emprego das munições especiais nesse

mesmo ambiente operacional, tomando por base critérios técnicos, opercionais

e econômicos.

4.1 ANÁLISE DO EMPREGO DE MUNIÇÕES TRADICIONAIS EM AMBIENTE

URBANO



Para que se tenha uma real ideia sobre a letalidade de um tiro isolado de

artilharia cabe uma boa análise da tabela a seguir:

    MATERIA

L

ÁREA DE ESTILHAÇAMENTO

TAMANHO APROXIMADO DA

ÁREA EFICAZMENTE BATIDA

POR         1 Tiro Percutente

RAIO DE AÇÃO DO MAIOR ESTILHAÇO

PROFUNDIDAD

E

LARGURA

105 mm 20 m 30 m 175 m

155 mm 30 m 50 m 360 m

                                    Tab 1: Área de Estilhaçamento

                                              Fonte: BRASIL (2001, p 18-72)

Da análise dessa tabela pode-se tirar algumas conclusões preliminares,

mas primeiramente deve-se entender o conceito de área eficazmente batida

que  segundo  o  manual  C  6-40,  Vol  II,  Técnica  de  Tiro  de  Artilharia  de

Campanha  (BRASIL,  2001),  traduz-se  na  área  na  qual  há  50%  de

probabilidade de eu um homem em pé se torne uma baixa. Dessa forma, pode-

se imaginar de forma mais prática que com seu menor calibre, considerado

leve, a munição tradicional de artilharia, percutente, bate eficazmente uma área

balizada  por  um retângulo  de  20  m de  profundidade  com 30m de  largura,

podendo  atingir  ainda,  de  forma  menos  eficaz,  sem  relativa  precisão,  um

objeto, uma pessoa ou qualquer outro ponto de interesse, a uma distância de

175 m. A partir desses dados pode-se já ter uma noção do que isso significaria,

em termos de danos colaterais, no interior de uma localidade.

Quando  se  trata  de  rajadas  de  artilharia,  a  letalidade  é

consideravelmente maior, como pode-se representar na tabela abaixo:

IIntv

AArbt RETÂNGULO ÁREA DO

QUADRO

     

COMPARAÇÃ

O COM 1 (uma)



    UNIDAD

ES

((seg

)

DE

EFEITOS

(m²)

%

BAIXA

S

ÁREA

EFETIVA

DE

BAIXAS

(m²)

Bia 105LARG        COMP

Bia 105

mm

30 187 104 19448 9,5      1848 1,0

Bia 155

mm

40 252 134 33786 14,7 4964 2,7

Gp 105

mm

30 547 104 56888 11,5 6428 3,5

Gp 155

mm

40 732 134 98088 15,1 14811 8,0

Tab 2: Comparação de Efeitos (uma rajada)

                                                        Fonte: BRASIL (2001, p 18-75)

Analisando mais a miúde essa tabela, pode-se verificar que a área de

efeitos diversos que uma rajada de uma bateria de artilharia do menor calibre

(105 mm) pode causar é de 19.448 m², ou seja, considerando-se qualquer tipo

de  efeito,  não  só  um efeito  eficaz,  essa  é  a  área dentro  da qual  qualquer

material  ou  pessoa  podem ser  atingidos.  Extrapolando  essa  análise  até  a

situação mais extrema, pode-se verificar que no caso de um grupo de calibre

155 mm, ou seja, três baterias 155 mm atirando, o efeito é 8 (oito) vezes maior

do que de uma bateria 105 mm.

Vale ressaltar que as tabelas mostradas anteriormente não levaram em

consideração o alvo e sua constituição, pois dependendo da constituição do

alvo, o número de rajadas teria que ser maior para que se pudesse alcançar o

efeito desejado, o que aumentaria, consideravelmente os efeitos já mostrados

anteriormente.

Outro fator a ser levado em consideração é que as munições explosivas,

seja com espoleta eletrônica ou espoleta tempo, tem seu efeito severamente

degradado  em  ambientes  urbanos,  pelo  fato  das  construções  de  concreto

(BRASIL, 2002). Sendo assim, para que se chegasse ao efeito desejado, seria



necessário utilizar um número maior de munições para vencer o concreto das

construções, o que aumentaria também, sobremaneira, os efeitos colaterais. 

O uso mais adequado dessas munições explosivas seria contra pessoal,

material  sobre os prédios ou fora das construções,  para que se tenha uma

maior eficiência. A opção de emprego sobre pessoal, como o manual C 100-25,

Planejamento de Fogos (BRASIL,2002) menciona, é muito temerária, uma vez

que pode elevar o risco de efeitos colaterais sobre a população da localidade,

principalmente no contexto do combate moderno, no qual o inimigo encontra-se

em meio à população. 

No tocante a opção de emprego contra materiais sobre as construções ou

fora delas, seria preciso uma precisão elevada para que houvesse êxito, sem

que com isso não se tenha um elevado dano colateral, fato que não ocorre com

as munições tradicionais.

As  munições  iluminativas,  fumígenas,  bem como as  químicas  em geral,

podem ter seu emprego em larga escala (BRASIL, 2002), não tendo efeitos

colaterais elevados. 

4.2  ESTUDO  DO  EMPREGO  DAS  MUNIÇÕES  ESPECIAIS  EM

OPERAÇÕES  E  DE  SUA  VIABILIDADE  BASEADA  EM  CRITÉRIOS

TÉCNICOS, ECONÔMCOS E OPERACIONAIS.

As munições especiais de artilharia de campanha tiveram seu primeiro

emprego em larga escala  durante a Operação Tempestade do Deserto,  em

janeiro de 1991, na qual 31 países aliados iniciaram uma ofensiva contra o

Iraque, face a sua invasão ao Kuwait no ano anterior. Conflitos anteriores como

o próprio Vietnã e a Guerra da Coréia, já tinham experimentado o emprego

desse  tipo  de  munição,  mas  em muito  baixa  escala  e  principalmente  das

munições guiadas a laser. 

Com a evolução dos conflitos, as munições tiveram que se aperfeiçoar,

de modo que algumas características técnicas deveriam ser agregadas para

atender às exigências de emprego em combates modernos. 



Estabelecer  critérios  de  viabilidade  para  o  emprego  das  munições

especiais, não se restringe somente à questão de sua eficiência técnica, que se

revela como a parte mais importante. Porém, algumas outras condicionantes,

sejam critérios  econômicos,  como  principalmente  o  custo  dessa  munições,

sejam critérios operacionais, como principalmente mudanças no emprego da

artilharia de campanha, são fundamentais para estudar-se a viabilidade para

que  uma  determinada  Força  consiga  empregar  esse  tipo  de  munição  nos

conflitos modernos.

 4.2.1 CRITÉRIOS TÉCNICOS

Quando se fala de critérios técnicos, o objetivo é proporcionar uma visão

de que condicionantes as munições de artilharia de campanha devem possuir

para que proporcionem a continuidade do emprego desse meio de apoio de

fogo, tão importante para o comandante da operação, face às características

do ambiente operacional da atualidade.

De maneira a especificar melhor essa vertente dos critérios técnicos, ele

foi esmiuçado em cinco variantes para que se tenha um melhor entendimento,

sendo que as duas primeiras e as duas últimas variantes foram analisadas

conjuntamente.  Sejam  elas:  sistema  de  navegação  e  precisão,  efeitos

colaterias, alcance e calibre.

4.2.1.1  SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E PRECISÃO

As munições  inteligentes  para  que  consigam obter  alta  precisão  em

relação a seu alvo, necessitam ter um sistema de navegação que proporcione

ser  independente  das  condicionantes  atmosféricas  ,  as  quais  não  se  pode

controlar, pois são elas que proporcionam a dipersão do tiro.

As primeiras munições especiais tinhamm seu sistema de navegação

eram  baseado  pelo  apontador  laser  o  qual  tinha  severas  restrições  de

condições meteorológicas ,pois necessitam de livre visada para o alvo, além de

dependerem de um observador avançado para realizar a designação.



Atualmente, a maioria das munições especiais possuem um sistema de

navegação  baseado pelo  GPS,  porém esse  tipo  de  sistema  de  navegação

basado em satélites é extremamente vulnerável a aquisição de seus sinais.

Dessa forma, é necessário que as munições inteligentes tenham outras formas

de navegação para que a precisão seja proporcionada tornando possível seu

emprego em amientes urbanos, de modo a não se restringirem somente a esse

processo de navegação..

O  primeiro  critério  a  ser  explorado,e  um  dos  mais  importantes  é  a

precisão. Esse critério sempre foi muito importante no emprego de qualquer

meio de apoio de fogo, porém ele cresce, significativamente de importância em

um ambiente urbano, nas características de um combate moderno. A Artilharia

nesse contexto, não pode bater área ,mas sim deve chegar à capacidade de

neutralizar pontos de uma localidade, tudo isso com objetivo de amenizar os

efeitos colaterais.

 Para que esse critério seja atingido, principalmente com os meios de

apoio de fogo de artilharia, é necessário que se tenham um aparato tecnológico

que suporte essa condição.

Após a saída da munição do armamento, condicionantes como o vento ,

temperatura,  gravidade,  desgaste  do  material,  entre  outros  ,  começam  a

interferir  na trajetória  do  projétil  ,  prejudicando  sua  precisão.  Sendo assim,

qualquer munição sofre esse tipo interferência, principalmente as munições de

artilharia de campanha que trabalha com longos alcances, ficando assim mais

tempo sobre a interferência desses fatores.

Dessa  forma,  era  necessário  criar-se  um tecnologia  que  corrigi-se  a

trajetória do projétil, face a essas condicionantes que não se tem como evitar,

de modo que o alvo fosse acertado de forma precisa.

O critério  precisão remete ao conceito  de Erro  Circular  Provável  que

defini-se como um círculo cujo raio é a distância entre o alvo e onde estariam

50% dos impactos de vários disparos no mesmo alvo. Quanto menor esse raio,

mais preciso é o armamento. 



Sendo  assim,  o  objetivo  das  munições  é  atingir  uma  precisão  que

proporcione um Erro Circular Provável cada vez menor, aumentando cada vez

mais sua precisão.

Outro critério que é intrínseco ao critério da precisão é a abordagem

quase que vertical do alvo pela munição , caracterizando uma maior precisão e

proporcionando  uma  caracterização  pontual  do  alvo,  ou  seja,  alvos

estratégicos,  com  largas  dimensões,  podendo  ser  atingidos,  com  o  efeito

desejado, com munições precisas em partes vitais do alvo.

Dessa forma, a adoção básica desses critérios técnicos mencionados

acima,  deve  ser  condição  primordial  para  o  emprego  dessa  munição  em

ambiente urbano.

4.2.1.2  EFEITOS COLATERIAS

O próprio conceito de precisão remete ao segundo critério a ser atendido

que é o da minimização dos efeitos colaterias.

No conceito de combate moderno, não admiti-se mais o fato de que se

haja uma grande quantidade de fogos para se atingir um determinado alvo de

modo  a   se  consiguir  o  efeito  desejado   ,  uma  vez  que  uma  munição

tradicional ,  em virtude de sua dispersão natural,  só consiga atingir  o efeito

desejável no alvo com essa premissa.

Esse  excesso  de  munições  traria  efeitos  colaterias  devastadores,

principalmente em um ambiente operacional urbano, como são a maioria dos

conflitos da atualidade, causando baixas em civis e prejuízos incalculáveis às

instalações.

 Eduardo Carvalho e Rogério Carvalho em seu artigo intitulado Reflexões

Teóricas Sobre Conflitos Assimétricos mencionam que cada obus disparado

causa  devastação  na  população  e  infraestrutura  urbanas,  causando  danos

colaterais que serão explorados de forma imediata pela mídia.

As munições a serem empregadas em ambiente urbano devem possuir

um CEP bastante reduzido, apontando que as distâncias as quais os possíveis

estilhaços  da  munição  iriam chegar  seriam de  uma ordem muito  pequena,

contribuindo para minimizar os efeitos colaterias, uma vez que os estilhaços



estariam  mais  concentrados  e  além  disso,  apenas  uma  munição  seria

suficiente para neutralizar determinados alvos.

4.2.1.3  CALIBRE  E ALCANCE DA MUNIÇÃO

O  calibre  que  proporciona  maiores  condições  de  precisão,e  ainda

proporciona um maior poder de fogo é o calibre 155 mm.  

Com  as  munições  tradicionais,  quanto  maior  o  alcance,  maior  a

dispersão e conseguinte imprecisão do tiro, uma vez que elas ficariam por mais

tempo sujeitas às condicionantes independentes, ou seja, aquelas que não tem

como serem alteradas. Mas com esse problema resolvido, a aritilharia poderia

executar  seus  tiros  a  distâncias  maiores,  proporcionando  uma  maior

segurança, principalmente dos fogos de contrabateria.

Sendo assim, as munições deveriam ter também uma carga de projeção

mais potente para proporcionar devido alcance.

Sendo assim, como mais um critério técnico a ser atingido pela munição

a ser empregada em ambiente urbano , seria a do calibre 155mm, que é mais

preciso e tem mais poder de fogo, possuindo ainda mais carga de projeção , de

forma a possuir mais alcance.

4.2.2 CRITÉRIO ECONÔMICO

As  munições  inteligentes,  apesar  de  sua  eficiência,  por  terem  uma

tecnologia agregada, apresentam um custo de produção bastante elevado.

Um  rápido  exemplo  pode  demonstrar  o  apontamento  supracitado.  A

munição excalibur, produzida por uma associação sueca-americana, custa em

torrno de U$ 85.000 (2012). Isso significa que esse é o custo de compra de

uma  munição  especial  Excalibur,  sem  contar  os  gastos  de  transporte  e

armazenamento.

No Brasil, por exemplo, as munições tadicionais auto explosivas custam

em média R$ 2.000. Se for fumígena sobe para R$ 5000 em média. Ou seja ,

há uma discrepância  muito  grande em relação ao preço das munições  por

unidade.



Porém , apesar de seu alto custo individual,  as munições inteligentes

acabam compensando  ,  uma vez  que,  por  serem precisas,  gastam menos

munição e  acabam sendo mais  compensadoras ,  em virtude do volume de

munição que seria gasto com uma munição não-guiada.

O Exército Americano por exemplo, levando em consideração o Paladin,

cuja munição custa cerca de U$ 1.000 , tem a capacidade de armazenamento

de 39 munições. Dessa forma, para apenas uma peça do Paladin gastaria-se

cerca  de  U$  39.000  Porém,  para  destruir  alvos  de  naturezas  variadas,

precisaria-se em média de 10 a 50 munições de Paladin, enquanto que para

proporcionar  o  mesmo  efeito  com a  munição  Excalibur,  precisaria  de  uma

munição apenas,  sendo ,  dessa forma ,  muito  mais  compensador  (SMITH

2014) .

Existem também os kits que transformam uma munição não guiada em

uma  munição  precisa,os  quais  já  foram  testados  e  proporcionam  um Erro

Circular  Provável de menos de 10 m e são mais  baratos que as munições

propriamente  ditas  ,  transformando—se  em  uma  opção  muito  favorável

enquanto não se tem um abaixamento dos custos da munição inteligente. Essa

linha de ação está sendo usada por vários países, inclusive os Estados Unidos

que está adiquirindo bastante desses kits,  chegando a investir  cerca de U$

69,6 milhões (KELLER ,2017).

Como a demanda pelas munições especais está aumentando, uma vez

que o combate moderno exige a utilização desses artefatos, espera-se que ,

com uma maior procura pelo produto, a tendência é de queda de seu valor de

venda o que diminuí ainda mais os custos de aquisição.

De fato, o exposto acima pode ocorrer, porém outro fato que deve ser

lembrado  é  que  quanto  mais  as  exigências  do  combate  moderno  ,

principalmente no tocante a precisão do armamento de artilharia e dininuição

dos  efeitos  colaterais,  vem  sendo  requeridas,  mais  aumenta-se  o  trabalho

tecnológico  para  atendê-las,  o  que  afeta  ,  sensivelmente  o  preço  final  do

armamento.

Como já foi constatado, a quanidade de munição uilizada em combate,

face a grande precisão das atuais munições,  vem reduzindo,  uma vez que



necessita-se  de  menos  munições  para  que  se  tenha  a  letalidade  do  alvo.

Dessa forma, analisando sobre o ponto de vista econômico, isso acarreta uma

grande  dimunição  de  gastos  para  aquisição  de  munições  ,  bem como  em

relação à transporte e logística, trazendo boas perspectivas nesse aspecto, o

fato do emprego das munições inteligentes.

Sendo assim,  o critério econômico ainda é um fator que impede que

essas  munições  sejam  mais  utiliadas  em  larga  escala,  pois  apesar  de

compensarem pelo  menor  quantidade  de munições  necessárias  para  dar  à

Artilharia de Campaha seu poder de letalidade, proporcionando menos efeitos

colaterias, o custo para produção e aquisição das munições especiais ainda é

muito  grande,  fazendo  ainda  com  que  as  principais  forças  armadas  ainda

continuem usando muitas munições convencionais e não inteligentes ( 2017)

4.2.3 CRITÉRIO OPERACIONAL

Com o advento das munições especiais, outras consequências vieram

agregadas  e  devem  ser  analisadas  de  maneira  conjunta  ,  no  tocante  à

viabilidade de emprego. Nesse tópico não se indicará critérios que remontem a

eficácia  de  emprego  da  munição  no  combate  moderno  ,  mas  sim  critérios

necessários que auxiliam no emprego de tais munições por uma Força, que

não necessariamente são imediatos, mas sim de preparação ou de mudanças

de emprego da tropa para a utilização dessa tecnologia.

O primeiro tópico a ser apontado é a questão do tamanho do tubo dos

materiais, bem como seu calibre. Foi visto que o calibre mais indicado pelos

critérios  técnicos  é  o  155  milímetros.  Além  disso,  outro  critério  técnico

mencionado é o alcance dessa munições que deve ser maior , haja vista do

que foi comentado anteriormente, e para isso essas munições terão mais carga

de projeção.

Dessa forma, para a utilização dessas munições é necessário que as

plataformas lançadoras sejam de calibre 155 milímetros e que o tamanho dos

tubos seja, principalmente de 52 calibres ( cinquenta e duas vezes maior que o

calibre), ou seja, nesse caso , com cerca de 8 m, de modo que o propelente



possa queimar mais tempo ainda no interior do tubo, proporcionando maior

alcance.

Sendo assim, não basta somente adquirir a munição , deve-se também

atentar para as plataformas lançadoras, uma vez eu não é qualquer plataforma

que executa seu disparo. Esse fato gera também um aumento de custos, caso

não se tenha a plataforma adequada para utilização, tendo-se que adquirí-la.

O segundo critério é em relação à preparação da tropa para o manuseio

dessa munição. Há muita tecnologia agregada envolvida ,  sendo necessária

uma adequada formação dos militares que empregarão diretamente a munição

(Linha de Fogo) , bem como de outros subsistemas como a Central de Tiro e

Observação.

O terceiro critério é em relação às mudanças do emprego da artilharia,

como por exemplo a questão da unidade de emprego. A unidade de emprego é

o menor escalão de artilharia capaz de atuar independente com seus próprios

meios.

 Com essa munição, o conceito da massa de fogos muda por completo ,

não sendo mais necessário que se tenha uma grande quantidade de peças ,

como por exemplo de uma bateria de obuses a seis peças, que atualmente é a

unidade de emprego da artilharia, para que se consiga o efeito desejado no

alvo. Por vezes , determinada missão poderia ser cumprida apenas por uma

peça de artilharia, ou até mesmo poderia haver a possibilidade de uma mesma

bateria , de forma simultânea, bater diferentes alvos. 

As munições especiais proporcionam a condição de ter o mesmo efeito

desejado com apenas duas peças ou até mesmo uma, por exemplo, devido ao

poder de fogo do calibre 155 milímetros e sua precisão. No emprego das tropas

norte americanas no Afeganistão , em 2001, por exemplo, a artilharia ocupava

posição, muitas vezes com apenas uma peça, tornando assim a artilharia um

meio  de  apoio  de  fogo  mais  modular  e  versátil,  moldando  sua  forma  de

emprego de acordo com a situação. Haveria possibilidade , por exemplo, de um

bateria de obuses cumprir missões simultâneas em diferentes alvos.



Conceitos  doutrinários  como  o  fato  da  Artilharia  Divisionária  ,  que

normalmente suplanta os fogos da Artilharia dos elementos de manobra da

Divisão, poderiam também ser revistos, haja vista as variadas possibilidades

que as munições especiais trariam para os meios de apoio de fogo da Artilharia

de Campanha das Brigadas integrantes da Divisão.

O emprego do observador também deveria ser repaginado , uma vez

que  essas  munições  especiais  reduzem  a  necessidade  de  ajustagens  e

regulações , em virtude de sua precisão.

Sendo assim, a mudança de emprego da artilharia é um critério também

a  se  pensar  quando  do  emprego  das  munições  especiais,  uma  vez  que

mudaria aspectos doutrinários necessários para um melhor emprego desses

artefatos,  situação essa que  demanda tempo e possivelmente  aquisição de

materias em outros subsistemas da Artilharia, de modo a se adpatarem.

O  quarto  critério  é  em  relação  à  quantidade  de  munição  a  ser

empregada  pela  artilharia  de  campanha,  haja  vista  que  para  se  cumprir  o

mesmo  efeito  das  munições  tradicionais  de  artilharia,  precisa-se  de  uma

quantidade  muito  menor  de  munições  especiais,  haja  vista  sua  precisão,

podendo assim facilitar o fluxo logístico do elemento de artilharia, diminuindo a

necessidade de apoio logístico de suprimento classe V.

O manual EB20MC-10-204, Logística ( BRASIL, 2014) traz um conceito

que se adequa bem ao  que foi  mencionado no parágrafo  anterior  que é  o

conceito  da  logística  na medida  certa  que é  a  capacidade  de se  ajustar  e

atender as diversas necessidades e nuances de emprego de uma Força que

atua em um ambiente de operações de amplo espectro.

Uma consequencia  da  relativa  diminuição  da  quantidade de munição

seria um estudo sobre a dotação orgânica dos elementos de artilharia, uma vez

que, segundo o manual C 6-140- Baterias do Grupo de Artilharia de Campanha

(BRASIL,1995), a dotação orgânica caracterizasse pela quantidade que pode

ser carregada pelas viaturas. Dessa forma, com munições mais precisas, essa

quantidade poderia mudar,  tornando mais dinâmico o  ressuprimento e mais

eixado com a premissa da logística na medida certa.



Sendo assim , é importante entender que com a aquisição desse tipo de

munição , muitos outros fatores estão envolvidos do que somente a questão de

sua aquisição e emprego no combate moderno. Dessa forma, apontar se é

viável o uso das munições inteligentes, considerando esse critério operacional

especificamente, não é algo fácil, mas que, definitivamente deve ser levado em

consideração quando de uma possível aquisição desse meio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No  que  tange  ao  propósito  da  pesquisa,  esse  trabalho  chegou  a

conclusões que respondem às proposições iniciais que motivaram o mesmo. A

questão principal, a respeito da viabilidade da utilização de munições especiais

em ambientes urbanos no contexto dos combates modernos, foi analisada em

um viés de três aspectos principais, sejam eles: aspectos técnicos, econômicos

e operacionais.

A  realidade  dos  combates  modernos  trouxe  diversas  novas

necessidades, às quais as Forças Armadas devem se adaptar para que sejam

empregadas nas melhores condições.  Dentre  essas novidades do ambiente

operacional  moderno,  o  combate  em  localidades  se  tornou  muito  mais

frequente. Em virtude disso, o inimigo da atualidade apresenta-se misturado

em meio à população, não sendo definido claramente. A presença da mídia e o

achatamento  dos  níveis  decisórios,  faz com que qualquer  consequência  de

uma ação da tropa, ganhe rápida repercussão em grande escala. 

O conflito  em meio  às  cidades  traz  grandes efeitos  colaterais  a  sua

estrutura  e  à  população  local.  Em face  disso,  como  já  foi  mencionado,  as

Forças Armadas têm a necessidade de se adaptarem. Dentro desse escopo, a

Artilharia de Campanha, com seu grande poder de destruição, para continuar

sendo  um  importante  meio  para  o  comandante  intervir  no  combate,  deve

igualmente adaptar-se à nova realidade dos combates.

As munições especiais vieram como uma solução para esse problema,

uma vez que a Artilharia não poderia deixar de ser um forte argumento na

decisão  dos  conflitos.  Porém,  com  seu  advento,  algumas  condicionantes



seguem em sua esteira e esse trabalho procurou mostrar que suas facetas

técnicas,  operacionais  e  econômicas  se  apresentam  como  os  principais

apontamentos para análise de viabilidade de emprego em ambientes urbanos

nos combates modernos.

Cabe lembrar  ainda que as munições tradicionais  auto  explosivas de

artilharia, de acordo com as novas condicionantes dos combates modernos,

realmente  terão  seu  uso  mais  restrito,  principalmente  às  áreas  fora  das

cidades,  em seu  entorno,  onde  o  dano  colateral  não  traga  consequências

principalmente à população. Um exemplo disso seriam a execução de missões

de interdição de vias de acesso às cidades, através de fogos de barragem,

evitando assim que a parte oponente execute contra-ataques a uma localidade

já conquistada. 

Apesar  das  munições  especiais  terem  certas  exigências  para  sua

utilização, como já foi mencionado nesse trabalho, o que fica claro após as

pesquisas  realizadas,  é  que  para  a  continuidade  do  emprego  da  Função

Combate  Fogos,  em  especial,  a  Artilharia  de  Campanha,  no  ambiente

operacional  moderno,  face  às  suas  exigências,  as  munições  especiais,  em

verdade, apresentam-se, atualmente, como uma necessidade.

Esse trabalho ainda comprovou que os efeitos causados pelas munições

tradicionais de artilharia, seja pelo seu poder de destruição, seja pela dispersão

de seus efeitos, não comporta mais seu emprego em um ambiente urbano,

terreno dos principais ambientes operacionais modernos.

Algumas  características  apresentam-se  necessárias  às  tropas  na

atualidade, entre elas, a letalidade seletiva, que dentro do contexto do combate

em  ambientes  urbanos,  é  muito  exigida,  de  modo  a  se  evitar  os  danos

colaterais na estrutura das cidades e da população. Sendo assim, as munições

tradicionais de artilharia não têm condições técnicas de cumprir tal exigência,

uma  vez  que  para  causar  um  dano  a  um  determinado  alvo,  um  número

considerável de munições seria necessário, aumentando os efeitos colaterais.

Através  desse  trabalho,  foi  possível  investigar  algumas  opções  de

munições especiais existentes em vários países do mundo, denotando como a



questão  das  munições  especiais  vem  se  tornando  uma  preocupação

generalizada para as demais Forças pelo mundo.

Com o emprego das munições especiais, como foi visto, principalmente

os  fatores,  operacional  e  econômico  seriam,  possivelmente  os  principais

empecilhos para uma possível conclusão sobre viabilidade de emprego, haja

vista que o fator técnico, embora poucos países detenham o conhecimento de

produção dessas munições, está sendo atendido por algumas empresas que a

produzem.

 Apesar de terem um alto custo de produção e venda, devido à elevada

tecnologia  empregada,  esse  custo  para  o  país  que  a  adquire,  acaba

compensando, uma vez que, como já foi mencionado, por serem extremamente

precisas, necessitam de muito menos munição para se causar o mesmo efeito.

Porém pelo fato de que poucos países possuem o conhecimento de produção,

o preço da munição ainda é afetado por esse motivo. Ainda assim, por se tratar

de uma necessidade de adequação da Artilharia aos combates modernos, com

todas suas características já mencionadas, ocorre um crescimento gradual da

aquisição  das  munições,  gerando  também  um  abaixamento  gradual  dos

preços.

Ainda dentro desse critério econômico, cabe ressaltar que a aquisição

das  munições  especiais  acarreta  uma  economia  com  gastos  logísticos  de

aquisição, transporte e armazenagem de munição, seja durante uma operação,

principalmente, pela menor quantidade de munição necessária. Sendo assim,

em relação a esse critério, conclui-se que o emprego das munições inteligentes

é viável.

Em termos operacionais, muitas outras condicionantes estão atreladas e

com igual  necessidade  de  mudança,  o  que  poderia  prejudicar  um pouco a

viabilidade  de  emprego  dessas  munições,  principalmente  pelo  fato  de  que

outros  subsistemas  de  Artilharia  sofreriam mudanças,  o  que  acarretaria  na

necessidade de aquisição de outros materiais, como por exemplo plataformas

para lançamento dessas munições que precisam ter algumas características

como as que foram mencionadas. Para que as munições especiais tenham um



emprego efetivo, os critérios operacionais, mesmo que não de imediato, devem

ser alterados, de modo a tornar viável seu emprego. 

Sendo  assim,  o  emprego  de  munições  especiais  no  ambiente

operacional moderno, é viável sim, e que as condicionantes analisadas para a

viabilidade de emprego, não devem ser empecilhos para o seu não uso, haja

vista que, de fato, em algum tempo, será uma necessidade imperiosa para que

a  Artilharia  de  Campanha  continue  sendo  empregada  como  um  modo  do

comandante intervir decisivamente no combate. 
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