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RESUMO

Conforme  relata  o  artigo  de  Benetti  (2007,  p.04),  a  partir  das  guerras  da
terceira geração ficou clara a supremacia exercida, na batalha moderna, pelos
exércitos  que  acompanharam  as  inovações  tecnológicas  e  doutrinárias,
utilizando-as  como  fator  decisivo  para  o  êxito  em  campanha.  O
desenvolvimento  de  novas  armas,  aliado  à  necessidade  de  sobreviver  no
campo de batalha diante de uma ameaça aérea, geraram uma maior dispersão
das tropas. A ameaça aérea está presente em todos os teatros de operações, é
extremamente poderosa e representa o maior perigo que todas as forças em
operação  têm  de  enfrentar,  pois  podem  empregar  um  variado  portfólio  de
armas de todos os tipos e atacar qualquer alvo, desde submarinos e forças
terrestres até alvos estratégicos e outras aeronaves. Para a Artilharia,  essa
nova realidade impõe a necessidade de uma maior dispersão das peças no
campo de batalha, implicando, por conseguinte, no aumento das dimensões da
Região de Procura de Posição de Bateria de Obuses. O aumento da dispersão
dos obuseiros torna-se crucial para a redução de baixas de material e pessoal,
favorecendo  a  sobrevivência  no  campo  de  batalha  e  contribuindo  para  a
continuidade do apoio de fogo.

Palavras-chave: RPP. Dispersão. Ameaça Aérea. Bateria de Obuses. Apoio de Fogo.

ABSTRACT

According to Benetti's article (2007, p. 4), from the third generation´s war the
supremacy exerted in the modern battle by the armies that accompanied the
technological and doctrinal innovations, using them as a decisive factor for the
success in campaign. The development of new weapons, allied with the need to
survive on the battlefield in the face of an air threat, led to a greater dispersion
of troops. The air threat is present today in all operations theaters, it´s extremely
powerful  and  represents  today  the  greatest  danger  that  all  the  forces  in
operation have to confront, since they can employ a varied portfolio of weapons
of all kinds and attack any type of target from submarines and ground forces to
strategic targets and other aircraft.  For Artillery,  this new reality imposes the
necessity  of  a  greater  howitzer´s  dispersion  in  the  battlefield,  implying,
therefore,  in  the  increase  of  the  dimensions  of  Battery  Position.  This
modification  become  crucial  to  reducing  material  and  personnel  casualties,
favoring battlefield survival and contributing to the continuity of fire support.
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1  INTRODUÇÃO

A proposta dessa pesquisa consistiu em realizar uma análise acerca do

dimensionamento da Região de Procura de Posição utilizada pelas Baterias de

Obuses¹  no  Exército  Brasileiro,  comparando-a  com as adotados por  outros

exércitos, atentando principalmente em relação aos modernos meios de apoio

de  fogo  atualmente  existentes,  meios  de  busca  de  alvos  inimigos,  SARP,

radares de contrabateria, drones e aviação inimiga.

A expressão  “área  de  posição"  define  a  parte  do  terreno  onde  um

Grupo  de  Artilharia  de  Campanha  desdobra  suas  Baterias  de  Obuses,

abrangendo uma área elipsoidal da ordem de 1.600 m x 800 m, com o eixo

menor na direção geral de tiro (DGT). Essa área não representa um limite para

a  instalação  dos  demais  elementos  da  Unidade,  constituindo,  no  entanto,

importante fator para a seleção de seus locais de desdobramento (BRASIL,

2016).

Diante da evolução tecnológica que se seguiu, diversos foram os meios

criados para abater ou neutralizar a artilharia adversária. Dentre eles pode-se

citar a aviação de caça, os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados

(SARP), os radares de contrabateria e os de busca de alvos.

Considerando  o  cenário  de  combate  atual,  em consonância  com o

supracitado, se faz necessária a revisão de um possível redimensionamento da

RPP  de  bateria,  no  sentido  de  ampliar  suas  atuais  dimensões,  visando

aumentar a dispersão das peças e assim dificultar sua localização e minimizar

os efeitos dos ataques aéreos.

1.1 PROBLEMA

A RPP de  Bateria  traduz-se  na  área  distribuída  à  Subunidade  que

ofereça  as  melhores  possibilidades  de  executar  missões  de  tiro  com suas

peças desdobradas, verificando, também nesta área, a conformação do terreno

e  a  cobertura  vegetal,  tendo  em vista  desdobrar  os  órgãos  da  Bateria  de

maneira adequada e segura (BRASIL, 2016).

________________

¹ Bateria de Obuses: escalão de artilharia de campanha constituído, no Exército Brasileiro, de 
quatro ou seis obuseiros.



Dessa forma, considera-se que cada Bia O necessita de um espaço de

pelo menos 300m x 300m. Para isso, um fator fundamental a ser analisado é a

existência  de  uma  área  de  posição  de  grandes  dimensões  no  terreno

considerado (BRASIL, 2016).

Em virtude dos meios de busca de alvos  existentes,  a  proximidade

entre as peças dentro da RPP facilitaria a localização da Bia O, oferecendo alto

risco  de letalidade.  Dessa forma,  foi  questionada  se  a  atual  dispersão das

peças de artilharia seria eficiente contra possíveis surtidas aéreas inimigas ou

ataques de contrabateria.

Questiona-se  ainda  se  os  critérios  de  segurança,  desenfiamento  e

dispersão,  aliados  à  continuidade  do  Apoio  de  Fogo,  conseguiriam  ser

atendidos  diante  de  uma  ameaça  aérea  inimiga,  uma  vez  que  as  atuais

dimensões  da  RPP de  Bia  O  não  permitem  boa  dispersão,  dificultando  a

sobrevivência no campo de batalha atual.

Diante de materiais dotados de diversos implementos tecnológicos e do

próprio  cenário  de  guerra  moderno,  as  dimensões  de  RPP  de  Bia  O,  já

preconizadas em manual, seriam satisfatórias?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral desse trabalho é verificar se o atual dimensionamento

da  RPP  atende  às  necessidade  do  combate  contemporâneo,  face  aos

modernos  meios  de  apoio  de  fogo,  busca  de  alvos  e  da  necessidade  de

sobrevivência no campo de batalha.

Como objetivos específicos, foi apresentado o atual dimensionamento

de  uma  RPP  de  um  GAC  e  também  de  uma  Bateria  de  Obuses,  sendo

realizada a comparação do atual  dimensionamento de uma RPP com a de

outros Exércitos, em particular com o dos Estados Unidos da América, pelo fato

do referido exército manter-se envolvido ativamente em conflitos e guerras.

1.3 JUSTIFICATIVAS

Dada  a  importância  da  Artilharia  de  Campanha  aliada  à  constante

evolução tecnológica pela qual tem passado o mundo, cresce de importância

para o Exército Brasileiro que esteja sempre se mantendo atualizado, fazendo

com que a defesa do país se torne realmente eficaz no combate moderno.



O emprego de SARP, meios de busca de alvos,  drones,  radares de

contrabateria  e  a  ameaça  aérea  têm  sido  os  grandes  responsáveis  pela

neutralização da artilharia nos cenários de guerra modernos, sendo necessário

um maior espaçamento entre as peças dentro da RPP, visando preservar não

somente os militares que lá estão, mas mantendo a continuidade do apoio de

fogo da bateria de obuses que lá está desdobrada.

Os  materiais  de  artilharia  modernos,  principalmente  os

autopropulsados,  já  possuem  embarcados  materiais  de  comunicações  que

permitem fechar enlaces a distâncias maiores, abrindo a possibilidade de se

ampliar às dimensões da RPP.

Fruto  do  acima  exposto,  se  faz  necessário  repensar  acerca  do

dimensionamento da RPP utilizada pelo Exército Brasileiro e se realmente as

dimensões  atualmente  preconizadas  em  manuais  satisfazem  as  atuais

demandas em campanha.

2 METODOLOGIA

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

O  projeto  em questão  está  enquadrado  no  campo  de  estudos  das

Ciências Militares, apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, como

requisito para a especialização em Ciências Militares com ênfase em Doutrina

Militar Terrestre.

Com relação aos procedimentos técnicos do estudo em questão, pode-

se  enquadrar  essa  pesquisa  como sendo  do  tipo  bibliográfica,  por  ter  sido

elaborada  a  partir  de  material  já  publicado,  constituído  principalmente  de

manuais militares, livros, artigos e informativos disponibilizados na internet.

No que diz respeito aos objetivos gerais da pesquisa que se segue,

esta  foi  do  tipo  descritiva,  uma  vez  que  descreveu  as  características  de

Regiões de Procura de Posição de outros Exércitos. Foi  aplicado ainda um

questionário, descrito com detalhes no item 2.2 desse trabalho.

Com o intuito de viabilizar a solução para os problemas em questão, foi

realizada  uma  revisão  de  literatura  pautada  em manuais  de  exércitos  com

experiência  em  combates  recentes,  especificamente  o  norte-americano,  o

argentino  e  o  francês.  Tal  necessidade  surgiu  fruto  da  constante  evolução

tecnológica, com o largo emprego de aeronaves, drones, SARP, radares de



contrabateria e meios de busca de alvos no cenário de guerra contemporâneo.

Foram utilizadas as seguintes ideias-chave, juntamente com seus correlatos

em inglês, francês e espanhol: RPP; Combate Moderno; Novos Materiais de

Artilharia; Redimensionamento da RPP; Tecnologias de Defesa no Nível Tático;

Radar  de  Contrabateria;  SARP;  e  Busca  de  Alvos.  A  pesquisa  foi

complementada, ainda, por sítios de busca na internet e manuais de campanha

dos exércitos citados.

2.2 QUESTIONÁRIO

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento  da  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  por  meio  de

questionário.

A amostra contemplou 23 Oficiais (Capitães e Tenentes) da Arma de

Artilharia,  formados na Academia  Militar  das Agulhas Negras,  devido  à sua

formação e experiência. Ainda, a amostra contemplou aqueles que exerceram

as funções de Comandante de Linha de Fogo ou Comandante de Bia O e com

militares especializados em artilharia antiaérea.

A  amostra  foi  selecionada  entre  militares  oriundos  de  diversas

Organizações Militares de Artilharia, de forma a não haver qualquer tipo de

interferência ou influência nas respostas.

A distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta  (link para

formulário eletrônico) para os militares que atendiam aos requisitos.

Foram ainda selecionados capitães-alunos do Curso de Artilharia da

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) para integrar a amostra, visto

que os mesmos preenchiam os requisitos, além de terem passado por diversas

Organizações Militares.

Com o intuito de identificar e corrigir eventuais falhas, quatro capitães

realizaram  um  pré-teste,  respondendo  ao  questionário,  e  não  foram

identificadas  falhas  que  ensejassem  alterações,  procedendo-se  assim  aos

demais trabalhos.

2.3 ENTREVISTA



Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar  experiências,  foram

realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução

(Quadro 1).

Nome Justificativa

Emanoel Messias Pessin de Campos – Aviador de asa rotativa do Exército
Cap Art Brasileiro

Daniele Ferreira César Lins Chycziy – Aviadora de asa fixa (caça) da Força
Cap Av Aérea Brasileira

Quadro 1 – Quadro de especialista entrevistado.
Fonte: O autor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo BRASIL (2017, p. 8-2), as Regiões de Procura de Posição
possuem as seguintes dimensões:

Além  das  áreas  de  posição  de  um  GAC  ternário,  detalhadas
anteriormente,  há  a  possibilidade  de  haver  áreas  de  posição
específicas para um GAC quaternário ou para um GAC reforçado por
outras Bia O.
A elipse de 1600m x 800m prevista  para um GAC ternário  tem a
capacidade de conter as posições das três Bia O de um GAC, mais o
espaço de uma Bia O que pode ser recebida em reforço.
A posição de regulação também deve estar na área dessa RPP, mas
como ela é feita com somente uma peça, o espaço reduzido que é
necessário não influenciará o tamanho da área de posição.
Para abrigar um GAC quaternário, é necessária uma área de posição
capaz  de  possuir  quatro  Bia  O e,  ainda,  receber  uma  Bia  O em
reforço,  totalizando  cinco  Bia  O.  Dessa  forma,  observa-se  que  é
necessário haver uma área de posição maior, contendo, pelo menos,
uma elipse de área 2200 m x 1100 m.
Dessa forma, considera-se que cada Bia O necessita de um espaço
de pelo menos 400m x 200m. Para isso, um fator fundamental a ser
analisado  é  a  existência  de  uma  área  de  posição  de  grandes
dimensões no terreno considerado. (BRASIL, 2017, p. 8-2).

De acordo com Benetti  ([2008], p-4), a partir das guerras da terceira

geração, ficou clara a supremacia exercida pelos exércitos que acompanharam

as inovações tecnológicas e doutrinárias, utilizando-as como fator decisivo para

o  êxito  em  campanha.  O  desenvolvimento  de  novas  armas,  aliado  à

necessidade de sobreviver  em combate,  geraram uma maior  dispersão das

tropas,  fato  comprovado  na  evolução  da  expansão  do  campo  de  batalha,

conforme Quadro 2.



Quadro 2: Evolução da Frente e Profundidade no Campo de Batalha.
Fonte: Benetti ([2008], p. 4).

Sendo a guerra de quarta geração ainda indefinida conceitualmente,

somado ao fato das nações nações buscarem o estado da arte em termos de

poderio bélico, Lind (2007) afirma que:

Nos Estados Unidos, o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais estão

concentrados na mudança para a terceira geração. Essa transição é

inteiramente para melhor. Entretanto, a guerra da terceira geração foi

conceitualmente desenvolvida pela ofensiva alemã na primavera de

1918, tendo hoje mais de 70 anos de idade. Isso sugere algumas

perguntas interessantes: não seria a hora do aparecimento da quarta

geração? Se sim, como ela seria? Essas questões são de extrema

importância. Quem quer que seja o primeiro a reconhecer, entender e

implementar uma mudança de gerações pode obter uma vantagem

decisiva. Ao contrário, uma nação que seja lenta ao adaptar-se a uma

mudança de geração estará sujeita a uma derrota catastrófica. (LIND,

2007, p. 1).

Realizando a revisão literária quanto ao modo de emprego das Baterias

de Artilharia do Exército Argentino, depara-se basicamente com dois tipos de

organização para entrada em posição, chamadas de Zona de Posição Fechada

e Zona de Posição Dispersa.

A Zona de Posição Fechada (Figura 1) será adotada nas situações em

que um ataque terrestre à posição é muito provável, quando for improvável o

ataque aéreo à posição, quando o inimigo não tem capacidade para executar

fogos de contrabateria em uma RPP ou quando a bateria deve entrar em



posição para fornecer apoio de fogo imediato. Neste caso, o dimensionamento

da  RPP de  Bia  O  traduz-se  em  uma  área  aproximada  de  500m  x  300m.

(ARGENTINA, 2009, p. 81, tradução nossa).

Figura 1 – Zona de Posição Fechada.
Fonte: ARGENTINA, 2009, p. 81.

A Zona de Posição Dispersa (Figura 2) será adotada, em geral, quando

o inimigo tem capacidade para executar fogos eficazes contra a bateria em

posição, quando possíveis ataques aéreos à posição são prováveis, quando as

seções da  peça executam frequentes  mudanças  de  posição  entre  as  duas

posições de tiro atribuídas a cada uma dentro da RPP, quando for improvável

um ataque terrestre à Bateria, quando as peças se encontram em mais de uma

missão de tiro ou apenas em uma de duração superior a 10 minutos (fogo de

preparação, contrapreparação, etc.) e, por fim, quando as dimensões da área

de posição possam ser aumentadas sensivelmente. (ARGENTINA, 2009, p. 82,

tradução nossa).



Figura 2 – Zona de Posição Dispersa.
Fonte: ARGENTINA, 2009, p. 82.

Por sua vez, o Exército dos Estados Unidos da América dimensiona

sua  RPP de  Bia  O levando  em consideração  posições  de  troca,  conforme

aponta a Figura 3. Nota-se um sensível aumento na área, que se traduz em

uma frente de 3 km e uma profundidade de 1,5 km. (EUA, 2013, p. 16, tradução

nossa).

Figura 3 – Área de RPP padrão com posição de troca.
Fonte: EUA, 2013, p. 16.



Nota-se ainda que é especificada uma área de RPP para cada tipo de material de artilharia,

conforme a Tabela 1.

Material Bateria Seção

Paladin 3000m x 3000m 3000m x 1500m

M119 700m x 700m 400m x 400m

M777 3000m x 1500m 2000m x 1000m

Tabela 1 – Área de RPP material x escalão.
Fonte: EUA, 2013, p. 16.

O Exército  Francês raciocina empregar  o obuseiro  Caesar a  quatro

peças, e adota três tipos de organização para entrada em posição, chamadas

de Posição Linear,  Posição de Seção por Binômios de Peças e Posição de

Seção por Peças Isoladas (FRANÇA, 2013, p.9, tradução nossa).

A primeira forma de ocupação é denominada “posição linear”. Nela, os

obuseiros entram em linha, afastados de 20m a 200m, com a viatura comando

(Vtr Cmdo) à retaguarda, de 100m a 1000m. Dessa maneira, forma uma área

de 600m de frente e 1000m de profundidade máxima, conforme a Figura 4.

Ainda assim, a doutrina francesa permite uma frente flexível, dependendo do

tipo de ameaça a se apresentar. A Tabela 2 apresenta as peculiaridades dos

principais  tipos  de  ocupação,  atestando  a  preocupação  com  ataques  de

contrabateria e ataques aéreos (FRANÇA, 2013, p.12, tradução nossa).



Déploiement CAESAR
Position linéaire

20 à
200m

IST 308 / CNE GENDRY / NOVEMBRE 2014

Figura 4 – Área de RPP com formação linear de peças.
Fonte: FRANÇA, 2013, p.12.

Quadro de Vantagens Inconvenientes Aspectos
Emprego Particulares

Ameaça de Posições de tiro Frente a

Peculiaridades contrabateria
Simplicidade de mais previsíveis. expandir de

da Formação ou ataques
logística. Necessita terreno acordo com a

Linear aéreos de
relativamente ameaça.

baixa altitude.
aberto.

Características

do terreno Um mesmo

Peculiaridades incompatíveis
tiro por dupla

da posição de (área
Vários tiros de peça

seção por montanhosa) Autonomia.
simultaneamente. (binômio)

binômio de Forte ameaça
Verificação de

peças de
altitude.

contrabateria

ou aérea.



Reconhecimento

s longos. Um mesmo

Impossibilidade
Peculiaridades Desdobramento tiro por dupla

de transferência
da posição de Variação da menos previsível. de peças

de munição de
bateria por anterior. Recobrimento de (binômio).

uma peça a outra
peças isoladas cargas. Verificação de

em caso de
altitude.

problemas

técnicos.

Tabela 2 – Peculiaridades das três posições de bateria do Exército Francês.
Fonte: FRANÇA, 2013, p.12-17.

A segunda forma de ocupação é denominada “posição de seção por

binômios de peças”. Nela, os obuseiros são dispostos em duplas, onde cada

uma delas encontra-se afastada de 500m a 1500m e o afastamento entre as

peças é da ordem de 100m. A Vtr Cmdo deverá distanciar-se de 300m a 1000m

de cada dupla de peças de artilharia, conforme Figura 5 (FRANÇA, 2013, p.14,

tradução nossa).

Déploiement CAESAR

Position de section par binômes de pièces

500 à 1500m
100m

100m

IST 308 / CNE GENDRY / NOVEMBRE 2014

Figura 5 – Área RPP por binômio de peças.
Fonte: FRANÇA, 2013, p.14.

Ainda,  a  Tabela  2  apresenta  o  quadro  de  emprego,  vantagens,

inconvenientes  e  aspectos  particulares,  destacando  novamente  ataques  de

contrabateria ou aéreos.

A terceira forma de ocupação é denominada “posição de seção por

peças isoladas”. Nela, os obuseiros são dispostos com afastamento de 800m a



1000m da Vtr Cmdo, podendo ocupar uma área com raio de 1 km, conforme

Figura 7. (FRANÇA, 2013, p.14, tradução nossa).

Déploiement CAESAR
Position de section par pièces isolées

IST 308 / CNE GENDRY / NOVEMBRE 2014

Figura 6 – Posição de RPP com peças isoladas.
Fonte: FRANÇA, 2013, p.16.

O  desenvolvimento  de  novas  armas,  aliado  à  necessidade  de

sobreviver  em combate  diante  de uma ameaça  aérea,  geraram uma maior

dispersão das tropas.

A ameaça aérea está presente em todos os teatros de operações, é

extremamente poderosa e representa hoje o maior perigo que as forças em

operação  têm  de  enfrentar,  pois  podem  empregar  um  variado  portfólio de

armas e atacar qualquer tipo de alvo, como submarinos e forças terrestres até

alvos estratégicos e outras aeronaves.

Define-se ameaça aérea como todo vetor aeroespacial cuja finalidade é

alvejar  objetivos  militares,  sejam  eles  terrestres,  marítimos  de  superfície  e

submarinos,  e  outros  meios  aéreos.  Podem  ser  materializados  tanto  por

aeronaves  de  caça  e  ataque,  de  patrulha  marítima,  helicópteros  militares,

SARP, mísseis de cruzeiro e balístico, satélites e outros. Estes vetores podem

atuar  ativamente  ou  passivamente  buscando  informações  (A  AMEAÇA...,

2013).

Para a Artilharia,  essa nova realidade impõe a necessidade de uma

maior dispersão das peças no campo de batalha, implicando, por conseguinte,

no aumento das dimensões da RPP de Bia O e de GAC.

Segundo  BRASIL  (1998,  p.  6-3),  os  critérios  de  segurança,

desenfiamento, dispersão e continuidade de apoio de fogo devem ser



atendidos.  O  Gráfico  1  demonstra  que  91,3%  dos  militares  consultados

consideram que o atual dimensionamento da RPP não permitiria atender a tais

aspectos diante de uma ameaça aérea.

Gráfico 1: Opinião da amostra, em porcentagem, sobre o fato do
dimensionamento atual da RPP atender aos critérios de segurança,
desenfiamento, dispersão e continuidade de apoio de fogo, diante de uma
ameaça aérea.

Fonte: O autor.

Ainda,  com  relação  ao  questionamento  anterior,  foi  perguntado  à

amostra se o aumento da área da RPP facilitaria o atendimento aos critérios

previstos no manual supracitado. Em torno de 90,9% da amostra respondeu

que seria necessário aumentar a área, conforme o Gráfico 2.

Gráfico 2: Opinião da amostra, em porcentagem, sobre o atendimento aos 
critérios de segurança, desenfiamento, dispersão e continuidade de apoio 
de fogo, diante de um aumento da RPP. Fonte: O autor.

Perguntou-se à amostra se os meios de busca de alvos existentes, os 

drones, os radares de contrabateria e a aviação inimiga teriam condições de



rapidamente localizar, destruir ou até mesmo neutralizar uma Bia O. Desta 

feita, 91,3% afirmaram que sim, de acordo com o Gráfico 3.

Gráfico 3:  Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a capacidade de
localização de uma Bia O e a neutralização ou destruição da mesma com os
meios  de  busca  de  alvos  existentes,  levando  em  conta  o  atual
dimensionamento da RPP.
Fonte: O autor

Questionando-se a amostra acerca da manutenção da disponibilidade

das peças diante de uma surtida aérea, considerando o atual dimensionamento

de RPP adotado pelo Exército Brasileiro, 82,6% afirmaram que a Bia O ficaria

indisponível, sendo neutralizada ou destruída, de acordo com o Gráfico 4.

Gráfico 4: Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a disponibilidade das
peças diante de uma surtida aérea, considerando o atual dimensionamento
da RPP.
Fonte: O autor

Foram ainda realizadas entrevistas com dois pilotos, sendo um de asa

rotativa do Exército Brasileiro e outro de asa fixa da Força Aérea Brasileira.

Ambos foram questionados acerca dos danos produzidos no interior de uma

RPP, com o dimensionamento de 300m x 300m. Em caso de ataque com



aeronave de asa rotativa empregando foguetes, a RPP seria destruída com

apenas uma surtida aérea.

No que diz respeito ao emprego da asa fixa, com emprego da aeronave

AMX  A-1,  empregando  a  bomba  MK-82  –  BAFG  230  de  3000  kg,  com

estilhaçamento de 1 km de raio, utilizando apenas uma aeronave, a RPP seria

destruída com uma surtida aérea.

Ambos  foram  novamente  questionados  em  relação  aos  efeitos

produzidos caso a área da RPP tivesse inserida em uma área com uma frente

de 3 km. Em caso de ataque com asa rotativa, empregando foguetes, os danos

causados  reduziriam  consideravelmente,  sendo  necessária  mais  de  uma

surtida para destruir a posição, com intervalo de 15 a 20 minutos entre elas.

No que diz respeito ao emprego da asa fixa, utilizando aeronave AMX

A-1 empregando a bomba padrão de 3000 kg, seria necessário empregar uma

esquadrilha para destruir completamente a posição de artilharia. Ainda assim,

com uma surtida aérea, sobraria uma área de 500m x 500m preservada.

Ambos  foram  unânimes  ao  afirmar  que  a  dispersão  das  peças  de

artilharia dentro do dimensionamento previsto no manual  C6-140 (Figura 7),

aumenta  as  chances  de  localização  por  aeronaves  bem  como  as  baixas

causadas por surtidas aéreas.

Figura 7: Desdobramento esquemático de uma Bia O
Fonte: BRASIL, 1995, p. 6-14



A  pesquisa  bibliográfica  apontou  para  uma  grande  preocupação

relação aos vetores aéreos e busca de alvos do inimigo, por parte dos exércitos

anteriormente citados, o que se traduz em Regiões de Procura de Posição com

uma  frente  de  3  Km  e  profundidade  de  1,5  Km.  Tal  dimensionamento

proporcionaria maior segurança contra ataques aéreos e possíveis ataques de

contrabateria, fato atestado na entrevista supracitada.

A preocupação com a sobrevivência  no  campo de  batalha  torna-se

evidente quando o Exército Francês, em sua formação linear com o emprego

do obuseiro Caesar, não impõe um limite para dispersar as peças de artilharia

em uma frente, condicionando-a em virtude das capacidades do inimigo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início desse

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

ampliando a compreensão sobre as RPP de Bia O, seu atual dimensionamento

e a necessidade de atualizá-lo face aos modernos meios de apoio de fogo,

radares de contrabateria, drones, SARP e possíveis surtidas aéreas.

A revisão de literatura possibilitou concluir que diversos exércitos tem

apresentado  grande  preocupação,  principalmente  com  ataques  de

contrabateria e surtidas aéreas. O resultado disso é uma grande dispersão das

peças de artilharia no terreno, visando manter a sobrevivência no campo de

batalha  e  a  continuidade  do  apoio  de  fogo,  evitando  principalmente  as

investidas inimigas.

Conclui-se,  portanto,  que  a  Artilharia  possui  em  seu  arcabouço

doutrinário o atual dimensionamento de uma RPP de Bia O limitado a 300 x

300m,  fazendo-se  necessário  realizar  uma  revisão  de  suas  dimensões,

aumentando-as  ou  até  mesmo  não  impondo  limites  ao  dimensionamento,

estando este condicionado às imposições do terreno em consonância com o

estudo do inimigo.
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