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AS IMPLICAÇÕES SOBRE O QUADRO DE ORGANIZAÇÃODO GAC105 
mm AUTOPROPULSADO COM A INCLUSÃO DAS OPERAÕES DE APOIO A 

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO NOVO MANUAL DE OPERAÇÕES

Igor Mendes Rodrigues *

Paulo Davi de Barros Lima Filho**

RESUMO
O  presente  artigo  destina-se  a  verificar  as  necessidades  de  mudanças  no  Quadro  de 
Organização de um Grupo de Artilharia de Campanha 105mm Autopropulsado (GAC 105mm 
AP) em razão da inserção das Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (Op AOG) no 
novo manual EB20-MF-10.103 Operações. O novo manual foi aprovado em 2014 e substituiu o 
manual C 100-5 Operações, de 1997, onde o conceito de Op AOG ainda não existia. Foram 
realizadas entrevistas qualitativas com militares oriundos do pelotão do 3º GAC 105mm AP que 
integraram  o  contingente  empregado  na  Operação  São  Francisco.  As  experiências  dos 
participantes e a pesquisa realizada concluíram que há necessidade de atualização na base 
doutrinária  e  no  quadro  de  dotação  de  material  do  GAC  105mm  AP  para  que  tenha  a 
capacidade de atuar em Op AOG.

Palavras-chave: Artilharia. GAC AP. Quadro de Organização.

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo identificar la necesidad de cambios en el Cuadro de 
Organización de un Grupo de Artillería de Campaña 105mm autopropulsado (GAC 105mm AP) 
por la inserción de las Operaciones de Apoyo a los Órganos Gubernamentales (Op. AOG) en el 
nuevo manual EB20-MF-10-103 Operaciones, de 1997, donde el concepto de Op AOG aún no 
existía. Fueron realizadas entrevistas cualitativas a militares oriundos del pelotón del 3º GAC 
105mm  AP que  integraron  el  contingente  empleado  en  la  Operación  San  Francisco.  Las 
experiencias de los participantes y la investigación realizada llevan a la conclusión de que 
existe la necesidad de actualización en la base doctrinaria y en el Cuadro de Dotación del 
material del GAC 105mm AP para que tenga capacidad de actuar en Op AOG.

Palabras llave: Artillería. GAC AP. Cuadro de Organización.

** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2007.
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1 INTRODUÇÃO

Brasil  (1997a,  p.  5-1 a 10-11) classificava as operações militares em 

cinco grandes tipos: Operações ofensivas, defensivas,  complementares,  sob 

condições especiais de ambiente e com características especiais. O mesmo 

autor apresentava a doutrina básica de operações do Exército Brasileiro, que 

destinava a orientar o emprego da Força Terrestre (F Ter) no emprego de suas 

missões operacionais:

A doutrina da Força Terrestre enfatiza, como fatores decisivos para a 
vitória  final:  o  espírito  ofensivo;  a  importância  da  conquista  e 
manutenção da iniciativa; a rapidez de concepção e de execução das 
operações; a iniciativa dos subordinados; a flexibilidade para alterar 
atitudes,  missões  e  constituição  das  forças;  a  sincronização  das 
ações no tempo e no espaço; e a liderança e capacidade de decisão 
dos comandantes em todos os escalões (BRASIL, 1997a, p.1-2)

Em 2014,  por  meio da Portaria  Nº 003 -  EME, dentro do Projeto de 

reestruturação  da  Força  Terrestre,  foi  aprovado  o  Manual  de  Fundamentos 

Doutrina  Militar  Terrestre  (EB20-MF-10.102).  Para  atualizar  e  se  adequar  a 

recente atualização da doutrina, o Estado-Maior do Exército aprovou, logo em 

seguida, o novo Manual de Fundamentos Operações (EB20-MF-10.103), que 

revogou, na mesma Portaria, o Manual de Campanha C 100-5 Operações, de 

1997. 

O novo Manual de Operações atualizou a visão das Operações Militares 

do Exército, sintetizou a natureza das operações militares segundo a ótica da F 

Ter e estabeleceu os fundamentos, conceitos e concepções que orientam o 

preparo de seus meios, segundo uma visão das situações de emprego mais 

prováveis,  quando  integrando  uma  Força  Terrestre  Componente  (FTC),  no 

ambiente conjunto ou constituindo uma força operativa singular nas situações 

de guerra e de não-guerra  (BRASIL, 2014b, p.1-2).A partir de então, a F Ter 

teve que começar a trabalhar com o conceito de operações militares de guerra 

e de não-guerra.

As operações militares de guerra são definidas da seguinte forma:

É a principal e mais tradicional missão das forças militares e para a 
qual devem estar permanentemente preparadas, sob a pena de se 
tornarem ineficazes quando forem chamadas a atender conflitos que 
estejam no extremo do espectro. Neste caso, perderá o seu poder 
dissuasório  contra  as  ameaças  e  na  preservação  dos  interesses 
nacionais.  No nível  operacional,  as operações de guerra principais 
são as ofensivas e defensivas. (BRASIL 2014a, p. 2-9)
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As operações militares de não-guerra são definidas assim:

Em situações de paz (estável ou instável) ou de crises, empregam-se, 
entre outras medidas, as de caráter militar, mediante o uso de forças 
militares com a aplicação de parte de suas capacidades, para evitar a 
escalada  da  crise  ou  anular  a  possibilidade  de  realização  de 
campanhas e operações militares de guerra de vulto. Realizam-se, 
também,  em  apoio  às  autoridades  governamentais  (nacionais  ou 
internacionais). (BRASIL 2014a, p. 2-9)

O  novo  manual  classificou  as  Operações  Militares  em  dois  grandes 

grupos (além de dedicar um capítulo às ações comuns a todas as operações 

terrestres):  as  básicas  e  as  complementares.   As  Operações  ofensivas  e 

defensivas foram classificadas como básicas, junto com Operações de Apoio a 

Órgãos Governamentais (Op AOG) e Operações de Pacificação (Op Pac). As 

antigas operações de junção, de contra desembarque anfíbio, de inteligência, 

de  guerra  eletrônica,  de  interdição,  com  características  especiais 

(aeroterrestres,  aeromóveis,  de  transposição  de  curso  de  água,  em  áreas 

fortificadas, em áreas edificada e anfíbias) e ribeirinhas (que era classificada 

com  uma  operação  sob  condição  especial  de  ambiente)  continuaram  ou 

passaram a ser operações complementares. As operações de assuntos civis 

passaram a ser tratadas como comum a todas as operações terrestres.  As 

operações na selva, caatinga e montanha, que eram classificadas como “sob 

condições especiais de ambiente”, são citadas apenas como operações que 

exigem tropas com capacidades peculiares no que tange a dimensão física do 

ambiente operacional (BRASIL, 2014b, p 2-2 a 2-3).

Em suma, o novo manual de fundamentos Operações reclassificou as 

antigas operações já previstas no C 100-5 em básicas e complementares e 

inseriu  como novidade,  dentro das básicas,  as operações militares de não-

guerra, que são as Op AOG e Op Pac. 

Com a inserção das operações de não-guerra no manual de operações, 

entende-se que provavelmente deverão ser realizadas algumas modificações 

nas estruturas de pessoal, material ou de instrução nas Organizações Militares 

(OM) que realizarão tais atividades.

O  conjunto  de  documentos  que  uma  OM  deve  possuir  em  termos  de  base 

doutrinária  (ou  organizacional),  estrutura,  pessoal  e  material  para  desempenhar  suas 

atividades e tarefas é chamado de Quadro de Organização (QO) (BRASIL, 2015a, p. 2). 

Entende-se  por  organizações  operativas  aquelas  que  se  configuram  para  a 
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execução das operações militares (BRASIL, 2014a, p. 6-11).  O QO de uma Organização 

Militar  Operativa  é  composto  pelos  seguintes  itens:  Base  Doutrinária;  Estrutura 

Organizacional; Quadro de Cargos (QC); e de Material (QDM) (BRASIL 2015a, p. 3).

A  Artilharia  tem  por  missão  apoiar  as  armas-base  pelo  fogo,  destruindo  ou 

neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Suas principais características 

são a precisão e a rapidez, para destruir ou neutralizar as instalações, os equipamentos e 

as tropas inimigas localizadas em profundidade no campo de batalha. (BRASIL 2014a, p.6-

3)

O Grupo de Artilharia  de Campanha (GAC) é  como basicamente se organiza a 

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

neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação (BRASIL, 1997b, p. 1-1).

Conclui-se que o GAC é uma Organização Militar Operativa e que provavelmente 

terá  que  atualizar  sua  Base  Doutrinária,  Estrutura  Organizacional,  QC,  e/ou  QDM para 

adquirir as novas capacidades previstas no novo manual de Operações.

1.1 PROBLEMA

A inclusão das Op de AOG no manual de Operações impõe que as Organizações 

Militares Operativas do Exército Brasileiro adquiram novas capacidades. 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou Organização 
Militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É 
obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes inter-
relacionados  e  indissociáveis:  Doutrina,  Organização, 
Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que 
formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o 
nível máximo de prontidão operativa, é necessário que possuam 
as
capacidades que lhes são requeridas na sua plenitude (BRASIL, 
2014a, p. 3-3)

Nesse contexto, quais são as modificações necessárias no QO de um GAC 105mm 

AP para a aquisição da capacidade de atuação em Op AOG?

1.2 OBJETIVOS

Alguns  GAC  participaram  recentemente  de  Op  AOG  (Operação  São 

Francisco, no Complexo da Maré, Rio de Janeiro-RJ), contribuindo com tropas 

e militares nas seções de Estados-Maiores 

O  objetivo  geral  do  presente  artigo  científico  é  verificar  se  há 

necessidade de atualizações na Base Doutrinária, QC e QDM do QO do GAC 

105  mm  AP (itens  Doutrina,  Pessoal  e  Material  do  DOAMEPI)  para  ter  a 
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capacidade de atuar em Op AOG.

Para  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  de  estudo,  foram 

formulados  os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado:

a. Realizar uma pesquisa de campo através de entrevistas com militares 

que participaram de Op AOG para identificar as novas capacidades do GAC 

105mm AP;

b. Verificar as soluções apresentadas para preenchimento de claros no QC 

de um GAC 105mm AP para atuação em Op AOG; 

c. Verificar se há necessidade de novos materiais para complementar o 

QDM  do  GAC  105mm  AP  ou  mesmo  a  necessidade  de  renovar  os  já 

existentes; e

d. Acrescentar outros aspectos que possam vir  a surgir  na pesquisa de 

campo.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O estudo das soluções encontradas pelas tropas do GAC 105mm AP 

que participaram recentemente de Op AOG para adquirirem a capacidade para 

atuar nesse novo cenário poderá contribuir para as atualizações necessárias 

de doutrina, pessoal, organização e material do QO do GAC 105mm AP, que é 

de 1999 e ainda não contém as exigências do manual de operações de 2014 

(EB20-MF-10.103).

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema,  o delineamento desta pesquisa contemplou entrevistas com 

militares que comandaram pequenas frações em Op AOG e/ou participaram 

ativamente do planejamento/preparação do efetivo.

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

principalmente,  os  conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  pois  a  investigação 
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científica estudou as experiências dos entrevistados para entender quais as 

modificações deverão ocorrer  no  QO do GAC 105mm para  a  aquisição da 

capacidade de atuação em Op AOG.

Quanto  ao  objetivo  geral,  foi  empregada  a  modalidade  exploratória, 

visando  aumentar  o  conhecimento  sobre  o  assunto,  para  construir  um 

raciocínio lógico e coerente acerca do problema e como solucioná-lo. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Tendo em vista o pouco conhecimento teórico ostensivo sobre o tema, 

iniciou-se  a  pesquisa  através  da  consulta  a  documentos  reservados  que 

pudessem  confirmar  a  necessidade  de  atualização  doutrinária.  A  consulta 

resultou na confirmação de tal necessidade. 

O  período  escolhido  para  revisão  de  literatura  foi  de  ago/1999  até 

set/2017.

A delimitação anterior baseou-se na publicação da última atualização do 

QO do GAC 105mm AP, que ainda está em vigor, e visou incluir as últimas 

participações do Exército Brasileiro em Op AOG, em especial a Operação São 

Francisco (5 de abril de 2014 a 30 de junho de 2015), no Complexo da Maré,  

no Rio de Janeiro.

Por meio da Internet, foram realizadas buscas de materiais na Rede de 

Bibliotecas Integradas do Exército (Rede BIE), do Departamento de Ensino e 

Cultura do Exército (DECEx) e buscas no sítio eletrônico da Sistemática de 

Acompanhamento de Lições Aprendidas (SADLA) e do Centro de Doutrina do 

Exército (CDoutEx). As palavras-chave utilizadas foram: Grupo de Artilharia de 

Campanha, Operação São Francisco, Maré, Apoio a Órgãos Governamentais e 

Artilharia em AOG.

Foram  solicitados  documentos  físicos  via  canal  de  inteligência  e 

pesquisas manuais no acervo da biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO).

Por  fim,  foram  realizadas  entrevistas  com  sargentos  com  vivência 

profissional relevante sobre o assunto. 

a. Critério de inclusão:



10

- Manuais de Campanha e de Fundamentos do Exército; e

- Documentos tratando da doutrina em vigor sobre o GAC 105mm AP, 

obtidos através de sítios oficiais ou canal de Inteligência do Exército; e

b. Critério de exclusão: 

-  Documentos tratando da doutrina em vigor  sobre GAC 105mm AR, 

155mm AR e 155mm AP; e

- Estudos exploratórios realizados com militares que integraram tropas 

de um GAC 105mm AP em Op AOG mas não participaram da seleção de 

pessoal ou do planejamento de instruções. 

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de entrevista 

exploratória.

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico,  identificar 

experiências relevantes e coletar dados, foram realizadas entrevistas com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:

TABELA 2.2 – Relação dos especialistas entrevistados 

Nome Justificativa
WILLIAM ARTMANN AGUIAR DA SILVA

3º Sgt Art
Experiência como Cmt GC na 

Operação São Fransisco
EDSON ROBERTO POLLI

2º Sgt Art
Experiência como Aux S3 de Batalhão na 

Operação São Fransisco
LUIS CLAUDIO DA ROSA KLANOVICZ

3º Sgt Art
Experiência como Cmt GC na 

Operação São Fransisco
JEFFERSON KILL DOS SANTOS JUNIOR- 

3º Sgt Art
Experiência como Cmt GC na 

Operação São Fransisco

Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Op São Francisco foi, conforme o Ministério da Defesa, o emprego das 

Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de  

abril de 2014, em apoio às forças de segurança pública estaduais. O emprego 

das tropas em missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi autorizada por 

Diretriz Ministerial, conforme pedido feito pelo então governador Sergio Cabral. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
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O processo de retirada dos homens da Marinha e do Exército teve início no dia 

1º  de  abril  de  2015,  com término em 30 de junho de 2015,  totalizando 14 

meses de duração. (BRASIL 2015b)

O 3º  GAC 105mm AP enviou  militares  para  a  Op São Francisco no 

período de junho e julho de 2014.

Os  especialistas  entrevistados  participaram  de  diversas  atividades 

durante a missão, dentre elas destacam-se as seguintes: patrulhas ostensivas 

(Pa Ost), operações de controle de distúrbio (OCD), montagem e operação de 

postos de segurança estático (PSE) e de postos de bloqueio e controle de vias 

urbanas  (PBCVU),  apoios  às  ações  cívico-sociais  (ACISO)  e  segurança 

pessoal do comandante da operação nos momentos em que se deslocava para 

realizar o acompanhamento das operações.

O primeiro questionamento realizado foi a respeito de terem percebido 

alguma  diferença  ou  terem  se  sentido  com  menos  condições  de  cumprir 

alguma missão pelo fato de serem oriundos de um GAC 105mm AP em relação 

às frações provenientes de outras OM. As respostas foram de acordo com a 

tabela 3.1:

TABELA 3.1 – Quantidade de militares que sentiram dificuldades na Op São Francisco por 
serem oriundos de GAC 105mm AP

Sentiu alguma dificuldade por ser 
oriundo de GAC 105mm AP

Número de 
respostas

Porcentagem

Sim 0 0%
Em parte 0 0%
Não 4 100%

Fonte: O autor

Os entrevistados relataram que os tenentes e sargentos do pelotão do 3º 

GAC 105mm AP eram em sua totalidade formados na Academia Militar das 

Agulhas  Negras  (AMAN)  e  na  Escola  de  Sargentos  das  Armas  (EsSA), 

respectivamente,  portanto,  tinham a mesma formação nas Op GLO que os 

tenentes e sargentos dos pelotões das demais OM e não sentiram dificuldades 

de serem empregados em nenhum tipo de Op AOG.

De acordo com os entrevistados, no início da fase de preparação para 

missão, no treinamento preparatório realizado no 29º Batalhão de Infantaria 
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Blindado (29º BIB), que era a OM que forneceu a maior parte dos militares que 

compôs  o  contingente  e  onde  foi  a  sede  do  treinamento,  o  comando  do 

Batalhão tinha um certo  receio com o pelotão do 3º  GAC 105mm AP. Isso 

ocorreu pelo fato de não serem orgânicos do 29º BIB e, em menor escala, por 

não serem de uma OM de Infantaria. Porém, com o início do treinamento, esse 

receio passou e o pelotão foi alvo de diversos elogios, tanto no treinamento, 

quanto no emprego no Rio de Janeiro.

Diante  do questionamento  realizado  a  respeito  da  dificuldade para  o 

GAC 105mm AP preencher as vagas do Pelotão de Op AOG, as respostas 

foram de acordo com a tabela 3.2:

TABELA 3.2 – Dificuldades em preencher claros do Pelotão do GAC 105mm AP para Op AOG

Grau de dificuldade 
apresentado para preencher as 

vagas do pelotão

Número de 
respostas

Porcentagem

Elevada 0 0%
Média 0 0%
Sem dificuldades 4 100%

Fonte: O autor

De acordo com os relatos, na quase totalidade dos casos, a constituição 

do  pelotão  de  GLO,  em se  tratando  de  Cabos  e  Soldados,  pode  ser  feita  

independente da qualificação na qual o militar foi formado, exceção feita aos 

motoristas e rádio-operadores. A constituição de um pelotão para as Op AOG, 

principalmente GLO, é bem flexível e heterogênea, pois o mesmo militar pode 

desempenhar funções diferentes de acordo com a missão que o pelotão vai 

cumprir, seja ela de OCD, Pa Ost, PSE ou PBCVU, por exemplo.

Os  motoristas  devem ser  habilitados  a  conduzir  viaturas  compatíveis 

com a que conduzirão na missão e os rádio-operadores devem ser militares da 

qualificação “Comunicações”.

Uma observação importante que os entrevistados acrescentaram é a 

instrução de motoristas no emprego de lança-granadas e que a portem em 

substituição ao fuzil, facilitando a mobilidade dentro da cabine (tanto da Viatura 

Transporte Não Especializada ¾ Ton 4x4 Agrale Marruá,  quanto da Viatura 

Transporte Não Especializada Vokswagen 5 Ton Worker, ambas utilizadas na 

Op São Francisco) e a própria defesa da viatura.
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Os  entrevistados  também  afirmaram  que  o  GAC  105mm  AP  tem  a 

característica  de ter  muitos  motoristas  possuidores  da Carteira  Nacional  de 

Habilitação (CNH) categoria D, pois é necessária para conduzir  as Viaturas 

Blindadas  de  Combate  Obuseiros  Autopropulsados  M108  (VBCOAP M108), 

que é um armamento orgânico desse tipo de OM. A CNH D é a mesma exigida 

para conduzir as viaturas 5 Ton Worker, e já abrange a habilitação necessária 

para  conduzir  a  viatura  ¾ Ton  4x4  Agrale  Marruá.  Portanto  não ocorreram 

problemas na seleção de motoristas para a missão 

A exigência dos motoristas serem habilitados a utilizar o lança-granadas 

não exclui a possibilidade de que outros integrantes do pelotão também sejam 

habilitados e portem o referido armamento não-letal. 

Na Artilharia, existem diversas necessidades de ligações para que o tiro 

real  seja  executado  (observador  avançado-central  de  tiro-linha  de  fogo)  e 

coordenado (oficiais de ligação-observadores avançados). Essa necessidade 

faz com que já exista na OM vários militares qualificados em comunicações. 

Essa característica fez com que não ocorressem dificuldades na seleção de 

rádio-operadores para a Op São Francisco.

Os  entrevistados  responderam  que  durante  a  fase  da  preparação 

ocorreram  algumas  atividades  para  a  habilitação  e  reciclagem  do  pessoal 

como,  por  exemplo:  instrução  e  tiro  com  o  lançador  de  granada  AM  600 

(armamento menos letal amplamente empregado na missão), pois até então 

nenhum militar do pelotão, mesmo entre os oficiais e sargentos oriundos da 

AMAN e da EsSA, havia recebido instrução sobre o referido armamento; Tiro 

de Instrução Avançado com o armamento calibre 12, pois embora previsto em 

BRASIL (2013a, p. 6-3 e 6-4), nem todos haviam realizado essa tarefa ou não 

atiravam com esse armamento há mais de 1 ano; instruções de atualização 

sobre  os  aspectos  jurídicos  da  atuação  das  Forças  Armadas  em ambiente 

urbano e regras de engajamento em operações de GLO, pois apesar de estar 

previsto em BRASIL (2013b, p. 4-8), alguns cabos e soldados já haviam saído 

da formação básica há 2 ou 3 anos e não é um assunto de rotina numa OM 

que  também tem a missão de capacitar militares para serem artilheiros.

 Ao se questionar se o 3º GAC AP possuía o material necessário para 

uma Op AOG, as respostas foram de acordo com a tabela 3.3:
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TABELA 3.3 – Avaliação a respeito do 3º GAC AP possuir todo o material necessário para Op 
AOG

Acredita que a OM 
possuía o material 

necessário para Op 
AOG

Número de respostas Porcentagem

Sim 0 0%
Em parte 4 100%
Não 0 0%
Fonte: o Autor

Os entrevistados responderam que a OM já possuía alguns materiais, 

sendo alguns já utilizados na segurança do aquartelamento, para balizamentos 

de trânsitos comuns e em PBCVU, como espingarda calibre 12, cone barril - 

modelo  base  quadrada,  cone  de  borracha  80cm,  seta  eletrônica  para 

sinalização de trânsito, sinalizador eletrônico para os cones, placas de redução 

de  velocidade,  placas  de velocidade,  fura-pneu,  luvas  reflexivas,  bastão de 

sinalização,  colete  de  sinalização,  detector  de  metal  portátil,  espelho  para 

revista de veículos, cadeiras dobráveis, mesas dobráveis, barracas, torre para 

iluminação com gerador, detector de metal portátil, extintores de incêndio, etc.

Outros materiais foram adquiridos ou recebidos pela necessidade da ida 

da tropa para a Op São Francisco, como:  kits de proteção para controles de 

distúrbio, filmadoras modelo Go Pro, espargidores de pimenta, granadas de luz 

e som, lança granadas, munição de borracha e lacrimogênea, rádios ponto-a-

ponto  com  headset (muito  importante  para  as  comunicações  internas  do 

pelotão). A chegada dos novos materiais foi uma necessidade para que o GAC 

105mm AP pudesse participar da Op AOG.

Contudo, alguns materiais necessários para as Op AOG, como espelho 

para revista de veículos, algemas plásticas e luvas refletivas, não podem ser 

incluídos  em  QDM,  pois  Brasil  (2002)  definiu  a  relação  de  materiais  de 

emprego militar que são passíveis de serem inseridos.

Foi realizada uma análise minuciosa confrontando três importantes listas 

de materiais: o QDM atual do GAC 105mm AP (BRASIL, 2010); a relação de 

materiais  passíveis  de  constar  em  QDM  (BRASIL,  2002);  e  a  relação  de 

materiais que os entrevistados relataram ser necessários para o emprego do 

GAC 105mm AP em Op AOG. O objetivo da análise foi verificar quais materiais 
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necessários para o GAC 105mm AP participar de Op AOG ainda não constam 

no QDM e desses, quais são passíveis de serem incluídos.

Os seguintes materiais não estão no QDM do GAC 105 mm AP e são 

passíveis  de  inclusão:  conjunto  de  proteção  para  controle  de  distúrbio  (na 

quantidade de 1 por militar empregado, composto por caneleira, capacete de 

proteção  com  viseira  anti-tumulto,  cassetete,  cassetete  elétrico,  colete  de 

proteção,  colete  transportador  de  munição  química,  cotoveleira,  escudo  de 

proteção anti-tumulto e joelheira), lançador de granadas individual, espingarda 

com coronha e filmadora. Concluiu-se que há a necessidade de aquisição de 

um número significativo de materiais para o GAC 105 mm AP participar de Op 

AOG, porém nem todos constarão em seu QDM. 

O número de materiais necessários para que um GAC 105mm AP tenha 

capacidade de participar de Op AOG, que ainda não constam em QDM e são 

passíveis de inclusão, é relativamente pequeno quando comparado ao número 

total de itens do QDM atual (163). Portanto, pode-se afirmar que o QDM atual  

já atende parcialmente as necessidades.

Perguntou-se se o entrevistado acha importante que a OM possuísse 

dentro das suas instalações todo o material necessário para ser empregada em 

Op AOG, e a questão foi respondida conforme Tabela 3.4:

TABELA 3.4 – Avaliação da importância do GAC 105mm AP possuir todo o material necessário 
para participar de Op AOG

É importante a OM 
possuir todo o material 
para emprego em AOG

Número de respostas Porcentagem

Sim 4 100%
Em parte 0 0%
Não 0 0%

Fonte: O autor

Para os  entrevistados,  o  fato  de  já  ter  o  material  disponível  para  as 

instruções  antes  de  ir  para  uma  Op  AOG  permitiria  que  se  começasse  a 

preparar  o  pessoal  mesmo antes  do início  do  treinamento centralizado dos 

contingentes que irão para a missão, possibilitando uma melhor ambientação 

dos militares com os materiais, desde a Instrução Individual de Qualificação do 

recruta,  havendo um grande ganho na formação dos soldados.  Na fase da 
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seleção de pessoal para a Op AOG, ter o material possibilitaria realizar uma 

observação mais apurada do emprego do equipamento pelo indivíduo frente a 

determinada situação, possibilitando a correção de atitudes. 

A opinião dos entrevistados a respeito da maior fração possível a ser 

disponibilizada pelo GAC 105mm AP para uma Op AOG em tempo de paz e 

uma Op AOG concomitante com uma Op de Guerra não foi unânime, conforme 

pode ser verificado na Tabela 3.5:

TABELA 3.5 – Avaliação do tamanho da fração a ser disponibilizada pelo GAC 105mm AP para 
participar de uma Op AOG

Maior fração 
possível de ser 

disponibilizada pelo 
GAC 105mm AP

Somente Op AOG 

(Tempos de paz)

Concomitante com emprego 

Art em Operação de Guerra

Número Porcentagem Número Porcentagem

1 Pel 0 0% 2 50%
2 Pel 0 0% 1 25%
1 SU 0 0% 1 25%
1 SU C Ap + 1 SU 1 25% 0 0%
2 SU 3 75% 0 0%

Fonte: O autor

Os  números  são  mais  equilibrados  em  tempo  de  paz,  pois  a 

unanimidade dos entrevistados acredita que o GAC 105mm AP é capaz de 

mobiliar  até  duas  subunidades  (SU)  em  Op  AOG,  havendo  apenas  uma 

discordância  em  relação  a  uma  dessas  duas  subunidades  ser  uma  de 

Comando e Apoio (SU C Ap).

Já em relação a uma Op AOG concomitante com o emprego como tropa 

de  Artilharia  de  Campanha em um conflito  convencional,  o  número  é  mais 

variável, pois existem algumas dúvidas em relação a esse emprego em AOG, 

como, por exemplo, se seria em território nacional ou não, se o país adversário 

teria poder relativo de combate superior ao do Brasil, etc.

De qualquer forma, percebe-se que, para os entrevistados, o tamanho 

de uma fração em tempos de paz é bem superior ao tamanho de uma fração 

concomitante com uma operação de guerra.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Quanto  às  questões de estudo e  objetivos  propostos  no início  deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, pois 

foram verificadas as necessidades de atualização do QO do GAC 105mm AP 

para atuar em Op AOG 

Os militares entrevistados relataram que não sentiram dificuldades ao 

serem empregados nos diversos tipos de missões das Op AOG, como, por 

exemplo,  Pa  Ost,  OCD,  PSE,  PBCVU  e  apoios  a  ACISO.  Após  algumas 

instruções preparatórias para atualização e reciclagem de assuntos jurídicos a 

respeito  da  atuação  das  Forças  Armadas  em  ambiente  urbano,  regras  de 

engajamento, tiro de fuzil  e pistola,  técnicas e táticas de emprego de lança 

granadas e espingarda calibre 12, os militares oriundos do GAC 105mm AP já 

estavam em condições de serem empregados.  Do exposto, conclui-se que a 

capacidade de participar de Op AOG deve ser incluída na Base Doutrinária do 

QO do GAC 105mm AP.

Os Cabos e Soldados que constituirão as tropas que serão empregadas 

em Op AOG, na maioria dos casos, não necessitam serem de qualificações 

militares específicas, pois as missões de Op AOG são variadas e flexíveis. As 

exceções são em relação aos motoristas e rádio-operadores. O GAC 105mm 

AP,  fruto  da  sua  missão  principal  de  atuar  como  Artilharia,  possui  muitos 

motoristas e rádio-operadores. Portanto, em relação a qualificação de pessoal, 

não há dificuldades para o GAC 105mm AP compor as tropas que participarão 

de Op AOG. Conclui-se que não há necessidade de atualização no item QC do 

QO do GAC 105mm AP para que se tenha a capacidade de participar de Op 

AOG.

O  emprego  do  GAC  105mm  AP  na  Op  São  Francisco  mostrou  a 

necessidade de aquisição de alguns materiais  para que o GAC 105mm AP 

tenha capacidade de participar de Op AOG. A presença de tais materiais na 

OM  permitirá  um  melhoramento  na  instrução,  adestramento  e  seleção  de 

pessoal para o cumprimento das diversas missões recebidas.

Os  materiais  existentes  atualmente  no  QDM  do  GAC  105mm  AP 

atendem parcialmente a demanda das Op AOG. Porém, uma atualização é 

necessária  para que o QDM represente em sua plenitude as necessidades 

operacionais de um GAC 105mm AP.
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Por fim, a inclusão das Op AOG no novo manual de Operações faz com 

que o QO do GAC 105mm AP precise ser modificado. Apesar de atender quase 

totalmente as necessidades das Op AOG, alguns itens na Base Doutrinária e 

no QDM devem ser atualizados. 
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SOLUÇÃO PRÁTICA

No presente artigo científico chegou-se à conclusão da necessidade de 

atualização dos itens Base Doutrinária e Quadro de Dotação de Material (QDM) 

do QO do GAC 105mm AP tendo em vistas a inclusão das Op AOG no novo 

Manual de Operações.

Na base doutrinária deve-se incluir a seguinte capacidade (Quadro 0-0 

Item 5. Possibilidades): 

- Realizar Operações de Apoio a Órgãos Governamentais.

No QDM, deve-se incluir  os  seguintes  itens,  necessários  para  que o 

GAC 105mm AP atue em Op AOG:

-  Classe  II:  Conjunto  de  proteção  para  controle  de  distúrbio,  na 

quantidade de 1 por militar empregado, composto por caneleira, capacete de 

proteção  com  viseira  anti-tumulto,  cassetete,  cassetete  elétrico,  colete  de 

proteção,  colete  transportador  de  munição  química,  cotoveleira,  escudo  de 

proteção  anti-tumulto  e  joelheira  (item  10201003  da  Portaria  Nº  073-EME-

RES);

- Classe V: Lançador de Granadas Individual (item 10510013 da Portaria 

Nº 073-EME-RES);

-  Espingarda com coronha (item 10515001  da  Portaria  Nº  073-EME-

RES); e

- Classe VII: Filmadora (item 10727007 da Portaria Nº 073-EME-RES).

Os demais materiais necessários para o GAC 105mm AP realizar Op 

AOG, como espargidores de pimenta, granadas de luz e som, lança granadas, 

munição de borracha, munição lacrimogênea, espelho para revista de veículos, 

algemas plásticas,  luvas refletivas,  etc.,  não são passíveis  de  entrarem em 

QDM.
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