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ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES DA ARTILHARIA DE CAMPANHA DE TUBO DO
EXÉRCITO BRASILEIRO E DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DA MARINHA

DO BRASIL NO SÉCULO XXI.

Rodrigo Weitzel de Andrade*

Eduardo Soster**

RESUMO
O século XXI está marcado pelo avanço tecnológico onde a velocidade da informação proporciona a
proximidade  entre  pessoas  de  diferentes  partes  do  mundo.  Da  mesma  forma  que  o  avanço
tecnológico toma conta de nossas vidas, ele também se insere nos diversos exércitos das principais
potências  do  mundo,  que  buscam a  todo  instante  modernizar  suas  tropas  com equipamentos  e
armamentos que atendam as demandas operativas dos conflitos que se desenrolam no atual cenário
mundial,  onde  o  ambiente  operacional  está  cada vez  mais  englobando  áreas  urbanas.  Face  ao
exposto, este artigo tem a finalidade de verificar a necessidade de atualização e modernização da
Artilharia de Campanha de tubo do Exército Brasileiro e do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do
Brasil,  considerando as principais tendências mundiais no que tange a Artilharia de Campanha de
tubo no século XXI. Cabe ressaltar que a Artilharia como arma de apoio sempre buscará prestar o
apoio de fogo aos elementos de manobra em combate de maneira mais eficiente possível, ou seja,
prestará o apoio de fogo rápido e preciso a fim de neutralizar ou destruir o inimigo. Sendo assim, será
dado enfoque neste artigo  científico ao subsistema linha de fogo.  Entretanto,  serão considerados
também de uma maneira geral os outros subsistemas que integram o sistema da Artilharia, uma vez
que  também  são  preponderantemente  determinantes  para  o  cumprimento  de  missões  de  tiro
eficientes e têm igual importância na conjectura total da Artilharia de Campanha de tubo.

Palavras-chave:  Ambiente  operacional,  danos  colaterais,  subsistema  linha  de  fogo,  munição
inteligente, obuseiro autopropulsado sobre rodas, sistemas integrados, eficiência do tiro.

ABSTRACT

The 21st century is marked by the technological advance where the speed of information provides the
proximity  between  people  from  different  parts  of  the  world.  In  the  same  way  that  technological
advances take over our lives, it is also part of the various armies of the world's major powers, who
seek at all times to modernize their troops with equipment and armaments that meet the operational
demands of the conflicts that unfold in the current World scenario, where the operational environment
is  increasingly  encompassing  urban  areas.  In  view  of  the  above,  this  article  has  the  purpose  of
verifying the need for  updating and modernization of the Brazilian Army and Marine  Corps of the
Brazilian Navy Tube Campaign Artillery, considering the main worldwide trends regarding Campaign
Artillery in the XXI century. It should be noted that Artillery as a support weapon will always seek to
provide the fire support to the elements of combat maneuvers in the most efficient way possible, that
is, provide fast and accurate fire support in order to neutralize or destroy the enemy. Thus, this article
will focus on the subsystem fire line. However, will also be considered in general the other subsystems
that  integrate  the  Artillery  system,  since  they  are  also  predominantly  determinant  for  the
accomplishment of efficient shooting missions and have equal importance in the total conjecture of the
tube Campaign Artillery.

Keywords:  Operational environment, collateral damage, fire line subsystem, intelligent ammunition,
self-propelled wheeled howitzer, integrated systems, shooting efficiency.
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(EN) em 2009.
**** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
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(AMAN) em 2014.
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1. IN
TRODUÇÃO

A Artilharia é uma das Armas de Combate cuja missão é apoiar as unidades

que  compõem  a  Função  de  Combate  Movimento  e  Manobra,  destruindo  ou

neutralizando  alvos  que  ameacem o  êxito  de  uma  operação.  Desde  a  Era  da

Antiguidade a Artilharia teve um papel primordial na decisão das Batalhas e sua

evolução pôde ser acompanhada por mudanças consideráveis nos seus sistemas

componentes, que se adequavam as novas necessidades à medida que anos se

passavam.

A  evolução  dos  subsistemas  de  artilharia  e  da  doutrina  de  emprego  do

armamento são cada vez mais evidentes nos combates modernos, uma vez que

consideráveis  avanços  são  observados no que  tange  à utilização de munições

inteligentes,  munições  com  alcance  estendido,  a  informatização  dos  meios  de

transmissão  de  dados  e  ao  emprego  de  sistemas  de  Busca  de  Alvos  mais

eficientes.

No contexto atual,  no qual  a Era do Conhecimento exige que mudanças

ocorram  para  que  a  evolução  tecnológica  seja  acompanhada,  observa-se  a

necessidade de modernização dos sistemas de apoio de fogo atuais por outros que

atendam as novas demandas operativas. Alinhado a este pensamento, atualmente

o Exército Brasileiro está caminhando neste sentido, com o desenvolvimento de

projetos que prevêem a aquisição de obuseiros autopropulsados blindados, novos

Sistema  de  Lançadores  Múltiplos  de  Foguetes,  a  exemplo  da  Bateria  LMF

ASTROS adquirida recentemente, em 2014, pelo Corpo de Fuzileiros Navais da

Marinha  do  Brasil;  e  também  com  o  desenvolvimento  de  munição  de  maior

precisão, o foguete guiado.

Entretanto, observa-se que a maior parte dos armamentos e equipamentos

utilizados  na  Artilharia  de  Campanha  de  tubo  brasileira,  ainda  que  bem

conservados,  foram  adquiridos  no  século  passado  e  estão  obsoletos  quando

comparados com os materiais empregados por  Forças militares de países mais

desenvolvidos. Um exemplo bastante nítido de tal fato é o emprego do sistema de

pontaria recíproca para apontar as peças de uma Bateria de Tiro. 

1. PR
OBLEMA



2

Atualmente  o  ambiente  operacional  possui  características  peculiares  que

requerem  que  as  tropas  combatentes  atentem  para  determinadas  demandas

operativas, uma vez que a guerra assimétrica associada a preocupação com os

danos colaterais ganha espaço no cenário dos atuais conflitos armados do século

XXI. Além disso, tornam-se cada vez mais evidentes o emprego de obuseiros com

sistemas integrados modernos e a utilização de munições inteligentes por grandes

potências militares que participam ativamente dos conflitos armados que ocorrem

no mundo. 

Desta forma, deve-se levantar o seguinte questionamento: considerando a

atual  conjuntura dos conflitos modernos no qual a rapidez no cumprimento das

missōes de tiro aliada a preocupação com os danos colaterais ocasionados pelo

emprego de armas pesadas em ambientes cada vez mais urbanos e buscando-se

ostentar uma Artilharia com características de grande alcance, rapidez, precisão,

cadência de tiro e letalidade, pode-se afirmar que a Artilharia de Campanha do

Exército Brasileiro bem como do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil

encontram-se atualizadas?

2. OB
JETIVOS

Determinar as necessidades de atualização da Artilharia de Campanha de

tubo do Exército Brasileiro e do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil

considerando  as  principais  tendências  mundiais  e  avanços  tecnológicos

empregados no mundo para este Sistema de Apoio de Fogo a fim de obter uma

Artilharia de Campanha moderna e eficiente. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados

os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitiram  o  encadeamento

lógico do raciocínio a ser realizado neste estudo:

a) Ve

rificar as características do ambiente operacional que se apresenta no século XXI e

sua relação com a necessidade de evolução da Artilharia de Campanha de tubo no

mundo;

b) Ap

resentar as principais tendências para as armas da Artilharia de Campanha de tubo

evidenciadas no atual cenário mundial; 

c) Ide

ntificar  quais  as  novas  tecnologias  que  poderiam  ser  implementadas  nos
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subsistemas da Artilharia de Campanha de tubo, priorizando o subsistema Linha de

fogo;

d) Re

conhecer, a partir da opinião dos especialistas, a necessidade de modernização da

Artilharia de Campanha de tubo  do Brasil apresentando os principais motivos de

sua defasagem em relação aos obuseiros mais modernos;

e) For

mular uma proposta para a modernização da Artilharia de Campanha de tubo  com

base nos materiais utilizados pelas grandes potências bélicas do século XXI, que

empregam o que há de mais moderno para os Sistema de Apoio de Fogo. 

3. JU
STIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  Artilharia  de  Campanha  Brasileira  ainda  emprega  muitos  armamentos

adquiridos no século XX. O Brasil é um país voltado para sua defesa territorial  e

não  está  envolvido  diretamente  nos  conflitos  armados  que  se  desenrolam  no

cenário mundial, sendo assim, as Forças Armadas brasileiras ainda possuem em

seu arsenal bélico armamentos antigos que comparados aos utilizados por grandes

potências bélicas do mundo podem ser considerados obsoletos.

As  armas  de  Artilharia  de  Campanha  de  tubo  que  o  Exército  Brasileiro

dispõe são as seguintes: Obuseiro 105mm AP M108, Obuseiro 105mm M101 e

M101 A1 AR, Obuseiro 105mm M56 AR OTO MELARA, Obuseiro 105mm L-118

LIGHT GUN, Obuseiro 155mm AR M114 e M114 A2 AR, Obuseiro 155mm AP

M109, Morteiro 120mm K6A3 e, adquirido recentemente, o Obuseiro 155mm AP

M109A5 + BR. Já o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil dispõe das

seguintes armas de Artilharia de Campanha de tubo: Obuseiro 105mm M101A1

AR, Obuseiro 105mm L-118 LIGHT GUN, Obuseiro 155mm  M114 AR e o Morteiro

120mm K6A3.

Dessa  forma,  com  exceção  do  Obuseiro  155mm  AP  M109A5  +  BR,

adquirido em abril de 2017 pelo Exército Brasileiro, que é composto por sistemas

modernos, as demais armas, apesar de ainda desempenharem bem suas funções,

utilizam sistemas antigos de pontaria e carregamento. A mais moderna delas é o

obuseiro  105mm  L-118  LIGHT  GUN;  excelente  arma  de  origem  inglesa  que

destacou-se  nas   Malvinas  e  que  foi  adquirida  tanto  pelo  Brasil  quanto  pela

Espanha na década de 90 do século passado (Benetti, 2008).

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a
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respeito de um tema atual e de suma importância para Artilharia de Campanha de

tubo tanto do Exército Brasileiro quanto do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha

do Brasil,  haja vista que já  há uma preocupação real  para as Forças Armadas

Brasileira a respeito deste assunto. O Exército Brasileiro,  mais especificamente,

está  executando diversos projetos  estratégicos,  dentre  eles  pode-se destacar  o

RECOP, no qual esta prevista a modernização e aquisição de novos meios para

sua Artilharia de Campanha (Bacchi, 2015).

O trabalho pretende, portanto, alertar sobre a necessidade de modernização

da Artilharia de Campanha de tubo tanto do Exército Brasileiro quanto do Corpo de

Fuzileiros Navais  da Marinha do Brasil,  apresentando as principais tecnológicas

empregadas  nos  sistemas  de  armas  modernos  atualmente  utilizados  pelas

potências bélicas mundiais que dispõem de uma Artilharia de Campanha de tubo

sofisticada.

2. METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das  fontes,  entrevistas  com  especialistas,  argumentação  e  discussão  de

resultados.

Quanto  à  natureza este  artigo pode ser  classificado como uma pesquisa

aplicada,  uma vez que objetiva  a produção de conhecimentos e  tem aplicação

prática e dirigida à solução de problemas reais específico relacionados ao cenário

atual  da Artilharia  de Campanha de tubo do Exército  Brasileiro  e  do Corpo de

Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

Quanto à forma de abordagem do problema, pesquisa pode ser considerada

qualitativa, visto que a atribuição de significados são básicas e também pelo fato de

não requerer o uso de métodos e técnicas estatísticas.

Quanto  aos  objetivos  gerais  é  uma  pesquisa  exploratória,  pois  visa

proporcionar maior familiaridade com o problema e tem por objetivo abordar de

maneira inicial a primeira etapa de uma investigação mais ampla no que se refere a

necessidade  de modernização da Artilharia de Campanha de tubo do Exercito

Brasileiro e do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. 

Quanto  aos  procedimentos  técnicos  a  Pesquisa  é  bibliográfica,  pois  foi

elaborada a partir  de material  já  publicado, constituído principalmente de livros,
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materiais  jornalísticos,  revistas  digitais,  artigos científicos,  periódicas  e  manuais

que tratam do assunto em questão.

2.1. REVISÃO DE LITERATURA

Para  a  realização  deste  artigo  científico  foram  realizadas  pesquisas  em

manuais,  publicações  e  revistas  que  tratam  do  assunto  em  tela,  sendo

selecionadoos  material  cujo  período  de  publicação  estava  compreendido  entre

janeiro de 2008 e abril de 2016. Essa delimitação baseou-se na necessidade de

verificar  as  principais  tendências  para  uma  Artilharia  de  Campanha  de  tubo

moderna  no  século  XXI,  visto  que  as  tecnologias  se  encontram em constante

evolução e há uma grande preocupação quanto a situação atual da Artilharia de

Campanha brasileira.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  atualização,  inovação,  tendências,

modernização,  Artilharia  de  Campanha  de  tubo,  munição  inteligente,  obuseiro

autopropulsado  sobre  rodas,  carregamento  automático  em sítios  eletrônicos  de

procura na internet, sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e

espanhol.

a. Critério de inclusão:

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

inovações  tecnológicas  e  tendências  para  a  modernização  da  Artilharia  de

Campanha de Tubo;

-  Revistas,  matérias  jornalísticas  e  portfólio  de  empresas  que  retratam

inovações tecnológicas para as armas de Artilharia de Campanha de tubo; e

- Estudos sobre os tipos de armamentos de Artilharia de Campanha de tubo

empregados nos conflitos modernos do século XXI; e

- Estudos  sobre  os  tipos  de  munições  inteligentes  empregadas  no  atual

ambiente operacional.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos que abordam única e exclusivamente o emprego de armas de

apoio de fogo orgânicas das armas bases; e

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente outros meios de

apoio de fogo, por exemplo apoio de fogo naval. 

1.2. COLETA DE DADOS
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Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

material jornalístico, revistas digitais, artigos científicos, periódicos e manuais.

2.2.1 Entrevistas

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar

experiências  relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com

especialistas  na  Arma  de  Artilharia.  Buscou-se  selecionar  militares  com ampla

experiência  a  cerca  do  assunto  e  que  já  tivessem  realizado  algum  curso

relacionado  a  Artilharia  de  Campanha  em  outros  países,  visto  que  estes

entrevistados,  com  base  nas  suas  vivências  anteriores  em  forças  armadas

estrangeiras, poderiam contribuir mais significativamente para a investigação deste

trabalho.  Segue  no  quadro  abaixo  a  relação  dos  entrevistados  em  ordem

cronológica de execução:

Nome Justificativa

LUTERMAN – Capitão de Corveta (FN)

- Comandante da Linha de Fogo da 2ª BiaO 105mm,
Comandante  da  2ª  BiaO  105mm,  Comandante  da
Bia  Mrt  120mm  e  Oficial  de  Operações  do
BtlArtFuzNav; e
- Realizou o Field Artillery Captains Career Course
(FACCC) – US Army.

RAFAEL FERREIRA – Capitão-Tenente(FN)
- Comandante de Bateria de Tiro e Comandante da
Linha  de  Fogo  da  BiaO  105mm  Light  Gun  do
BtlArtFuzNav.

MADUREIRA - Cap Art

-  Comandante  de  Bateria  do  12º GAC  155AP
(Jundiaí-SP),  Auxiliar  do  Comandante da Linha de
Fogo, Oficial de Reconhecimento e Adjunto do S2,
todos no 10º GAC Sl 105 AR(Boa Vista-RR); e 
- Realizou o  Field Artillery Captains Career Course
(FACCC) – US Army.

SÉRGIO - Cap Art
-  Realizou  o  Curso  de  Futuro  Comandante  de
Bateria de Artilharia de Campanha (CFCU-2016) na
França.

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando  os  objetivos  deste  trabalho  verificou-se  durante  a  fase  da

coleta de dados a necessidade de realizar uma breve análise das características do

atual ambiente operacional, visto que este é um fator determinante para emprego
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dos componentes militares e dita o rumo que o desenvolvimento bélico deve tomar

a fim de atender as demandas operativas, conforme mencionam Grilo e Romão

(2008)  em  seu  artigo  sobre  a  Artilharia  de  Campanha  e  os  Desafios  da

Modernidade:

O ambiente operacional constitui uma noção elementar da ciência militar
caracterizado por um conjunto de condições, circunstâncias e influências
que  afectam o emprego de forças militares  e suportam as decisões do
comandante, não sendo no entanto imutável, uma vez que varia ao longo
do tempo, na região, nas forças envolvidas e nos interesses em jogo. É
composto  por  características  físicas,  natureza  da  estabilidade  dos
Estados,  interesses  dos  Estados,  relações  entre  Estados  e  regiões,
aspectos  demográficos,  capacidades  militares,  tecnologia,  informação,
organizações, vontade nacional e economia (Grilo; Romão, 2008, p. 09).

Inicialmente temos que as duas grandes Guerras Mundiais foram palcos de

grandes transformações para os sistemas de armas e a Artilharia embarcou nesta

corrida  para  o  aperfeiçoamento  de  seus  sistemas.  A  partir  destes  períodos  os

canhões passaram a ser fabricados com ligas mais leves e resistentes aumentando

a durabilidade das armas. O raiamento foi inserido no tubo das peças permitindo a

fabricação de munições mais alongadas que atingissem maiores alcances. 

O desenvolvimento de mecanismos de retrocarga e mecanismos de recuo, o

emprego de sistemas de comunicação mais avançados com a utilização de rádios

e o aperfeiçoamento das técnicas de tiro contribuíram sobremaneira para reduzir o

tempo  de  cumprimento  das  missões  de  tiro.  Tais  inovações  foram  as  mais

marcantes no decorrer destes dois períodos de grandes conflitos. Atualmente os

sistemas  de  apoio  de  fogo  continuam  evoluindo,  de  maneira  que  sejam

acompanhadas  as  transformações  dos  cenários  das  Batalhas  modernas,  cuja

tendência  atual  está  caracterizada  por  uma  maior  probabilidade  de  guerras  de

âmbito  limitado,  de  caráter  assimétrico  e  com intervenção  crescente  de  forças

irregulares e ocorrendo frequentemente em ambientes urbanos.

Alinhado  a  este  pensamento, Grilo e Mimoso  (2010)  e  Benetti  (2008)

destacam a importância de se entender como o fator ambiente operacional interfere

diretamente  na  necessidade  de  evolução  dos  meios,  tendo  em  vista  que  as

constantes alterações deste fator provocam uma evolução do conceito de guerra e,

consequentemente, torna-se necessário reavaliar a forma de emprego das forças

militares.  Sendo  assim,  o  atual  ambiente  operacional  se  apresenta  bastante

diferente  do  ambiente  operacional  que  se  apresentou  no  século  passado.  No

ambiente operacional contemporâneo há a atuação de agentes não estatais contra

diversos Estados, caracterizando a guerra assimétrica, onde o terrorismo ganha
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grande  destaque.  Desta  forma,  a  guerra  convencional  não  é  mais  o  foco  dos

conflitos,  uma  vez  que  o  emprego  da  força  militar  sofreu  diversos

condicionamentos,  dos  quais  pode-se  destacar  a  imposição  de  evitar  danos

colaterais,  já  que  as  áreas  urbanas  passaram  a  ser  o  “palco”  das  principais

batalhas. Assim, pode-se afirmar que embora possam existir operações militares

em  todo  o  espectro  dos conflitos,  a  tipologia  dos  conflitos  predominante  está

caracterizada  por  uma  maior  probabilidade  de  guerras  de  âmbito  limitado,  de

carácter  assimétrico  e  com  uma  intervenção  crescente  de  forças  irregulares,

perdendo portanto a sua linearidade.

De acordo  com Benetti  (2008),  as  principais  características  dos  conflitos

modernos  destacam-se  pela  conquista  da  superioridade  aérea;  pelo  emprego

eficaz da Guerra Eletrônica para a conquista da superioridade no uso do espectro

eletromagnético  e  enfraquecimento  do  poder  de  combate  do  inimigo;  pela

necessidade  da  presença  de  forças  flexíveis,  capazes  de  realizar  movimentos

rápidos,  sendo  dotadas  de  grande  mobilidade  tática  e  estratégica;  pelo

estabelecimento de sistemas de Comando e Controle que possuam flexibilidade,

confiabilidade  e  segurança  para  permitir  ao  comandante  responder  rápida  e

oportunamente à quaisquer ameaças; e a necessidade de dispersão dos meios no

campo de batalha, forçando a Artilharia a aumentar seu alcance e precisão com a

finalidade de causar efeitos destruidores às áreas situadas mais à retaguarda do

inimigo. Outra característica marcante dos atuais conflitos é a maior probabilidade

de ocorrência de combates em localidades conforme Benetti (2008) menciona em

sua obra:

Outra característica marcante dos atuais conflitos é a maior probabilidade
de ocorrência de combates em localidades. O crescimento populacional e
a  importância  das  cidades  como  centros  de  gravidade  durante  os
confrontos acabam por levar a guerra para o interior das cidades. Nesses
casos,  o  efeito  colateral  sobre  a  população é  fator  de  apreensão  para
qualquer comandante. O desenvolvimento tecnológico de munições mais
precisas tenta minimizar tais danos (Benetti, 2008, p. 08).

Coerente com as características do atual ambiente operacional, o emprego

da Artilharia como arma de apoio de fogo só faz sentido se for atendido o binômio

precisão - tempo de resposta. Se por um lado a necessidade de diminuir os danos

colaterais e o fogo fratricida implica precisão, por outro lado a fugacidade dos alvos

implica um tempo de resposta mínimo. Segundo Grilo e Mimoso (2010) a precisão

do apoio de fogo tem sido uma das principais limitações apontadas pela Artilharia

em termos de emprego no atual ambiente operacional, especialmente quando os

conflitos ocorrem em áreas urbanas. Para ultrapassar esta limitação, nos últimos
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anos têm sido desenvolvidas munições de precisão para a Artilharia de Campanha,

existindo já em operação munições de precisão para obuseiros 155 mm e para o

sistema Lançador  Múltiplo  de Foguetes,  como por  exemplo a  munição  XM-982

155mm Excalibur, empregada nos obuseiros M777 pelos EUA no Afeganistão. Esta

munição guiada por GPS tem erro circular máximo de 20 metros e alcance máximo

de 57Km. Entretanto, Romão e Grilo (2008) também alertam que não bastam o

emprego das técnicas, táticas e procedimentos adequados que tornam a precisão

praticamente limitada ao erro provável do material; é necessário também que os

obuseiros  sejam equipados com sistemas integrados,  que  permitam determinar

automaticamente o plano de implantação, efetuar pontarias e aferir o tiro como os

sistemas integrados existentes nos obuseiros 155 mm LW M 777 , 105 mm M 119

Light Gun e 155 mm AP M 109 utilizados pelo Exército dos EUA.

Outro  conceito  que  cresce  de  importância  para  o  emprego  da  Força  no

ambiente  operacional  contemporâneo é mencionado por  Branco  (2011)  no  seu

estudo sobre a reestruturação do exército norte-americano, no qual ele menciona a

importância sobre a constituição de forças modulares para emprego nos conflitos

atuais. A modularidade da Força tem a finalidade de aumentar as capacidades da

Força  nos  mais  diversos  teatros,  aumentar  a  sua  prontidão,  torná-las  mais

projetável,  melhorar  a  sua  interoperabilidade  com  os  outros  ramos  e

sustentabilidade.  É  necessário  portanto,  diminuir  o  tamanho  das  unidades,  de

maneira  que  elas  possam  ser  eficazmente  projetadas.  Segundo  ele,  esta

necessidade foi sentida depois do fracasso da projeção da Força americana em

operações recentes.

Em  face  as  evoluções  dos  conflitos,  bem  como  das  características  do

ambiente operacional que se apresentam atualmente do século XXI, Pereira (2015)

destaca as principais tendências para as inovações das armas de Apoio de Fogo

terrestre que são: maior emprego dos obuseiros autopropulsados sobre rodas no

lugar dos obuseiros auto-rebocados, já que o primeiro teria algumas vantagens em

relação ao segundo, tais como emprego de menor efetivo para guarnição, proteção

blindada para tropa e maior mobilidade no terreno. A preferência pela utilização do

calibre 155mm no lugar do calibre 105mm, uma vez que os investimentos para

produção  de  obuseiros  155mm,  bem  como  para  as  munições  deste  calibre

aumentaram significativamente em relação ao calibre 105mm e também pelo fato

da munição de calibre 105mm ser pouco eficiente contra viaturas blindadas.
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Outro assunto importante sobre a modernização da Artilharia de Campanha

está  relacionado  ao  emprego  de  munições  inteligentes,  já  que  cresce  de

importância  a  redução  dos  danos  colaterais  a  civis  e  pessoas  inocentes  não

envolvidas nos conflitos. O aumento da precisão das munições é uma preocupação

real para os possíveis conflitos no futuro, pois além de diminuir os efeitos colaterais

nos  campos  de  batalha  ajudaria  a  reduzir  significativamente  o  consumo  de

munição.  Neste  contexto,  é  correto  afirmar  que  cada  vez  mais  o  objetivo  das

operações precisa do apoio da população civil local, visto que é imperativo ganhar

a sua confiança e minimizar os danos colaterais, mediante o emprego de munições

de precisão.

Atualmente o Exército Brasileiro e o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da

Marinha do Brasil têm os seguintes materiais de Artilharia de Campanha de Tubo:

a) Exército Brasileiro:

MATERIAL CALIBRE TIPO ALC. MÁX. (Km)

Morteiro M2 120mm AR 8,5

Obuseiro M101 105mm AR 11,3

Obuseiro L118 LIGHT GUN 105mm AR 17,2

Obuseiro M56 OTO MELARA 105mm AR 10,2

Obuseiro M108 105mm AP/SL 11,3

Obuseiro M114 155mm AR 15

Obuseiro M109 A3 155mm AP/SL 18

Obuseiro M109 A5 + BR 155mm AP/SL 23,5

QUADRO 2 – Material Artilharia de Campanha de tubo do Exército Brasileiro

b) Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil:

MATERIAL CALIBRE TIPO ALC. MÁX. (Km)

Morteiro K6A3 120mm AR 8,5

Obuseiro M101 105mm AR 11,3

Obuseiro L118 LIGHT GUN 105mm AR 17,2

Obuseiro M114 155mm AR 15

QUADRO 3 – Material Art Cmp de Tubo CFN (continuação)
Fonte: O autor
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Os  obuseiros  autorebocados  (AR)  105mm  M101  e  155mm  M114  estão

ultrapassados, remontando aos tempos da II Guerra Mundial. O CFN só emprega

os obuseiros M101 para o cumprimento de salvas em cerimônias e já coloca os

obuseiros M114 em segundo plano, indicando que em breve este material sairá do

acervo operacional do CFN, como já ocorre com o M101A1, devido ao número

elevado de peças indisponíveis e da falta de sobressalentes para a realização das

devidas  manutenções.  Da  mesma maneira,  os  obuseiros  105mm AR M56  Oto

Melara  não  são  mais  fabricados  pela  ITÁLIA,  o  que  dificulta  a  obtenção  de

suprimentos e contribui para os altos índices de  indisponibilidade desse material.

Em  relação  aos  obuseiros  autopropulsados  (AP)  105mm  M108,  estas  armas

possuem tecnologia da década de 60 do século passado, a indisponibilidade desse

material é alta, para Marto (2012) a permanência em serviço desses obuseiros se

mostra uma solução pouco operacional e até antieconômica.

Observando  os  Quadros  2  e  3  expostos  acima  podemos  verificar  que

praticamente  a  totalidade  das  armas  existentes  na  Artilharia  de  Campanha

brasileira foram adquiridas no século passado e que as mesmas não possuem

nenhum sistema de tecnologia avançada, a exemplo do obuseiro  M109A5 + BR

que possui alguns sistemas modernos, como: medidor da velocidade inicial do tubo

(medidor de V0), sistema de posicionamento e navegação inercial e GPS, sistema

eletrônico de pontaria e computador de tiro,   além de melhorias na unidade de

exibição de comando, nos rádios digitais, no sistema de controle de armas e no

bloqueio  de  tubo  remotamente  acionado,  o  que  proporciona  maior  precisão  e

agilidade para a execução do tiro deste obuseiro.

Outra  defasagem  existentes  nas  armas  da  Artilharia  de  Campanha

brasileira,  quando comparada aos obuseiros modernos existentes no mundo, está

no  alcance  do  tiro  destas  armas.  A  tendência  mundial  é  que  os  obuseiros

modernos tenham grandes alcances, entre 30 e 50 Km, com a finalidade de bater

precisamente alvos cada vez mais profundos das estruturas de comando e controle

inimigas.  Entretanto,  observando os quadros 2 e  3 novamente,  percebe-se que

nossas armas possuem alcances muito pequenos frente aos obuseiros modernos

que se apresentam no cenário mundial.  O obuseiro 155mm M114 por exemplo,

cujo  alcance máximo aproximado é de 15Km, tem alcance inferior  ao obuseiro

105mm Light Gun cujo alcance máximo pode chegar até aproximadamente 17Km

com carga normal.
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Está nítida, portanto, a grande defasagem existente quando se compara os 

meios de apoio de fogo a disposição do Exército Brasileiro com outros meios 

empregados por grandes potências bélicas como os EUA, pois as peças de 

artilharia de tubo mais modernas em operação ou em desenvolvimento reúnem 

certas características comuns, tais como: alcance máximo de cerca de 30 Km com 

tubos de mais de 30 calibres, possibilitando desta forma o uso de munições 

especiais, a automatização das tarefas; a agilidade para entrar e sair em posição e 

o aumento da cadência de tiro e da amplitude do setor de tiro (360º).

As técnicas de pontaria empregadas atualmente no Brasil para direcionar os

obuseiros  aos  alvos  são  as  mesmas empregadas na década de  80  do  século

passado,  onde  basicamente  se  orienta  o  instrumento  (goniômetro-bússola) à

direção  do  alvo e  posteriormente,  se  aponta  as  armas  por  pontaria  recíproca

através  de  lunetas  no  aparelho  de  pontaria  dos  obuseiros.  Dependendo  do

material,  esse processo somado ao tempo de entrada em posição demanda um

tempo relativamente extenso.  As linhas de fogo modernas são hoje apontadas

com sistemas que estão acoplados na própria arma, conhecidos como sistemas de

pontaria  automática.  Basicamente,  são  integrados  navegadores  inerciais,

odômetros e buscadores de norte nos obuseiros permitindo que a guarnição da

peça saiba a sua posição sem necessitar sistemas de posicionamento por satélite e

de levantamento topográfico prévio e consiga,  diretamente na peça, apontar o tubo

do obuseiro à direção dos alvos tomando como referência o norte magnético ou de

quadrícula (Junior, 2012).

Para Junior (2012), a guerra moderna exige agilidade e a manobra se move

cada  vez  com  mais  velocidade  no  campo  de  batalha,  a  fim  de  manter  a

continuidade do apoio de fogo quando as armas base avançarem no desenrolar

das operações.  Desta forma, ele acredita que o uso de sistemas modernos de

comunicações, técnicas precisas de topografia e pontaria das armas, bem como de

cálculos e busca de alvos permitem que esse tipo de missão descrita acima seja

cumprida  da  melhor  maneira  possível.  Junior  (2012)  exemplifica  alguns

armamentos  que  empregam  esses  sistemas  empregados  na  atualidade  pelos

países com exércitos modernos e em materiais que até  mesmo o Brasil  possui,

como é o caso do obuseiro L118, que no Reino Unido utiliza o sistema de pontaria

automática  LINAPS  desenvolvido  pela  empresa  britânica  BAE  Systems  e  do
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Obuseiro155/52  CAESAR  e  do Obuseiro  Sueco  ARCHER  que  empregam  o

sistema SIGMA 30, da  empresa francesa SAGEM.

A seguir serão expostos algumas das plataformas de Lançamento de tubo

utilizadas pelas principais potências bélicas mundiais, que empregam tecnologias

mais  avançadas.  Em  seguida  serão  elencados  as  principais  características  e

tendências destas armas :

MATERIAL ORIGEM CALIBRE TIPO ALC. MÁX. (Km)

Pz 2000 Alemão 155mm AP/SL 40

DONAR Alemão 155mm AP/SL 56

AGM Alemão 155mm AP/SR/SL 40

G-6 sul-africano 155mm AP/SR 42,2

G-5 sul-africano 155mm AR 42,2

Norinco Chinês 155mm AP/SL 39

Zuzana eslovaco 155mm AP/SR 39,6

ATMOS Israelita 155mm AP/SR 41

Caesar Francês 155mm AP/SR 42

M777 americano/inglês 155mm AR 30

XM1203 NLOS-C americano 155mm AP 57

Paladim americano 155mm AP 30

M109-A6 americano 155mm AP/SL 30

M119 americano 105mm AR 19,5

Light Gun britânico 105mm AR 19

Quadro 4 - Principais meios de lançamento no mundo
Fonte: Marto (2012)

MATERIAL ORIGEM CALIBRE TIPO ALC. MÁX. (Km)

AS-90 britânico 155mm AP/SL 32

Archer Sueco 155mm AP/SR 40

Quadro 4 - Principais meios de lançamento no mundo (continuação)
Fonte: Marto (2012)
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A  principais  características  e  tendências  em  comum  apresentadas  pelo

materiais do Quadro 3 são: aumento do alcance de tiro para mais de 30 Km com

munição convencional, capacidade de entrar e sair de posição com maior rapidez,

aumento  cadência de  tiro,  maior  mobilidade,  carregamento  automatizado  de

granadas, adoção do calibre 155mm com tubos mais longos em média 52 calibres,

maior utilização de obuseiro autopropulsados sobre rodas, capacidade de realizar

tiros sobre o mesmo alvo com impactos simultâneos utilizando uma única peça e

blindagem reativa para proporcionar segurança à guarnição da peça.

Considerando  agora  as  entrevistas  com  os  especialistas  da  área  de

Artilharia de Campanha, que buscou evidenciar a percepção que os entrevistados

têm sobre  a  Artilharia  de  Campanha  de  tubo  brasileira  e  sua  necessidade  de

modernização e atualização frente as novas tecnologias e tendências mundiais das

armas  existentes,  verificou-se  que  as  opiniões  destes  militares  a  respeito  do

assunto em tela apontam na seguinte direção:

-  Tanto  a  Artilharia  de  Campanha  de  tubo  do  EB  quanto  a  do  CFN

encontram-se  desatualizadas,  pois  existem  materiais  em  seus  acervos  muito

obsoletos,  com  índice  elevado  de  desgaste  e  que  carecem de  tecnologia  que

permita  a  entrada  e  saída  de  posição  da  Bateria  de  tiro  e  o  cumprimento  de

missões de tiro de forma eficiente para atender a rapidez do combate moderno;

-  Os obuseiros 105mm M101, 155mm M114 e 105mm M108, sāo armas

que precisam ser substituídas em virtude de apresentarem maior desgaste pelo

seu  tempo  uso  e  tempo  de  vida  útil,  acarretando  elevados  índices  de

indisponibilidade  destes  materiais.  Além  disso,  os  obuseiros  105mm  M101  e

155mm M114 foram empregados,  respectivamente,  na  II  Guerra  Mundial  e  na

Guerra  da  Coréia  o  que  demonstra  que  estas  armas  estão  extremamente

ultrapassadas;

-  Considerando as tecnologias atualmente empregadas em outros  países

no mundo, as tendências tecnológicas que deveriam ser empregadas ou adquiridas

para propiciar uma Artilharia de Campanha de tubo mais eficiente são: Pontaria

automática,  radar de medição da velocidade inicial  da granada, GPS integrado,

sistema  inercial  de  navegação,  goniômetros-bússolas  digitais  e  sistemas  de

computadores de tiro integrado que contemple os demais subsistemas da Artilharia

de Campanha.
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- É extremamente necessário a utilização de munições inteligentes como por

exemplo a munição Copperhead (guiada por infravermelho) e Excalibur (guiada por

GPS), principalmente nos dias atuais em que cresce de importância a preocupação

com os danos colaterais.  Entretanto,  tais  munições são muito  caras e talvez a

Força precise atender a outras prioridades.

-  Há a necessidade de buscar o recobrimento de faixas do terreno com todo

o  material  de  Artilharia  disponível,  desta  forma,  o  obuseiro  155mm  torna-se

fundamental para tal tarefa uma vez que possui teoricamente um alcance superior

ao do obuseiro 105mm. Além disso, por ter um alcance maior, o obuseiro 155mm

permite ocupar uma quantidade menor de Regiões de provável Posição(RPP) no

decorrer da operação.

-  O emprego de obuseiros autopropulsados sobre rodas  é uma hipótese

bastante interessante tanto para o CFN quanto para o EB, já que obuseiros desta

natureza possuem grande mobilidade estratégica, principalmente no que se refere

a entrada e saída de posição, além de uma excelente autonomia no que tange ao

transporte de munições. Para o CFN é necessário estudar esta possibilidade com

cuidado,  verificando a possibilidade do seu emprego nos nossos meios navais,

aeronavais  e de desembarque em uma Operação Anfíbia.  Além disso,  deve-se

atentar  que  meios  deste  tipo  requerem  custos  logísticos  mais  elevados,

principalmente  no  que  se  refere  a  obtenção  de  sobressalentes  e  serviços  de

manutenção mais especializados;

- Os equipamentos utilizados na observação (telêmetro laser e goniômetro

bússola) estão bastante defasados e precisam ser atualizados. Somado a isto, é

fundamental o emprego de uma rede radio moderna que possibilite a transmissão

de dados eficiente nas redes que ligam o observador à central de tiro e a linha de

fogo à central de tiro. O emprego do sistema Gênesis pelo EB e, futuramente, o

sistema  COMBAT-NG  pelo  CFN  visam  agilizar  a  transmissão  de  dados  e

informações de maneira mais rápida entre estes subsistemas; 

-  Tanto o EB quanto o CFN carecem de um subsistema de Busca de Alvos

eficiente e contam atualmente somente com observadores avançados, aeronaves

não  tripuladas  como  por  exemplo  o  FT-100  e  o  Carcará,  empregados

respectivamente pelo EB e CFN, e elementos de operações especiais. Entretanto,

o  emprego  de radares  de contrabateria  ainda  não  é  uma realidade efetiva  em

nossas Forças; e
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- O subsistema Meteorologia não conta hoje com os equipamentos próprios

para  o  levantamento  meteorológico  da  artilharia  de  tubo;  nosso  material  para

levantamento topográfico está obsoleto, comprometendo o subsistema Topografia;

além disso o subsistema Logística necessita de mais meios, principalmente os de

transporte terrestre ou aéreo, para emprego eficaz das Baterias de Tiro (obuseiros,

pessoal, material e munição).

Analisando  o  conteúdo  apresentado  pelos  entrevistados  com a  pesquisa

documental colhida a respeito do assunto, verifica-se que as ideias de atualização

da  Artilharia  de  Campanha  de  tubo  estão  totalmente  coerentes  e  apresentam

praticamente  as  mesmas  opiniões  quanto  a  necessidade  de  atualização  e

modernização da Artilharia de Campanha de tubo tanto do EB quanto do CFN. O

subsistema linha de fogo carece de tecnologias tais como: sistema de navegação

inercial e GPS, que permite a localização geográfica das peças em tempo real, a

exemplo do sistema LINAPS empregado no obuseiros britânicos 105mm L118 Light

Gun  e  L119  Light  Gun;  radares  de  medição  da  velocidade  inicial  (V0)  que  a

granada  sai  do  tubo  já  integrados  na  arma  e  carregamento  automático  das

granadas.  Somado  a  isso  é  de  suma  importância  que  os  obuseiros  tenham

alcances mais  elevados,  e para isso o emprego de obuseiros de calibre  155m

permite o cumprimento de missões de tiro em alvos mais distantes, possibilitando

aprofundar  o  combate.  Ademais,  também  torna-se   preponderantemente

necessário a utilização de um sistema de comando e controle eficiente, que agilize

a transmissão das informações entre os diversos subsistemas que compõem a

Artilharia, permitindo efetuar missões de tiro de forma precisa e eficaz em curtos

espaços de tempo.

Por fim, apesar de não fazer parte da delimitação do estudo deste trabalho,

cabe salientar que a Artilharia de Campanha de mísseis e foguetes também está

englobada no pacote de atualizações do Apoio de Fogo. Os Lançadores de Mísseis

e Foguetes (LMF) crescem de importância no âmbito mundial, uma vez que estes

armamentos  conseguem  atingir  grandes  alcances,  neutralizando  ou  destruindo

alvos tipo área, sendo portanto, armamentos de grande relevância para os diversos

exércitos do mundo, pois proporcionam considerável dissuasão de poder militar. 

Segundo  Gravina  (2015) o  Exército  Brasileiro  dentro  do  seu  projeto  de

Recuperação  da  Capacidade  Operacional  (RECOP)  prevê  a  modernização  da

Artilharia  e  seus  subsistemas  e  dentre  estas  inovações  estão  as Baterias de
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Lançadores Múltiplos de Foguetes ASTROS 2020, cujo projeto envolve a evolução

do antigo Sistema ASTROS II. Este armamento é fabricado pela empresa brasileira

AVIBRAS, que também está trabalhando no desenvolvimento do Míssil Tático AV-

TM 300 e do Foguete Guiado SS-40, munições mais precisas e de maior alcance

que serão empregadas pelas novas Baterias LMF ASTROS 2020. 

A  construção  do  Forte  Santa  Bárbara  em  Formosa-Go  pelo  Exército

Brasileiro  é  o  grande passo  que  materializa  a  evolução  da  nossa Artilharia  de

Campanha de Mísseis e Foguetes brasileira rumo a um futuro promissor. Contudo,

há um grande dilema quanto a utilização dos LMF em conflitos modernos,  haja

vista  que tais conflitos se desenrolam cada vez mais em áreas urbanas,  sendo

preocupante os possíveis danos colaterais causados pelo seu emprego indiscreto.

Apesar destas divergências,  os Sistemas de lançadores de Mísseis  e Foguetes

fazem parte da nova geração dos sistemas de apoio de fogo e representam um

enorme  poder  de  dissuasão.  Diversos  países  continuam  investindo  no

aprimoramento destas armas, o Brasil é um exemplo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre a necessidade de modernização da Artilharia de Campanha de

tubo tanto do Exército Brasileiro (EB) quanto do Corpo de Fuzileiros Navais da

Marinha do Brasil (CFN).

A  revisão  de  literatura  possibilitou  concluir  que  as  características  do

ambiente operacional influenciam diretamente na evolução dos meios de Artilharia,

uma vez que mudanças destas características exigem a evolução tecnológica do

nosso material a fim de atender as demandas do combate. Atualmente as guerras

assimétricas  e  os  conflitos  não  lineares  ganham espaço  no  cenário  mundial  e

visando  acompanhar  estas  evoluções  a  Artilharia  de  Campanha  necessita  ser

modernizada com a implementação de tecnologias que permitam o cumprimento

de  missões  de  tiro  de  forma  mais  eficiente,  ou  seja,  atendendo  ao  binómio

precisão-tempo. 

Dessa  forma,  baseado  no  material  de  Artilharia  de  Campanha  de  tubo

empregados  pelas  principais  potências  bélicas  mundiais,  entende-se  que  há

necessidade de aquisição de novas armas ou a implementação de tecnologias que

contemplem  sistemas  tais  como:  navegador  inercial  e  GPS  integrados,  radar
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integrado de velocidade inicial da granada, carregamento automático de granadas

e,  principalmente,  uma  rede  de  comunicações  extremamente  eficiente  que

estabeleça uma ligação entre os subsistemas da Artilharia para a transmissão de

dados de maneira mais rápida e segura, o que contribuirá, consideravelmente, para

a redução do tempo no cumprimento das missões de tiro. Quanto ao subsistema

Comunicação, o EB já utiliza o sistema Genesis e o CFN futuramente empregará o

COMBAT-NG.

Alinhado  a  todas  essas  possibilidades  tecnológicas,  surge  também  a

necessidade  de  emprego  de  munições  inteligentes,  haja  vista  que  as  guerras

modernas se desenrolam muitas vezes em áreas urbanas,  com a presença de

civis.  Portanto,  visando  reduzir  os  danos  colaterais  ocasionados  pelo  emprego

indiscriminado da Artilharia, torna-se útil o emprego das munições inteligentes. E,

apesar do seu elevado custo, é interessante a criação de projetos nacionais para

desenvolvimento destas munições,  de forma que  o emprego das mesmas pela

nossa Artilharia de Campanha de tubo seja efetivamente uma realidade. 

A compilação de dados das entrevistas permitiu ainda ratificar que temos em

nossos acervo bélico armas de Artilharia de Campanha de tubo muito antigas e que

precisam  ser  substituídas  por  meios  de  apoio  de  fogo  mais  modernos.  Os

obuseiros 105mm M101 AR, 155mm M114 e 105mm M109 AP, sendo este último

empregado  pelo  EB,  já  estão  bastante  defasados,  sejam  pelo  alcance  destes

materiais, peso da arma e também pelos seus sistemas obsoletos. Além disso, o

tempo de vida destes materiais é bem grande e, consequentemente, o desgaste do

material torna-se elevado, refletindo num enorme índice de indisponibilidade.  

As  opiniões  dos  especialistas  entrevistados  também apontam no  mesmo

sentido  das  informações  contidas  na  revisão  da  literatura,  reafirmando  a

necessidade de atualização da Artilharia de Campanha de tubo brasileira com a

implementação de sistemas mais avançados, além da possibilidade de aquisição

de  obuseiros  autopropulsados  sobre  rodas,  bem  como  da  tendência  de

universalização do calibre  155mm/52. Entretanto, cabe ressaltar  que possuímos

excelentes armas, como por exemplo o obuseiro 105mm L118 Light Gun, visto que

se encaixam perfeitamente em Forças de características peculiares, tais como os

Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil e as Brigadas de Infantaria Leve do Exército

Brasileiro, por se tratarem de Forças de Emprego Rápido. Sendo assim, por ser

uma  arma  de  calibre  105mm,  os  obuseiros  L118  Light  Gun  têm menor  peso,

permitindo que sejam helitransportados. Contudo, seria primordial que os Light Gun
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aqui  existentes  também  fossem  equipados  com  sistemas  mais  modernos,  a

exemplo dos obuseiros utilizados pela Royal Artillery da Inglaterra que possuem o

sistema de navegação inercial LINAPS. 

Conclui-se, portanto, que apesar das dificuldades orçamentárias de nossas

Forças  Armadas  e  da  existência  de  outras  prioridades  a  serem  atendidas,  é

necessário que haja a modernização da Artilharia de Campanha de tubo tanto do

Exército Brasileiro  quanto do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. O

Exército  Brasileiro  deu um importante  passo neste  sentido com a aquisição do

obuseiro  155mm M109 A5 + BR que carrega um pacote  de novas  tecnologias

também empregadas nos obuseiros mais modernos do mundo. Contudo, nossa

Artilharia de Campanha de tubo ainda carece de meios modernizados em todos os

seus subsistemas.
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ANEXO A

SOLUÇÃO PRÁTICA

Coerente com a pesquisa científica realizada a respeito das Atualizações e

Inovações da Artilharia de Campanha de Tubo do Exército Brasileiro e do Corpo de

Fuzileiros  Navais  da  Marinha  do  Brasil  no  século  XXI  e  considerando  as

peculiaridades apresentadas pelo ambiente operacional contemporâneo, sugere-se

a criação de um grupo de estudo formado por militares tanto do Exército Brasileiro

quanto do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil  para se verificar  a

viabilidade de se realizar o seguinte:
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1) Adquirir obuseiros autopropulsado sobre rodas calibre 155mm tanto para

o Exército quanto para a Marinha do Brasil. 

2) Modernizar os obuseiros 105mm L-118 Light Gun com a implementação

do sistema LINAPS. Tal sistema permite a navegação inercial e por GPS de

cada obuseiro de forma independente e possibilita a transmissão dos dados

da  peça  para  a  central  de  tiro.  Tal  sistema  já  vem sendo  utilizado  nos

obuseiros L-118 britânicos há bastante tempo. 

3) Criar um projeto do Exército Brasileiro em conjunto com a Marinha do

Brasil para o desenvolvimento de munições inteligentes  para Artilharia de

Campanha de Tubo que permitam maior alcance e precisão  dos tiros dos

obuseiros.

Os obuseiros autopropulsados possuem características especiais que são

vantajosas principalmente quando se trata de mobilidade no terreno e agilidade

para entrar e sair da posição de tiro, além de necessitarem de uma guarnição de

militares com menor efetivo para seu emprego. Os obuseiros 155mm CAESAR de

origem francesa e o 155mm ARCHER de origem sueca são excelentes exemplos

de  obuseiros  autopropulsados  sobre  rodas  por  possuírem  sistemas  integrados

modernos.

Já em relação aos obuseiros 105mm Light Gun são necessários para tropas

mais  leves  pois,  apesar  de  serem  auto-rebocados  podem  ser  facilmente

helitransportados,  além  de  possuírem  um  alcance  relativamente  bom

considerando-se  o  calibre  105mm.  A  modernização  dos  mesmos  com  a

implementação  do  sistema  LINAPS seria  essencial  para  redução  no  tempo  do

cumprimento das missões de tiro.

Por último, o emprego de munições inteligentes torna-se imprescindível nos

dias atuais,  haja vista a necessidade de redução de danos colaterais  a civis e

instalações  neutras  aos  conflitos  e  também pelas  vantagens de se  destruir  ou

neutralizar alvos inimigos com o menor número de munições possíveis, reduzindo

sobremaneira  as  possibilidades  da  Bateria  de  Tiro  ser  engajada  por  fogos  de

contrabateria  inimiga,  já que serão necessários poucos disparos para acertar  o

alvo.  Desta  forma, seria  muito  interessante  o  desenvolvimento  nacional  de

munições  com  tecnologia  semelhantes  a  granada  Copperhead  (guiada  por

infravermelho) e a Excalibur (guiamento por GPS) que além de permitir um alcance
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elevado (superior a 40Km), possui um erro circular máximo de aproximadamente

20 metros. 




