
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART MILTON CÉSAR NUNES DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO DE ARTILHARIA EM 

OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017 



 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP ART MILTON CÉSAR NUNES DE SOUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO DE ARTILHARIA EM 

OPERAÇÕES DE PACIFICAÇÃO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Organizacional  



 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Art MILTON CÉSAR NUNES DE SOUSA 

 

Título: MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO EM OPERAÇÕES 
DE PACIFICAÇÃO 

 
Trabalho Acadêmico apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Organizacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
______________________________________ 

 MAURO JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR – TC  
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
___________________________________ 

MÁRIO HENRIQUE MADUREIRA - Maj 
1º Membro 

 

 
________________________________________ 
PAULO DAVI DE BARROS LIMA FILHO - Cap 

2º Membro e Orientador 

 

 
 
 

______________________________________ 
MILTON CÉSAR NUNES DE SOUSA – Cap 

Aluno 

 

APROVADO EM ___________/__________/___________CONCEITO: ______ 



A COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO DE ARTILHARIA EM OPERAÇÕES 
DE PACIFICAÇÃO: 

 
Milton César Nunes de Sousa1 

 Paulo Davi de Barros Lima Filho2 
 
 

RESUMO 

O Brasil vem se projetando no cenário mundial ao participar de ações sob a égide 

da ONU. As Operações de Pacificação (Op Pac) podem ser entendidas como o uso 

do poder militar em locais delimitados, por meio de  ações coercitivas limitadas 

para restabelecer ou manter a ordem pública ou a paz social. Com a evolução da 

sociedade também evoluiu a intolerância ao uso indiscriminado da força, 

principalmente envolvendo perdas de vidas humanas e, com isso, a Artilharia que 

apóia uma Op Pac não pode realizar fogos imprecisos que possam causar danos 

colaterais insuportáveis. Mas sim deve ser capaz de coordenar seus fogos 

empregando as medidas de coordenação do apoio de fogo e munições adequadas 

a um ambiente humanizado. Nesse contexto, propõe-se o uso de Área de 

Restrição de Fogos e/ou Área de Fogos Proibidos em localidades não evacuadas, 

instalações de serviços essenciais à população e patrimônios da humanidade. Para 

engajar alvos no interior dessas áreas, há que se atender às restrições impostas, 

que podem ser desde o uso de munições de precisão, por exemplo, a granada 

M712 “Copperhead”, a “Excalibur” ou a “Vulcano”, até mesmo a não abertura de 

fogo, ao optar-se pelo uso de outros atuadores. 
Palavras-chave: Apoio. Fogo. Coodenação. Munição. Precisão. Pacificação. Urbano.  

 
ABSTRACT 

Brazil has been projecting itself in the world scenario by participating in actions 

under the aegis of the UN. Pacification Operations can be understood as the use of 

military power in delimited locations, through limited coercive actions to restore or 

maintain public order or social peace. With the evolution of society has also evolved 

intolerance to the indiscriminate use of force, mainly involving loss of human lifes 

and, therefore, Artillery supporting can not carry out inaccurate fires that can cause 

inadmissible collateral damage. But it must be able to coordinate its fires by 

employing the fire support coordination measures and ammunition suited to a 

humanized environment. In this context, it is proposed to use a Restrictive fire Area 

and No-fire Area in non-evacuated areas, essential facilities to the population and 

world heritage. In order to engage targets within these areas, it is necessary to 

comply with the imposed restrictions, which may range from the use of precision 

munitions, for example, the M712 grenade "Copperhead", "Excalibur" or "Vulcano", 

even not open fire, when opting for the use of other actuators. 
Keywords: Support. Fire. Coodenation. Ammunition. Precision. Pacification. Urban. 

 

1 INTRODUÇÃO 

                                                 
1 Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2007. 
2 Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2004. 



Estudar e testar os processos e formas de coordenação dos meios de apoio 

de fogo, seus fundamentos doutrinários e as nuances de seu emprego em 

operações constitui-se em importante fonte de conhecimento para as Forças 

Armadas e uma eficiente maneira de se evitar danos colaterais indesejáveis no 

contexto do ambiente operacional moderno. 

O Apoio de Fogo é um dos principais elementos de que dispõe o 

comandante para intervir no combate. A necessidade desse apoio será maior ou 

menor conforme o tipo de operação e as capacidades dos atores envolvidos. No 

contexto das operações modernas, o apoio de fogo proporciona a flexibilidade e a 

disponibilidade necessárias ao novo cenário multifacetado do espaço de batalha 

(BRASIL, 2015b). 

A par do que preconiza a doutrina vigente no Exército Brasileiro, por 

intermédio de uma correta identificação de alvos, do planejamento e coordenação 

de fogos e do emprego de armas e atuadores cinéticos, o apoio de fogo busca a 

plena capacidade de engajar eficazmente alvos de interesse para as operações, 

influenciando decisivamente o resultado final de um esforço militar. 

1.1 PROBLEMA 

Durante uma Operação de Pacificação, o Grupo de Artilharia de Campanha 

(GAC) pode realizar ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), assim como as 

demais tropas, mas também pode atuar em sua finalidade precípua realizando 

fogos de alta precisão em alvos específicos, iluminando o campo de batalha e/ou 

cegando postos de observação com o uso de munições especiais capazes de 

cumprir tais finalidades (BRASIL, 2002). 

Há algum tempo, as ações sob a égide da Organização das Nações Unidas 

ganharam seu espaço e importância para a projeção do Brasil no cenário mundial. 

Essas operações geralmente são de “Manutenção da Paz” ou de “Imposição da 

Paz”, sendo que ambas podem iniciar-se por um certo grau de enfrentamento 

bélico entre os Agentes Perturbadores da Ordem Pública locais e a tropa de 

pacificação, por vezes, exigindo um grande esforço militar para dominar a área 

conflagrada, como foi o caso da Missão das Nações Unidas no Congo, em 2013, 

onde ocorreram fortes combates entre a tropa de pacificação, comandada pelo 

General Santos Cruz, e os integrantes do movimento M23 (BOECHAT, 2014). 

 É nesse momento de enfrentamento inicial que o apoio de fogo de artilharia 

pode ser o diferencial que vai determinar o sucesso da operação militar, 



constituindo um importante instrumento de decisão de que dispõe o Comandante 

da Operação para intervir no combate.  

Porém, nos ambientes urbanos densamente povoados, a precisão exigida, a 

dificuldade de identificação do alvo, a necessidade de se evitar os danos colaterais 

aos inocentes, ou seja, a letalidade seletiva, e a atuação dentro dos limites do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) são condicionantes que levam à 

reflexão acerca da complexidade do atual ambiente de atuação e de quais seriam 

as medidas de coordenação necessárias ao emprego seguro da Artilharia. 

Num eventual conflito em uma Operação de Pacificação, a Artilharia deve 

adaptar-se às peculiaridades desse tipo de operação, apoiando o esforço para 

alcançar o objetivo de acordo com os preceitos anteriormente mencionados. 

Assim, quais são as Medidas de Coordenação do Apoio de Fogo (MCAF) e as 

munições importantes para a Artilharia de Campanha que apóia uma Operação de 

Pacificação? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de estudar as MCAF de Artilharia mais adequadas à uma eventual fase 

de conflitos em uma Operação de Pacificação, o presente estudo pretende analisar 

as MCAF atualmente preconizadas pelo Ministério da Defesa, no Manual de Apoio 

de Fogo em Operações Conjuntas, incluindo as munições mais adequadas ao 

emprego em ambientes caracterizados pela humanização, pela necessidade de 

precisão e pela importância das considerações civis para o desenrolar das 

operações. 

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 nesta pesquisa: 

a. Identificar as principais características das Operações de Pacificação, sua 

finalidade e princípios; 

b. Compreender o ambiente operacional assimétrico e as operações no amplo 

espectro dos conflitos onde as Operações de Pacificação se inserem;  

c. Apresentar as MCAF de Artilharia preconizadas pelo Ministério da Defesa, 

no Manual de Apoio de Fogo em Operações Conjuntas, avaliando quais são as 

mais adequadas ao emprego conforme as condicionantes já mencionadas; 

d. Apresentar as munições mais adequadas ao emprego em ambientes 



urbanos densamente povoados, com grande ênfase na capacidade de guiamento e 

na precisão; e 

e. Formular uma proposta de quais são as MCAF e munições mais adequadas 

ao emprego em apoio às Operações de Pacificação. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O apoio de fogo é um elemento que pode influenciar decisivamente no 

resultado de um esforço bélico, proporcionando ao comandante a flexibilidade para 

intervir no combate no momento e local julgados mais oportunos. 

No cenário da guerra moderna, “o caráter difuso das ameaças e o espaço de 

batalha não linear são características das modernas operações militares” (BRASIL, 

2015b, p. 1-1) e impõem a necessidade de um planejamento continuado e de uma 

coordenação de fogos em todos os níveis de decisão (BRASIL, 2015b). 

O presente estudo justifica-se por buscar iluminar o assunto Coordenação 

do Apoio de Fogo, abordando as munições mais adequadas, bem como as 

condicionantes para o emprego eficiente e seguro do apoio de fogo de Artilharia em 

operações de Pacificação, podendo contribuir com o desenvolvimento da doutrina e 

com o cabedal de conhecimento existente acerca do tema. 

Segundo o preconizado em nossa doutrina, o apoio de fogo deve ser 

planejado, orientado e conduzido com precisão e de forma coordenada com a 

manobra. Portanto, faz-se mister estudar os princípios e procedimentos dos fogos 

nessa seara. 

Ao abordar a importância de balizar o emprego da Artilharia pelas 

condicionantes de letalidade seletiva, dos diplomas legais e de acordo com o DICA, 

o presente trabalho estimula o conhecimento e o desenvolvimento de medidas que 

contribuam com a conquista do apoio da opinião pública local e, por vezes, 

mundial, pois o emprego indiscriminado do poder de fogo pode produzir efeitos 

nefastos à população e ao êxito da Operação.  

Desta forma, o escopo deste trabalho avulta de importância ao buscar 

integrar conhecimentos de diversas fontes no sentido de propor quais são as 

MCAF e munições mais adequadas ao emprego em ambientes urbanos 

densamente povoados, com grande ênfase na precisão, na importância das 

considerações civis e no atendimento aos princípios do DICA, no contexto de 

Operações de Pacificação. 



 

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, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

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

os conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades 

de coordenação. 

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

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

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pela entrevista exploratória e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A coordenação do apoio de fogo é uma “técnica que, aliada à tática e a 

procedimentos operacionais específicos, proporcionam flexibilidade para o 

comandante tático intervir no combate” (BRASIL, 2002, p. 4-1). 

Assim, diante de tantas condicionantes citadas, a coordenação do apoio de 

fogo precisa “[...] obter dos meios disponíveis o melhor rendimento possível, 

realizando a integração dos fogos com a manobra, evitando duplicações de 

esforços e batendo os alvos da forma mais adequada” (BRASIL, 2002, p. 4-1).  

Na atual doutrina do Exército Brasileiro, a coordenação do apoio de fogo 

sobre alvos terrestres obedece a alguns princípios que se fundamentam em quatro 

ideias: rapidez, eficiência, segurança e economia (BRASIL, 2002). 

Segundo o Manual de Campanha C100-25, de 2002: Planejamento e 

Coordenação de Fogos, a coordenação do apoio de fogo precisa proporcionar: 

 
[...] controle e supervisão apropriadas pelo comandante da unidade; 
concentração de fogo sobre qualquer alvo; distribuição simultânea de fogo 
eficaz sobre vários alvos; ataque imediato a alvos inopinados alteração no 
plano de apoio de fogo, quando necessário, para atender situações 
imprevistas ou mudanças de situação; e sincronização entre o apoio de 
fogo e a manobra visando reduzir os riscos de fratricídio. (BRASIL, 2002, 
p. 4-1) 

 



Alinhada com estas ideias, a doutrina de coordenação do apoio de fogo 

conjunto norte-americana, prevista em seu Manual de Apoio de fogo Conjunto 

“JOINT FIRE SUPPORT”3, de dezembro de 2014, estabelece que  

 

O fundamento do apoio de fogo conjunto é baseado em gerar e manter o 
poder do combate durante toda uma operação. Os comandantes planejam 
criar os efeitos desejados através do uso de fogos conjuntos, 
considerando os requisitos e custos para projetar e sustentar as unidades 
que produzem esses efeitos. Os princípios das operações conjuntas 
fornecem um conjunto de diretrizes comprovadas para emprego do apoio 
de fogo. (EUA, 2014, p. VII, tradução nossa)4 

 

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

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

literatura no período de 2002 a 2016. Essa delimitação baseou-se na necessidade 

de se identificar as MCAF e munições mais adequadas ao emprego em ambientes 

urbanos densamente povoados e com grande demanda de precisão que 

caracteriza as Operações de Pacificação atuais. 

O limite anterior foi determinado pelo ano da publicação do Manual de 

Campanha Coordenação do Apoio de Fogo, de 2002, e o limite posterior 

caracterizado pelo ano da publicação dos últimos documentos abordando o tema.  

Foram utilizadas as palavras-chave apoio, fogo, coordenação, pacificação, 

urbano, munição, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, nas bases 

de dados, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), do Centro Conjunto de Operações 

de Paz do Brasil (CCOPAB) e da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 

(EsACosAAe), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e 

espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios 

de missões da MINUSTAH e exercícios militares, publicações de empresas do 

ramo de defesa, bem como de manuais de campanha referentes ao tema, do 

Exército Brasileiro (EB) e dos EUA, em período de publicação acima mencionado. 

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

operações de não-guerra, com enfoque para as Operações de Pacificação 

realizadas pelas Forças Armadas brasileiras. 

a. Critério de inclusão: 

                                                 
3 EUA. Chairman of the Joint Chiefs of Staff. JP 3-09: Joint Fire Support. Joint Publication, 2014. 
4 The foundation of joint fire support is based on generating and maintaining combat power 
throughout an operation. Commanders plan to create desired effects through the use of joint fires, 
while considering the requirements and costs to project and sustain the units that produce those 
effects. The principles of joint operations provide a set of time-tested guidelines for employing fire 
support. 



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

Operações de Pacificação, munições inteligentes e MCAF de artilharia em 

ambiente urbano; 

- Publicações, matérias jornalísticas e matérias divulgadas por empresas 

produtoras de materiais e tecnologias de defesa; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente assimétrico em 

que se inserem os conflitos atuais. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de apoio de fogo naval e apoio de fogo 

aéreo; e 

- Estudos relacionados ao emprego do apoio de fogo estritamente em 

operações básicas de ofensiva ou defensiva, que não abordem o apoio em 

operações de não-guerra.  

1.2 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 e questionário. 

2.2.1 Entrevista 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foi realizada entrevista exploratória com o especialista 

constante do Quadro abaixo, contribuindo na consecução do objetivo da pesquisa: 

Nome Justificativa 

FLÁVIO HENRIQUE PINHEIRO DA COSTA – Maj EB 
Centro Conjunto de Operações de Paz 

do Brasil -CCOPAB 

QUADRO – Especialista entrevistado 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram função tática na Missão da Organização das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH) e na segurança dos grandes eventos ocorridos 

no Brasil, dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 até os Jogos Olímpicos de 2016. O 

estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de Cavalaria, Infantaria e 

Artilharia oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua formação 

e especialização para o comando das pequenas frações e subunidades. 



Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações e em 

consultas ao CCOPAB, a população a ser estudada foi estimada em duzentos 

militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, 

buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal foi de cento e cinquenta militares. 

A amostra contemplou oficiais que exerceram as funções de comandante de 

pequenas frações e de subunidade nas mais diversas missões operacionais 

impostas ao Batalhão Brasileiro no Haiti e nos grandes eventos mencionados. 

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 100 oficiais do EB com 

experiência de comando de frações até o nível subunidade durante os contingentes 

brasileiros da MINUSTAH e nos grandes eventos ocorridos no Brasil a partir de 

2007.  

A amostra foi selecionada entre militares oriundos de diferentes 

Organizações Militares, de maneira a não haver interferência de respostas em 

massa ou influenciadas por episódios específicos. A sistemática de distribuição dos 

questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente) ou indireta (correspondência 

ou e-mail) para 100 militares que atendiam aos requisitos.  

Foram selecionados capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) para integrar a amostra proposta no estudo, os quais preenchiam 

os requisitos necessários por serem provenientes das diferentes Organizações 

Militares que participaram dos contingentes de missões citadas. Com o intuito de 

identificar e corrigir eventuais falhas, quinze capitães realizaram um pré-teste 

respondendo ao instrumento de coleta de dados e não foram identificadas falhas 

que ensejassem alterações no questionário, procedendo-se assim aos demais 

trabalhos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os conflitos mais recentes têm mostrado que a expressão militar não é mais 

suficiente, por si só, para restaurar ou manter a paz, mas é responsável, no 

entanto, por proporcionar um ambiente favorável para que as demais expressões 

do Poder Nacional (psicossocial, política, econômica e científico-tecnológica) 

entrem em cena e possam, de forma integrada, alcançar o objetivo da paz estável 

(BRASIL, 2015a, p. 2-7). 



Considera-se, também, de grande importância a dimensão humana do 

ambiente operacional, compreendendo os elementos relacionados às estruturas 

sociais, seus comportamentos e interesses, normalmente geradores do conflito. 

“Nesse contexto, a análise do Terreno Humano - agregado de características 

socioculturais existentes em um determinado ponto no tempo e no espaço 

geográfico – adquire a mesma relevância que a análise do terreno físico” (BRASIL, 

2014a, p. 2-3). 

As Operações de Pacificação podem usar força militar e são entendidas 

como “o emprego do poder militar na defesa dos interesses nacionais, em locais 

restritos e determinados, por meio de uma combinação de atitudes coercitivas 

limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social” (BRASIL, 

2015a, p. 3-2), que possam estar comprometidas por grave abalo institucional ou 

assoladas por calamidades causadas ou não pela natureza. Compreendem, 

também, ações construtivas para apoiar esforços de estabilização, de 

reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da paz. 

Para a Artilharia, essa nova realidade impõe a necessidade do emprego em 

larga escala de suportes tecnológicos para uma atuação “cirúrgica”, bem como o 

emprego de MCAF que possam preservar a dimensão humana do ambiente 

operacional, com todas as suas peculiaridades. 

No intuito de buscar a consecução dos objetivos do trabalho e permitir um 

levantamento mais completo possível de informações e experiências dos 

integrantes da amostra acerca do tema, foi aplicado o instrumento de coleta de 

dados (questionário), que visava reunir as informações relevantes que pudessem 

subsidiar a discussão dos resultados. 

Ao se questionar os integrantes da amostra a respeito de suas posições na 

escala hierárquica, obteve-se o resultado apresentado no Gráfico 1: 

 



GRÁFICO 1– Postos dos Oficiais da amostra que responderam ao questionário, em percentual 
Fonte: O autor 

O maior número de oficiais no posto de capitão deve-se ao fato de a maioria 

estar matriculada no curso da EsAO e a reunião de tantos oficiais com diferentes 

experiências acerca do tema facilita a aplicação e resposta ao instrumento de 

pesquisa.  

No que se refere à experiência em Operações de Apoio aos Órgãos 

Governamentais (AOG) e/ou Operações de Pacificação (Op Pac), a amostra 

comportou-se de acordo com a Tabela abaixo: 

Grupo 
 

Operação 

Amostra 

 Percentual 

Minustah (Haiti)  23% 

Op Arcanjo (Alemão)  17% 

Op São Francisco (Maré)  19% 

Copa do Mundo 2014  11% 

Jogos Olímpicos 2016  16% 

Op Capixaba  02% 

Duas ou mais acima  12% 

TOTAL  100,0% 

TABELA - Percentual de participação nas Op Pac do total da amostra 
Fonte: O autor 

Percebe-se que um número razoável de militares (12%) participou de mais 

de uma das operações elencadas, o que sugere um lastro ainda maior de 

experiência de tais oficiais e um incremento na pesquisa no que se refere a refletir 

a realidade de forma mais fidedigna.  

Os oficias respondentes exerceram as funções de comandante de fração 

operacional, como Bateria de Artilharia, Companhia de Fuzileiros, Pelotão, Grupo 

de Combate, integraram frações logísticas de apoio, como Bateria de Comando, 

Companhia de Comando e Apoio, Seção de Comando ou chefiaram Seção e/ou 

Estado-Maior.  

A percepção da amostra, de maneira geral, é que, diante de um ambiente 

operacional assimétrico em que as operações atuais se inserem, com as ações em 

ambientes urbanos, presença de civis e dificuldade de caracterizar o oponente no 

seio da população, as principais características requeridas dos meios de Apoio de 

Fogo são a letalidade seletiva, o correto uso de MCAF, o emprego de munições 

especiais e o uso de designador laser com o observador terrestre, conforme o 

Gráfico 2: 



 

GRÁFICO 2– Características requeridas dos meios de Ap F em números absolutos da amostra 
(havia a possibilidade de seleção de mais de uma opção) 
Fonte: O autor 

A letalidade seletiva traduz-se em possuir sistemas de armas precisos o 

bastante para preservar a população e as estruturas civis, causando efeitos 

somente no alvo selecionado, em perfeito alinhamento com os princípios do DICA e 

outras legislações pertinentes (BRASIL, 2014b). Já as MCAF permitem, restringem 

ou impedem o desencadeamento dos fogos em determinadas áreas ou após linhas 

nítidas ou não no terreno, por unidades de apoio de fogo em geral (BRASIL, 2013), 

porém vale ressaltar que o foco do presente trabalho está no apoio de fogo de 

Artilharia. 

Dentre as MCAF estabelecidas no Manual Apoio de Fogo em Operações 

Conjuntas, pode-se destacar, pela possibilidade de aplicação em Op Pac, as 

Medidas Restritivas, as quais determinam que “fogos realizados em determinadas 

áreas ou além de linhas específicas devam ser coordenados com o comando da 

força ou com um elemento subordinado ao comando da força que as estabeleceu” 

(BRASIL, 2013, p. 47/72). São consideradas MCAF restritivas a Linha de Restrição 

de Fogos (LRF), a Área de Restrição de Fogos (ARF) e a Área de Fogo Proibido 

(AFP) (BRASIL, 2013). 

a) Linha de Restrição de Fogos (LRF)  

A LRF é uma linha estabelecida entre forças terrestres amigas, além da qual 

uma das forças não pode atirar sem coordenar com a outra.  Se presta a 

proporcionar segurança às tropas amigas e evita a interferência de uma tropa em 

outra. A LRF é estabelecida pelo escalão superior das forças que desempenham, 

geralmente, a operação de junção (BRASIL, 2013). 
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FIGURA 1– Exemplo de Linha de Restrição de Fogos 
Fonte: BRASIL, 2013, p.48 

A fim de facilitar o seu reconhecimento por todos os meios de apoio de fogo, 

a LRF deve ser facilmente identificável no terreno. A localização da LRF é 

informada pelo comando que a estabelece às forças diretamente interessadas. 

Deve constar do calco de operações e do plano de apoio de fogo da força. 

Conforme mostra a Figura 1, a LRF é representada graficamente em calcos, cartas 

e pranchetas de tiro por uma linha cheia em cor vermelha, sobre a qual aparece a 

abreviatura “LRF”, o comando que a estabelece, entre parênteses, e o grupo data-

hora de sua entrada em vigor (BRASIL, 2013).  

b) Área de Restrição de Fogos (ARF)  

A finalidade da ARF é coordenar fogos em determinada área, de acordo com 

restrições ou critérios impostos. É uma área dentro da qual a realização de fogos 

segue determinadas imposições, sem as quais há necessidade de coordenação 

com o comando que a estabeleceu (BRASIL, 2013). 

A ARF é geralmente estabelecida no nível unidade e superiores. É 

frequentemente empregada no controle dos fogos, proporcionando segurança em 

um local onde a Força mantenha tropas operando (BRASIL, 2013). 



 

FIGURA 2– Exemplo de Área de Restrição de Fogos e Área de Fogo Proibido 
Fonte: BRASIL, 2013, p.50 

 

De acordo com a situação vivida, as restrições ou critérios, o local e a 

vigência podem variar. Normalmente as restrições impostas podem ser as 

seguintes: o alvo deve ser confirmado como inimigo, por observação terrestre ou 

aérea; o alvo só pode ser batido com uso de munição de precisão empregando 

designador laser com o observador terrestre, etc (BRASIL, 2013). Caso os critérios 

não sejam atendidos, será necessária a autorização da força que estabeleceu a 

ARF para o engajamento do alvo.  

Via de regra, deve possibilitar sua identificação no terreno, a fim de facilitar 

seu reconhecimento por aeronaves. Também pode ser identificada por 

coordenadas, por quadrículas ou por uma área circular a partir de um ponto central 

de locação. 

É graficamente representada nos calcos e cartas por um traçado na cor 

vermelha no entorno da área onde se quer restringir fogos e no interior as 

inscrições “ÁREA DE RESTRIÇÃO DE FOGOS”, o comando que a estabeleceu, o 

grupo data-hora da vigência e em que documento estão as restrições (BRASIL, 

2013), conforme observa-se na Figura 2. 

c) Área de Fogo Proibido (AFP)  

A AFP é uma área onde nenhum meio de apoio de fogo pode desencadear 

fogos, exceto nas seguintes condições: a missão de tiro, desde que temporária, 

provém da força que estabeleceu a área e, ainda, existe a necessidade de se 



apoiar uma tropa amiga em situação crítica por estar sendo batida por fogos 

provenientes de elementos inimigos localizados no interior da área (BRASIL, 2013). 

Normalmente abrange áreas densamente povoadas e instalações de 

serviços essenciais à população e cuja destruição possa comprometer a vida dos 

habitantes locais ou mesmo o êxito das operações militares.  

A AFP é estabelecida, normalmente, para proporcionar segurança à 

população e serviços essenciais civis ou proteger qualquer outro tipo de patrimônio 

de interesse que deva ser mantido incólume pelo Comando da Força.  

Preferencialmente, a AFP deve ser facilmente identificável no terreno e seu 

traçado é graficamente representado por uma área contornada por uma linha de 

cor vermelha, constando no interior “ÁREA DE FOGO PROIBIDO”, horário de 

vigência e o responsável pelo seu estabelecimento (BRASIL, 2013), conforme 

Figura 2. 

A pesquisa mostra que uma das formas mais adequadas de emprego das 

MCAF em um ambiente assimétrico, marcado pela dificuldade de identificar o 

oponente no interior de regiões densamente povoadas, é o uso de uma ARF em 

uma área urbana e o estabelecimento de AFP em alguns pontos dessa área, 

caracterizando a diferenciação entre a área como um todo e os pontos de real 

necessidade de proibição do fogo. 

No contexto das Op Pac, o Gráfico 3 mostra a tendência da maior parte da 

amostra em optar pelo estabelecimento de uma ARF (53%) e de uma AFP (41%). 

Isso reforça claramente o argumento da necessidade de atuação dentro dos 

padrões de letalidade seletiva e dos ditames do DICA, especialmente nesse tipo de 

operação: 

 

GRÁFICO 3– Preferência de emprego das MCAF em um ambiente urbano densamente povoado, 
em percentuais da amostra. 
Fonte: O autor 
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Há, ainda, que se considerar a influência do fator da decisão Considerações 

Civis, pois mesmo nas frações mais elementares, um eventual erro da tropa pode 

repercutir imediatamente através dos meios de mídia e da internet.  

Assim, esse fator é importante para a Artilharia que apóia uma Op Pac, pois 

os fogos não podem ser realizados de maneira indiscriminada, causando danos 

materiais ou físicos à população, já que a tolerância da sociedade e da mídia é 

cada vez menor quando se fala em perdas desnecessárias ou danos colaterais, 

principalmente de vidas humanas (BRASIL, 2015a). 

Tal fator da decisão impõe aos meios de apoio de fogo um criterioso 

planejamento e coordenação de fogos, fazendo que se atinja um nível aceitável de 

precisão e letalidade seletiva, visando-se, justamente, evitar as perdas humanas da 

população envolvida e conquistar o apoio à Op Pac como um todo.  

Com isso, novas capacidades têm sido requeridas na formulação de 

soluções aos problemas militares. As operações realizadas no amplo espectro dos 

conflitos, normalmente desencadeadas em áreas humanizadas, requerem 

minucioso planejamento e coordenação, visando proteger o elemento humano do 

Espaço de Batalha (BRASIL, 2015b). 

Acresce-se a isso a importância que as operações do nível tático, ou mesmo 

empreendidas por frações elementares, têm recebido no Espaço de Batalha 

contemporâneo, considerando a possibilidade de atos isolados, realizados por 

pequenos grupos ou até mesmo por iniciativas individuais, repercutirem 

imediatamente nos níveis estratégico e político (BRASIL, 2015b). 

Outro aspecto significativo relacionado às Considerações Civis são as 

questões jurídicas, que se aplicam à considerável parcela das operações militares. 

A legitimidade é um dos fatores mais importantes na conquista do apoio interno 

e/ou internacional (BRASIL, 2015b). 

Nesse contexto, a amostra foi questionada quanto ao grau de importância 

atribuído ao apoio de fogo de artilharia em Op Pac e observa-se que 66,2% da 

amostra consideram fundamental para o sucesso das operações a existência de 

um apoio de fogo capaz de engajar alvos com alta precisão e letalidade seletiva 

empregando para isso as MCAF e munições adequadas, conforme mostra o 

Gráfico 4: 



 

GRÁFICO 4 – Grau de importância atribuído ao apoio de fogo de Artilharia em Op Pac 
Fonte: O autor 

Diante dos diversos fatores que influenciam as ações das Forças de 

Pacificação e considerando as possibilidades da Artilharia, procurou-se identificar 

as capacidades mais relevantes do apoio de fogo numa Operação de Pacificação.  

As capacidades mais destacadas pela amosta, conforme o Gráfico 5, 

relacionam-se justamente com a possibilidade de coordenar os fogos evitando os 

efeitos colaterais e executar tiros precisos, corroborando com a ideia da letalidade 

seletiva e da preservação da população não envolvida nos conflitos.  

Ressalta-se, justamente, as capacidades de executar tiros precisos com 

calibre e tipo de munição adequados, sob quaisquer condições atmosféricas e de 

terreno e de destruir alvos-ponto. 

 

GRÁFICO 5 – As capacidades requeridas da Artilharia em apoio às Op Pac, em percentuais da 
amostra (havia a possibilidade de seleção de mais de uma opção) 
Fonte: O autor 

No contexto da letalidade seletiva e da precisão, dentre as munições 
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existentes atualmente, a granada Excalibur, de 155 mm, de fabricação norte-

americana, por suas características, seria uma das que atenderiam às restrições 

impostas para o engajamento de alvos no interior de ARF:  

[...] uma granada corrigível e guiada por GPS. A parte traseira da granada 
está equipada com asas rotativas de estabilização e na parte da frente 
existem asas para orientação da trajetória. A munição Excalibur pode 
alcançar aproximadamente 50 km. O vôo da granada começa a ser 
guiado  para o alvo depois de atingir o ápice da trajetória para um percurso 
pré-programado pelo sistema de navegação GPS com suporte e sistema 
de orientação. (SCHMITZ, 2011). 

 

Esta munição é capaz de reduzir danos colaterais, uma vez que seus 

estilhaços ficam concentrados e a granada desce na vertical, rumo aos alvos. É um 

projeto com tecnologia sueco-americana e foi largamente empregada no Iraque e 

Afeganistão e está sendo repotencializada para um guiamento ainda mais preciso, 

permitindo uma precisão de centímetros para o alvo (DEFESANET, 2015). 

Outra munição de precisão com possibilidade de aplicação nesse contexto é 

a granada M712 “Copperhead”, de 155 mm, que precisa de um equipamento 

designador laser com observador terrestre para “iluminar” o alvo, permitindo que a 

munição possa manobrar até atingir seu alvo, diminuindo substancialmente seu 

desvio circular e aumentando a chance de sucesso em bater um alvo-ponto dentro 

de uma construção em uma localidade, por exemplo (BRASIL, 2001). 

A M712 possui um alcance de 3 a 13 mil metros com uso de cargas normais 

(M3A1 e M4A2), podendo atingir 15,5 mil metros com cargas reforçadas (M119A1 

E M119A2). A granada possui equipamentos que captam a energia laser refletida 

no alvo e realiza uma orientação interna e um controle de vôo que permite 

correções em sua trajetória, otimizando as chances de acerto preciso no alvo 

(BRASIL, 2001). 

Já a granada “Vulcano” de 155 mm, resultante um esforço conjunto entre a 

Diehl Defence (alemã) e Oto Melara (italiana), foi anunciada em 2012, de 

tecnologia laser semi-ativa e usada pela Artilharia autopropulsada dos dois países 

(SCHMITZ, 2011).  

Esta munição foi apresentada como sendo mais barata e mais precisa que 
a Excalibur americana, atingindo o alvo no primeiro disparo e com um 
desvio de apenas 1 metro do alvo! Esta precisão é atingida por meio do 
chamado laser target tracking ou marcação do alvo a laser, feita por 
Observadores Avançados, que mantém o alvo, seja este estacionário ou 
não, designado, até que seja atingido. O alcance prometido também é 
espantoso, sendo de aproximadamente 80 km, pela metade do preço do 
rival americano. Testes de campo demonstraram a veracidade das 
afirmações dos fabricantes europeus (SCHMITZ, 2011). 

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 as MCAF e as munições passíveis de serem utilizadas pelos 

meios de Ap F em Op Pac.  

A revisão de literatura possibilitou concluir que os principais fatores a serem 

considerados nas Op Pac são as necessidades de compreensão do terreno 

humano onde se realizam as operações, do ambiente operacional assimétrico, no 

qual as ameaças são difusas e muitas vezes capilarizadas no seio da população 

local. 

Corrobora essa assertiva o caso enfrentado pelo General Santos Cruz, 

comandante da forças da ONU no combate ao movimento radical M23, no Congo 

(África) e o caso dos combates que ocorreram durante os primeiros contingentes 

brasileiros na MINUSTAH. 

Dessa forma, com a evolução tecnológica dos meios de comunicação e das 

mídias instantâneas, a sociedade passou a não tolerar o uso indiscriminado da 

força, principalmente quando envolve perdas desnecessárias de vidas humanas. 

  A Artilharia que apóia uma Op Pac não pode realizar fogos de maneira 

indiscriminada, causando danos materiais ou físicos à população, mas sim deve 

coordenar seus fogos empregando as MCAF e munições adequadas a esse tipo de 

ambiente, muitas vezes urbano.  

O estabelecimento de ARF e/ou AFP em localidades não evacuadas, em 

regiões que possuam instalações de serviços essenciais à população, tais como, 

estações de tratamento de água, energia elétrica e comunicações e em escolas, 

hospitais e patrimônios culturais da humanidade é um dos aspectos fundamentais 

para se realizar essa coordenação. 

Caso seja necessário engajar alvos no interior dessas áreas restritas, há que 

se atender às limitações impostas, que podem ser desde o uso de munições de 

precisão, como a granada M712 “Copperhead”, a “Excalibur” ou mesmo a mais 

recente “Vulcano”, até mesmo a não abertura de fogo, ao optar-se pelo emprego de 

outro meio de atuação sobre o alvo. 

Alinhado a todos esses aspectos apresentados, recomenda-se a constante 

busca pelo aperfeiçoamento da Artilharia no que tange ao material, às munições e 

à coordenação dos fogos, pois isso dará a possibilidade de engajar alvos com alta 

precisão, preservando vidas da população não envolvida nos conflitos e 

contribuindo para a manutenção da imagem da Força e do apoio à Op Pac. 

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



MCAF necessárias ao engajamento de alvos em ambientes operacionais que 

exigem alta precisão, como é o caso da ARF e da AFP, porém carece de um maior 

número de materiais de Artilharia capazes de empregar as munições de precisão 

mais adequadas a tal emprego. 
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Anexo único – Solução Prática 

 

Os principais aspectos a serem considerados em um ambiente operacional 

assimétrico no qual se inserem as Op Pac são a compreensão do terreno humano 

e o entendimento das ameaças, que são difusas e muitas vezes capilarizadas no 

seio da população local. 

O General Santos Cruz, comandante da forças da ONU no combate ao 

movimento radical M23, no Congo (África) e os comandantes dos contingentes 

brasileiros na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, podem 

confirmar essa assertiva.  

  A Artilharia que apóia uma Op Pac não pode realizar fogos de maneira 

indiscriminada, causando danos materiais ou físicos à população, mas sim deve 

coordenar seus fogos empregando as MCAF e munições adequadas a esse tipo de 

ambiente, muitas vezes urbano.  

Em um caso concreto, a Art deverá estabelecer uma ARF e/ou AFP em 

localidades não totalmente evacuadas, em regiões que possuam instalações de 

serviços essenciais à população, tais como, estações de tratamento de água, 

energia elétrica e comunicações e em escolas, hospitais e patrimônios culturais da 

humanidade, buscando a letalidade seletiva. 

Caso seja necessário engajar alvos no interior dessas áreas restritas, há que 

se atender às limitações impostas, que podem ser desde o uso de munições de 

precisão, como a granada M712 “Copperhead”, a “Excalibur” ou mesmo a mais 

recente “Vulcano”, até mesmo a não abertura de fogo, ao optar-se pelo emprego de 

outro meio de atuação sobre o alvo. 

Recomenda-se, portanto, a busca pelo aperfeiçoamento da Art no que tange 

ao material, às munições e à coordenação dos fogos, pois isso dará a possibilidade 

de engajar alvos com alta precisão, preservando vidas da população não envolvida 

nos conflitos e contribuindo com a imagem da Força e o apoio à Op de Pac. 

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

MCAF necessárias ao engajamento de alvos em ambientes operacionais que 

exigem alta precisão, como é o caso da ARF e da AFP, porém carece de um maior 

número de materiais de Artilharia capazes de empregar as munições de precisão 

mais adequadas para esse fim. 



 

 


