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O DESDOBRAMENTO DA BATERIA DE OBUSES DE ARTILHARIA DE 

CAMPANHA 105 MM NA SELVA AMAZÔNICA 

 

Rodrigo Souza Lopes de Abreu1 ,Francisco Yukishique Caldas Marques de Abreu1 

 
Resumo: O apoio de fogo da artilharia de campanha às operações no interior da selva amazônica 
ainda é incipiente e pleno de questões a serem respondidas. Todavia, o  apoio de fogo cerrado e 
contínuo é insubstituível e fundamental ao sucesso da manobra. Nesse sentido, o presente estudo teve 
por objetivo pesquisar o atual estágio dos processos para o desdobramento da bateria de obuses 105 
mm no interior da selva, a fim de reconhecer os principais fatores limitantes à adoção dos processos 
convencionais de desdobramento e verificar as necessidades de ajustes a serem propostos no tocante 
às comunicações, ao diminuição do peso do material embarcado para os deslocamentos no interior da 
selva, a execução da observação aérea por meio de VANT e a aquisição de embarcações apropriadas 
às necessidades do bateria de obuses de selva. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em 
publicações de autores de reconhecida importância no meio acadêmico militar, em manuais militares 
brasileiros e norte-americanos, relatórios de experimentações doutrinárias do Estado-Maior do Exército 
e em artigos veiculados em periódicos de publicações correlatas ao assunto de notória credibilidade. 
Os resultados indicam que há processos convencionais de desdobramento que podem ser ajustados e 
aplicados ao processo de reconhecimento, escolha e ocupação de posição da bateria de obuses em 
área de selva. Além disso, existem inúmeros critérios técnicos para a instalação dos órgãos  e seções 
componentes da bateria de obuses de selva, na área de posição, que necessitam ser adaptados ao 
ambiente amazônico, exigindo que sejam realizadas novas experimentações nesse sentido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Área de posição; processos de desdobramento; reconhecimento, escolha 
e ocupação de posição (REOP) em área de selva. 
 
 
 
Abstract: The field artillery fire support to jungle operations is still recent and plenty of unsolved 
questions. However, the close and continuous field artillery support is irreplaceable and fundamental to 
maneuver success. Thus, the present subject has found to search the nowadays 105 mm howitzer 
battery deployment process usually used on jungle environment in order to recognize the main critical 
factors about conventional deployment process being used on jungle areas and also check the 
adjustment need on comunications, weight reduction of loaded material on aircrafts and boats during 
the jungle operations, air observation by non-manned vehicle and the appropriate boats acquisition to 
105 mm howitzer battery. Was made a bibliographic research based on relevant academic author´s 
known military publication, report's doctrinaire experience made on Amazonic jungle by Brazilian Army 
High Command, brazilian´s military manuals and even so USA manuals and published subjects by solid 
credibility military papers. The results show that there is conventional deployment process able to be 
adjusted and executed on jungle landscape such on the process named REOP (recognizance, choice 
and occupation of howitzer battery) inside the jungle area. Moreover, seen there are uncountable 
technical criterions up to install the artillery battery sections on jungle, on battery position area, that 
could be adapted by Amazon Jungle environment and will require new experiences such on this sense.                

 
KEY WORDS: Battery position area; deployment process; recognizance, choice and occupation of 
howitzer battery (REOP) on jungle area. 
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O DESDOBRAMENTO DA BATERIA DE OBUSES DE ARTILHARIA DE 
CAMPANHA 105 MM NA SELVA AMAZÔNICA 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A selva amazônica representa um arcabouço de riquezas e recursos de 

inestimável valor à soberania nacional. Entretanto, a salvaguarda do território 

amazônico, e a integridade das fronteiras, o conhecimento do contingente nativo e os 

recursos naturais vem sendo alvo de polêmicas discussões no cenário internacional. 

Face ao sobredito, avulta a necessidade de ampliar-se a defesa nacional no tocante 

à Amazônia. Tal estrutura deve possuir um elevado  poder de combate, para o qual a 

disposição do Apoio de Fogo contribui grandemente3. 

 A artilharia de campanha está presente na área amazônica representada por 

unidades que empregam tubo de calibres leves. O Comando Militar da Amazônia é 

constituído por cindo brigadas, das quais apenas duas dispõem de Grupo de Artilharia 

de Campanha (GAC) 105 mm orgânico (1ª e 23ª Brigadas de Infantaria de Selva). 

O armamento de dotação dos GAC de selva é o obuseiro OTO MELARA, de 

fabricação italiana. Esse obuseiro pesa cerca de 1300 kg e possui alcance de 

utilização de 9,5 km. Apresenta uma cadência de tiro de cerca de 4 tiros por minuto.  

O referido armamento é dotado de grande mobilidade visto que pode ser 

completamente desmontado e transportado em fardos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Obus 105 mm M56 AR – OTO MELARA 
 Fonte: Relatório de Exercício de Experimentação Doutrinária (EED) do 10º GAC Sl. 2005. 

 

 Além disso também pode ser transportado em aeronaves de asa fixa ou 

rotativa, montado ou desmontado. Atualmente, o transporte em embarcações fluviais 
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utilizadas pelo Exército Brasileiro é compatível com as velocidades dos 

deslocamentos nas operações de selva, é viável apenas desmontado.   

É evidente a dificuldade encontrada para o desdobramento do grupo de 

artilharia de campanha no interior da selva amazônica, devido a vários fatores – as 

características altimétricas do terreno, condições meteorológicas adversas, densidade 

vegetal, a extensa rede hidrográfica e a inexistência de uma malha rodoviária e 

particularmente as características especiais das operações na selva, especialmente 

realizadas de forma descentralizada1,16. 

Uma U Art estará desdobrada no terreno quando: o seu  material está em 

posição de tiro, estão estabelecidos o comando e as comunicações, a rede de 

observação está instalada, as ligações estão efetivadas, os órgãos de apoio logístico 

estão funcionando e a munição está na posição1. A execução do REOP 

(reconhecimento, escolha e ocupação de posição) compreenderá, portanto, o 

conjunto de ações necessárias para a satisfação dos critérios supracitados 

característicos do desdobramento de uma unidade de artilharia3. 

O presente estudo tem por finalidade levantar os processos doutrinariamente 

aceitos, que consigam satisfazer todos os critérios necessários para o desdobramento 

da bateria de artilharia de campanha 105 mm no interior da selva amazônica. O 

desdobramento adequadamente realizado deve satisfazer uma série de requisitos, 

sejam eles: o conhecimento dos planos da força apoiada e das necessidades em 

apoio de artilharia; reconhecimentos contínuos e seleção adequada de itinerários, 

áreas de posição, observatórios, postos de comando e locais para outras instalações; 

planejamento para a realização de mudanças de posição, visando a continuidade de 

apoio e as missões futuras; estabelecimento de medidas de segurança; planejamento 

para a substituição, em combate, de outras unidades de artilharia e para o 

recebimento de outro grupo ou bateria em reforço; e, a preparação de normas gerais 

de ação, visando dar maior rapidez aos trabalhos do Grupo2. 

Assim, quais processos de desdobramentos da artilharia de campanha vem 

sendo realizados atualmente?   

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

problema: 

a. Quais as dificuldades impostas pelo terreno, condições meteorológicas e 

climáticas para o desdobramento de uma Bia O Art 105 mm no  ambiente de selva? 
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b. Quais as limitações existentes, dentro dos subsistemas de emprego do apoio 

de fogo, a fim de consolidar plenamente o desdobramento de uma bateria de obuses 

de artilharia 105 mm, no Teatro de Operações  Amazônico? 

c. Quais processos de desdobramento podem ser adotados para uma Bia O Art 

105 mm no interior da selva amazônica?   

d. Há restrições determinadas pelos processos convencionais de 

desdobramento que necessitam ser ajustadas para a execução do desdobramento no 

terreno de selva? Quais são? 

e. Como é realizado o REOP em terreno amazônico? 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo no 

presente estudo são: 

a. Levantar os principais conceitos relativos aos processos de desdobramento 

da artilharia de campanha 105 mm convencionalmente adotados no Teatro de 

Operações  amazônico. 

b. Descrever como é realizado o desdobramento de uma bateria de obuses de 

artilharia 105 mm no interior da selva amazônica. 

c. Apresentar os aspectos limitadores dos métodos doutrinariamente  

consolidados (Manual de Campanha – Emprego da Artilharia de Campanha, C 6-1, 

1997) para o desdobramento da bateria de obuses de artilharia de campanha 105 mm 

na área de selva. 

d. Apresentar em que fase da evolução dos processos de desdobramento 

encontram-se os estudos atuais, além das principais situações-problemas 

colimadoras das pesquisas voltadas para o aprimoramento dos processos de 

desdobramento. 

O Exército Brasileiro ainda não possui uma doutrina de emprego consolidada 

atinente aos processos de desdobramento mais eficientes no interior da selva 

amazônica. O presente estudo tem o intento de levantar os processos de 

desdobramento empregados em experimentações, e estudos, além da sua 

funcionalidade, segurança e precisão com que foram realizados. O estudo pretende, 

também, verificar como os sobreditos processos são executados na selva amazônica.  

Bem como verificar se os resultados obtidos satisfizeram as condições preconizadas 

nos manuais de artilharia de campanha. 

Nesse sentido, o presente estudo pretende ampliar o arcabouço de 



 13 

conhecimento acerca dos processos de desdobramento de uma Bia O Art 105 mm no 

Teatro de Operações  Amazônico. Espera-se, assim que se forneçam subsídios para 

a continuidade das pesquisas sobre o emprego da artilharia de campanha (artilharia 

leve de tubo 105 mm) no apoio de fogo às operações desenvolvidas no território 

amazônico. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Quanto à exequibilidade dos processos de desdobramento da artilharia de 

campanha pretendeu-se inferir se a soma dos fatores considerados para desdobrar 

uma subunidade de artilharia  (particularmente os fatores para a seleção de Área de 

Posição), no interior da selva amazônica, é possível. 

 Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, apreciando resultados já obtidos e por ter por objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática à solução de problemas específicos, à 

utilização dos processos de desdobramento do apoio de fogo 105 mm no interior do 

ambiente de selva. 

Trata-se de uma revisão de bibliografia disponível que, para sua consecução, 

teve por método o indutivo, que valeu-se de leitura exploratória e seletiva do material 

de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para o processo de 

síntese e análise dos resultados de outros estudos congêneres, de tal forma a 

consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em manuais de campanha, 

manuais técnicos dos equipamentos, relatórios de experimentações doutrinárias já 

procedidas e outros estudos já realizados. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta de dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

Para esclarecer a aplicabilidade dos processos de desdobramento de uma 

subunidade de artilharia de campanha 105 mm no interior da selva amazônica será 

realizada uma revisão literária da seguinte forma: 

a. Fontes de busca – realizou-se uma diversificada pesquisa bibliográfica, 

utilizando como fontes de busca: 

– Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 



 14 

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; 

– Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; 

– Artigos congêneres que constem na base de dados do “Google 

Acadêmico” ou do “SCIELO”, e respeitem os critérios de inclusão. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas – Foram 

utilizados os seguintes termos descritores: "desdobramento, artilharia de selva, 

experimentação doutrinária na amazônia, exercícios de experimentação doutrinária 

(EED)", respeitando as peculiaridades de cada base de dado. 

Após o término da pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos 

estudos considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão: 

– Estudos qualitativos publicados em português e inglês. 

– Relatórios finais de EED publicados de 1985 a 2007. 

– Estudos quantitativos e qualitativos que descrevem as experiências 

compatíveis com a análise dos processos de desdobramento em ambiente de selva. 

d. Critérios de exclusão: 

– Estudos cujo foco central sejam outros aspectos técnicos e táticos que 

não os relacionados com os processos de desdobramento da Bia O Art. 

– Estudos que utilizam os processos de desdobramento fora do ambiente 

de selva. 

– Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado. 

– Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores. 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram compilados, a seguir, os principais conceitos que norteiam a aplicação 

dos processos de desdobramento de uma subunidade de artilharia de obuses de 

selva. A fim de balizar a busca por evidências acerca do desdobramento de uma 

subunidade de artilharia de campanha em ambiente de selva, verificou-se a 

necessidade de se aprofundar o conceito de REOP. 

Dado que, o processo compreende um conjunto de ações que tem por 

finalidade permitir o desdobramento de um GAC no terreno da forma mais eficiente 

possível, visando à adoção de um dispositivo adequado ao cumprimento de 
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determinada missão tática2. 

Foi verificado como vem sendo realizado o REOP no terreno amazônico e como 

os fatores para a seleção de uma área de posição - Deslocamento, Circulação, 

Segurança e Coordenação - têm sido aplicados na consecução do desdobramento de 

uma subunidade de artilharia no interior da selva. 

Foram apresentadas as dificuldades impostas pelo terreno, condições 

meteorológicas e climáticas para o desdobramento do Grupo de Artilharia de 

Campanha 105 mm no  ambiente de selva, além de como tais dificuldades 

configuraram limites a plena integração dos subsistemas de artilharia a fim de estarem 

desdobrados no terreno. 

 

3.1 AS DIFICULDADES AO DESDOBRAMENTO DA BIA O IMPOSTAS PELO 

TERRENO, CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS. 

  

A região amazônica se reveste de características especiais. Admite dois 

conceitos distintos: o de Amazônia geográfica e o de Amazônia legal. 

A Amazônia geográfica é aquela que ocupa a parte setentrional do país, 

apresentando como características fundamentais a vasta bacia hidrográfica, a densa 

cobertura florestal, o clima tropical e a baixa densidade demográfica. 

Ao se estudar o teatro de operações, foi considerado como cenário a Amazônia 

brasileira, especificamente a legal. Dentre as características principais, foram 

analisadas sua rede hidrográfica, peça fundamental no tema abordado, e a circulação 

em seu interior. 

 Normalmente, as características do terreno dificultam a localização de áreas 

com dimensões suficientes para comportar uma posição padrão. Além disso, 

dificilmente o GAC de selva foi empregado com todos os seus meios centralizados. 

Dessa forma, quaisquer áreas ou locais que comportem uma ou duas baterias 

desdobradas devem ser consideradas no planejamento do emprego da 

artilharia12,16,17. 

As ações táticas devem ser conduzidas através dos eixos fluviais, 

conseqüentemente o emprego principal do GAC de selva deve ser voltado para o 

ambiente ribeirinho4,6. Segundo o conceito doutrinário, para o desdobramento do 

material, são utilizadas como áreas de posições: o leito de rios com embarcações 

adequadas, a margem dos rios quando estes estiverem nas vazantes e as clareiras1. 
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Também parece pertinente ampliar o conceito de Área de Posição, enquanto buscam-

se informações sobre o estudo do desdobramento da bateria de obuses. 

Dessa forma, temos que “a expressão Área de Posição define a parte do 

terreno onde um GAC desdobra suas Baterias de Obuses, abrangendo uma 

área elipsoidal da ordem de 1600 metros por 800 metros, com o eixo menor 

na direção geral de tiro. Esta 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”2. 

Porém, pareceu apropriado considerar a possibilidade do desdobramento de 

um número menor de obuseiros, ou mesmo a menor distância entre eles, em função 

das imposições do terreno. Dessa forma, os dados coletados até o momento parecem 

indicar um conjunto bastante restrito de áreas que satisfaçam aos critérios de 

desdobramento para escalões maiores que 01 (uma) bateria de obuses, no interior da 

selva amazônica.   

Análogo ao que está doutrinariamente proposto para uma unidade de artilharia 

de campanha, pode-se inferir que uma bateria de obuses estará desdobrada quando: 

(1) o material está em posição de tiro; (2) o comando e as comunicações essenciais 

ao tiro estão estabelecidas; (3) a rede de observação está instalada; (4) as ligações 

estão efetivadas; (5) os órgãos de apoio logístico estão funcionando e (6) a munição 

está na posição¹. Os requisitos supracitados, de (1) até (6), são relevantes e 

conduziram a seleção do processo de desdobramento que foi aplicado para a 

ocupação da área de posição da Bia O, bem como para a instalação dos seus órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Rede de Observadores Instalada 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 

Figura 3: Material em Posição de Tiro 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 
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Figura 4: Apoio Logístico Funcionando 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 

Figura 5: Ligações Efetivadas 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comando e Controle Estabelecidos 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Munição na Posição 

Fonte: Caderno de REOP da Bia O Sl do 10º GAC Sl. 

2007. 

 

 Anualmente, são realizados exercícios coordenados pelo Estado-Maior do 

Exército, na região da selva amazônica, visando experimentar a aplicação do apoio 

de fogo de artilharia no interior dessa região. Os exercícios de experimentação 

doutrinária visam responder aos diversos problemas acerca do emprego dos 
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subsistemas de artilharia no ambiente de selva amazônica. A seguir, montou-se um 

quadro resumo da avaliação dos critérios técnicos de desdobramento de uma U Tir 

Art no terreno, testados em exercícios de experimentação doutrinária em ambiente de 

selva no período de 1985 a 20051,6,7,11. 

 

 

 

 

QUADRO 1 - Exercícios de Experimentação Doutrinária realizados na Amazônia 

Requisito 1985 1989 1993 1995 1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 

Mat em 
Pos Tir 

S S S S S S S S S S S 

Cmdo e 
Com Estb 

S S S S S S S S S S S 

Rede de 
Obs Inst 

NA NA NA NA NA NA NA S S S S 

Ligações 
Ef 

NA NA S NA NA NA NA NA NA NA NA 

Org Ap 
Log Func 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NS NS 

Mun na 
Pos 

S S S NA NA NA S S S S S 

(*) Houve 02 exercícios: Operação Iriri (1ª/23º GAC Sl) – Exercício de M Cmb Fluvial e Operação 
Cauamé (33º GAC Sl) – 01 (uma) Bia O reforçando um Btl Inf Sl, em estabelecimento de um ponto 
forte.    
(NA)- Não foi avaliado 
(S)- O requisito foi avaliado e satisfez às condições doutrinárias 
(NS)- O requisito foi avaliado, porém não satisfez às condições doutrinárias 
Fonte: O autor 

  

 Conforme os resultados obtidos por meio dos exercícios de experimentação 

doutrinária, existe uma grande quantidade de critérios técnicos para a caracterização 

do desdobramento da subunidade de artilharia de campanha que ainda não foram 

suficientemente explorados. 

 Os Elementos Essenciais de Informação Doutrinária (EEID), levantados por 

ocasião da realização dos EED, as informações referente aos órgãos de apoio 

logístico e ligações efetivadas, ainda não foram avaliadas ou não apresentaram 

condições satisfatórias ao desdobramento da Bia O. Assim, viu-se que os requisitos 

classificados como NA (não avaliados) ou NS (avaliados, porém não satisfatórios ao 

desdobramento), necessitam ser avaliados em outros estudos que forneçam dados 

conclusivos e satisfatórios a respeito do critério em pauta. 

 Os últimos relatórios (Operação Tucunaré – 2003, Operação Curupira – 2004 e 
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Operação Tupã - 2005) revelaram a inexistência de embarcações adequadas ao 

transporte de pessoal e material da bateria de obuses. Aferições em tempo e 

capacidade de carga, por meio de REOP realizados com este propósito, concluíram 

acerca da relevante necessidade de se criarem novas embarcações, atendendo às 

demandas de manutenção de um fluxo logístico para o desdobramento das baterias 

de obuses; mobilidade compatível com os elementos de manobra apoiados; e, apoio 

de fogo cerrado e contínuo. 

 Percebe-se o quão escassas são as informações atinentes às ações gerais de 

um GAC Sl, enquadrado taticamente em apoio à uma brigada de infantaria de selva. 

Em particular, as que se referem às “ligações efetivadas”: (elementos de manobra 

distribuídos, conforme suas missões táticas; lançamento dos reconhecimentos à 

frente; e, Oficial de Ligação e Observadores Avançados distribuídos para marcharem 

junto de seus comandantes nos escalões respectivos)². 

 A doutrina de emprego da artilharia de campanha contida no manual de 

campanha C6-1, emprego da artilharia de campanha, regula que as missões táticas 

de ação de conjunto-reforço de fogos e ação de conjunto muito dificilmente serão 

atribuídas. A missão de reforço de fogos pode vir a ocorrer. Doutrinariamente tem-se 

que: As missões táticas padrão de ação de conjunto e de ação de conjunto – reforço 

de fogos, muito dificilmente são atribuídas. A missão de reforço de fogos, embora não 

muito comum, pode vir a ocorrer. Essas missões táticas não são muito empregadas 

em função do elevado grau de descentralização das operações na selva. No entanto, 

em virtude da mesma fluidez e diversidade das frentes de combate as missões táticas 

não padronizadas, ordem de alerta e a situação de comando, reforço, nas operações 

na selva são muito utilizadas. As principais limitações, bem como sugestões e 

possibilidades para atender aos requisitos técnicos do desdobramento da Bia O de 

selva também podem ser vistos no quadro do APÊNDICE B, localizado na página 41. 

 Por exclusão pressupõe-se a atribuição, em grande volume, das missões de 

apoio geral e apoio direto. As missões táticas não padronizadas, ordens de alerta e a 

situação de comando, reforço, nas operações na selva, são bastante utilizadas. 

 Dessa forma, parece pertinente a realização de exercícios que visem atestar a 

exequibilidade do proposto em manual para a realidade dos processos de 

desdobramento em selva amazônica. A seguir mostram-se os processos de 

desdobramento doutrinariamente adotados pela artilharia de campanha brasileira. 
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Processo Procedimentos Visualização Gráfica Vantagens/Desvantagens Adoção Normal 

1º 
Unidade ocupa uma única 

área 

 

Vant: Facilita ação de 

comando e apoio logístico. 

Desvant: Facilita a 

detecção da área de posição 

pelo Ini. 

Artilharia de Tubo 

(Obuses e Can) em 

Op C Guer Rur. 

2º 

SU Tir ocupa área 

separada da SU de 

Comando 

 

Vant: Reduz possibilidade 

de identificação de posição 

pelo inimigo e sua ação de 

contrabateria. 

Não exige mudança de 

posição de todos os 

elementos. 

Desvant: Maior dificuldade 

para o comando. 

Artilharia de Tubo 

(Obuses e Can) 

3º 

Unidade ocupa uma única 

área central. São  

preparadas diversas áreas 

de posição para o 

cumprimento de missões 

de tiro. Após o término 

retomam a área central. 

 

Vant: Simplificação do 

comando e apoio logístico. 

Desvant: Dificuldades no 

estabelecimento das 

comunicações, nos 

trabalhos topográficos e na 

continuidade do apoio de 

fogo. Facilita a detecção 

pelo Ini em razão dos 

frequentes deslocamentos. 

Artilharia de mísseis 

e foguetes. 

Artilharia de Tubo 

(Obuses e Can). 
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4º 

SU Tir ocupam área 

separada da SU de 

Comando. 

As SU Tir normalmente 

ocupam duas posições de 

tiro, porém essa 

quantidade pode variar 

dependendo da missão e 

situação. São selecionadas 

ainda posições de troca.  

Vant: Dificulta, ao máximo, 

a identificação das posições 

pelos meios de busca de 

alvos do inimigo e suas 

ações de contrabateria. 

Desvant: Dificulta ação de 

comando e apoio logístico. 

Acresce as desvantagens do 

3º processo. 

Artilharia de Tubo 

(Obuses e Can), 

quando sistema de 

busca de alvos do 

inimigo é eficiente. 

Artilharia de misseis 

e foguetes 

Figura 8. Processos de desdobramento 
Fonte: Manual de Campanha C6-1. Emprego da Artilharia de Campanha.  
 
 As fontes revisadas ainda não privilegiaram estudos voltados para os 

processos mais convenientes de desdobramento. No entanto, os relatórios de EEID 

parecem convergir para a adoção dos 3º ou  4º processos de desdobramento, 

particularmente em função do alto grau de descentralização das operações em 

ambiente de selva, incerteza da frente de combate e vulnerabilidade da Bia O 

desdobrada no interior da selva 1,6,16,17. 

 Cabe ressaltar que há necessidade de realizarem-se mais estudos, visando 

especificamente a execução e adaptação dos processos de desdobramento 

convencionais em terreno de selva amazônica. 

  No tocante às dificuldades e limitações impostas pelas condições climáticas, 

meteorológicas e fisiografia do terreno amazônico, foi visto nas fontes pesquisadas 

que na selva os conceitos de área de posição, área de trens e região de procura de 

posição devem ser adequados à realidade do ambiente operacional e à natureza das 

operações. 

 Na Amazônia, as características do terreno (relevo, vegetação, leito e regime 

dos rios) variam de acordo com as diferentes regiões encontradas. Muitas vezes, 

numa mesma região, as margens de determinado rio possuem praias ou clareiras que 

permitem a entrada em posição de uma SU, enquanto que em outro rio, na mesma 

área, há poucas ou nenhuma posição em condições de ser ocupada. Tal 

condicionante está diretamente ligada ao regime de cheias e vazantes dos rios. 

A floresta sempre foi um fator impeditivo para que fossem expandidas as 

poucas rodovias existentes, interligando as cidades mais importantes. Tal fato também 

restringe a identificação de áreas propícias ao REOP de bateria de selva. 

 As estradas, normalmente não asfaltadas, ou mesmo as asfaltadas, sofrem os 

efeitos das chuvas torrenciais no inverno, tornando-se intransitáveis, com o 

surgimento de atoleiros, erosão e buracos. Face à intransitabilidade durante essa 
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estação, a selva, não raras vezes, retoma o terreno perdido e cobre com vegetação 

secundária o leito das rodovias6. 

 Normalmente, as características do terreno dificultam a localização de áreas 

com dimensões suficientes para comportar uma posição padrão. Além disso, 

dificilmente o GAC Sl será empregado com todos os seus meios centralizados. Visto 

que o terreno amazônico, em função de sua fisiografia e da densa cobertura vegetal, 

oferece poucas áreas vocacionadas às posições de bateria com dimensões e 

distâncias convencionais.   

 Dessa forma, quaisquer áreas que comportem uma ou duas baterias 

desdobradas, devem ser consideradas no planejamento do emprego da artilharia. 

Essas imposições do terreno conduzem naturalmente para ações descentralizadas, 

no tocante ao desdobramento de uma bateria de obuses16,17. 

 As posições de artilharia poderão ser encontradas e selecionadas nas margens 

e leitos das estradas, próximas a localidades, desmatamentos, clareiras, rios 

(margens, leitos e praias), igarapés e igapós (quando o subsistema Linha de Fogo for 

empregado embarcado em balsa)1,12,17. 

 A selva dificulta e, muitas vezes, impede o procedimento de “atirar e mudar de 

posição”, face à limitada quantidade de áreas de posição e à dificuldade de locomoção 

entre elas. É importante que o artilheiro tenha em mente, a todo o momento, que a 

artilharia, em posição ou em deslocamento, é um alvo extremamente vulnerável e 

compensador para o inimigo.  

 Além do prejuízo imposto a fatores como: circulação, rede fluvial compatível 

com deslocamentos rápidos e espaço para dispersão e instalação de instrumentos e 

órgãos, há outros revezes impostos pela fisiografia da área. O subsistema observação 

fica extremamente comprometido em função da densa cobertura vegetal e a ausência 

de acidentes no relevo que possam ser usados como observatórios terrestres6,17.
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 Figura 9: Clareira no interior da selva 

 Fonte: Relatório de EED do 10º GAC Sl. 2005. 

 Há uma estreita relação entre os processos de desdobramento selecionados  e 

o efetivo funcionamento dos subsistemas de artilharia de campanha – Linha de fogo, 

observação, busca de alvos, topografia, meteorologia, comunicações, logística e 

direção e coordenação de tiro. Assim, quaisquer dos subsistemas que não funcionam 

ajustadamente, determinam a não caracterização do desdobramento da subunidade 

de artilharia de campanha no ambiente de selva. 

a. Linha de fogo: Os resultados dos exercícios de experimentação 

doutrinária evidenciam que a situação tática e as características do terreno 

determinam o intervalo entre as peças. Além disso, a frente da Bateria se ajustará às 

dimensões da posição6. Dessa forma, a principal limitação deste subsistema parece 

residir na própria disposição do terreno para a distribuição das peças. Também, é 

relevante supor que a inexistência de uma malha rodoviária adequada e a inexistência 

de embarcações apropriadadas ao transporte dos meios orgânicos de uma bateria de 

obuses, caracterizam-se como um forte fator limitante. 
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 Figura 10: Praia de rio 

 Fonte:  Relatório de EED do 10º GAC Sl. 2005. 

 

 É importante que existam, nos GAC de selva, normas gerais de ação 

específicas e que regulem os diversos meios de transporte a serem utilizados nos 

deslocamentos entre as posições (motorizado, ribeirinho e aeromóvel), bem como os 

procedimentos da tripulação durante o deslocamento, a fim de minimizar as 

dificuldades impostas pelo terreno. Essas normas gerais de ação poderão regular, em 

deslocamentos fluviais, aspectos como: procedimentos junto aos indígenas e 

ribeirinhos, táticas de ação imediata durante o deslocamento, condutas e manobras 

em caso de encalhe (bancos de areia ou galhadas), rebocadura de outras 

embarcações e procedimentos em caso de panes e naufrágios. 

b. Observação: As experimentações realizadas evidenciaram que as 

limitações deste subsistema residem particularmente no posicionamento do 

observador avançado no interior da selva6,13. No caso de observação aérea, faz-se 

necessário o uso de munições fumígenas6. A observação mostrou-se exequível, 

porém, extremamente dificultada devido às condições impostas pelo terreno 

amazônico. Há, portanto, a necessidade de aumentar os exercícios de adestramento 

para os observadores terrestres no interior da selva, valendo-se de observatórios 

construídos, improvisados ou mesmo ao nível do solo. 

c. Busca de alvos: Apesar da doutrina  norte-americana propor o uso de 

radares de busca terrestres e equipamentos de locação de alvos pelo som13,14,15, tal 

proposição não é tida como exequível para o Exército Brasileiro até o presente 

momento. A limitação é diretamente proporcional aos equipamentos de busca de alvos 

disponíveis e testados, em território amazônico, pelo Exército Brasileiro, que não 

dispõe de equipamentos para tal finalidade. No entanto, convergem, doutrinariamente, 

os dados coletados para a proficiência dos observadores avançados em locar alvos 

nas suas frentes de responsabilidades6,14,15 . 

d. Topografia: Havendo bruscas e repentinas mudanças nas condições 

climáticas e meteorológicas, determinam uma significativa mudança na topografia do 

terreno da época das chuvas para a estiagem1. Decorre, do sobredito, as limitações 

em se encontrar áreas de posição, áreas para os postos de comanto e para os trens 

logísticos da bateria de artilharia de campanha. Os trabalhos topográficos possíveis 
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são pequenos e restritos, praticamente, somente a área de posição. Além disso, a 

utilização de sistemas digitais de posicionamento por satélites minimizam as 

limitações impostas pela selva1,16. 

e. Meteorologia: Conforme informações coletadas nas fontes dessa 

pesquisa já foram apresentadas que as limitações impostas para este subsistema 

residem nas bruscas e repentinas mudanças nas condições climáticas e 

meteorológicas1-4-7. Esta intempérie climática torna impraticável a previsibilidade das  

ações planejadas com base nas condições meteorológica; muito mais, no entanto, em 

decisões rápidas e oportunas fruto do adestramento e conhecimento da área de selva. 

f. Comunicações: São fatores limitantes no estabelecimento das 

comunicações, a alta umidade do ambiente, a densidade da vegetação e a linha de 

visada dos equipamentos eletrônicos15. Face à possibilidade de atuação do inimigo, o 

meio fio é pouco utilizado, restrito apenas à área das bases de combate. O emprego 

do meio rádio é prioridade, devendo-se adotar  medidas de segurança, tais como: o 

uso de equipamentos de Contra-Medidas Eletrônicas; utilização de menores potências 

de saídas; utilização de antenas direcionais; e, o rodízio frequente de equipamentos 

e operadores1. 

g. Logística: As Experimentações Doutrinárias realizadas  mostraram 

algumas implementações a serem adotadas face às limitações do terreno amazônico. 

A falta de uma malha rodoviária satisfatória, as condições climáticas e a característica 

das operações determinam uma série de imposições. É necessário aumentar o 

estoque dos suprimentos, em particular classe III e V, sem comprometimento da 

mobilidade. Visto que a exígua disponibilidade de itinerários de circulação e eixos 

fluviais no interior da selva, normalmente não favorecem deslocamentos rápidos, 

tampouco manobras de grande volume de material. 

A Seção Logística da Bateria Comando de Selva deve estar próxima de uma 

clareira ou um Local de Aterragem, viabilizando o suprimento aéreo, mudança de 

posição, transporte de pessoal ou evacuação de feridos6. É necessário um cuidado 

especial no acondicionamento e estocagem, valendo-se de graxa anti-oxidante e 

revestimento plástico, evitando rápida deterioração ou mau funcionamento em 

decorrência de oxidação e acúmulo de resíduos provenientes do ambiente. 

i. Direção e coordenação de tiro: Também nesse subsistema a 

característica descentralizada das operações e a natureza fugaz dos alvos 

determinam os principais fatores limitantes. Desse modo as missões do tipo eficácia 
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predominam sobre as ajustagens. No entanto, a técnica de execução do tiro em nada 

difere da empregada no terreno convencional. As informações colhidas na nota 

doutrinária6, até o presente momento, privilegiam  os tiros de trajetória vertical com 

observação aérea. O Computador Palmar Militar assegura bons resultados para o tiro, 

devendo, no entanto, ter seus cálculos acompanhados pelos meios convencionais6. 

 

3.2 A EXECUÇÃO DO REOP NO TERRENO AMAZÔNICO 

 

  O REOP de um Grupo de Artilharia de Campanha é o conjunto de operações 

executadas com o objetivo de deslocá-lo de uma Posição de Espera, Zona de 

Reunião, Coluna de Marcha ou Zona de Embarque, para uma outra posição, a fim de 

que o apoio de fogo possa ser iniciado. O REOP de bateria de obuses de selva irá 

permitir o desdobramento das subunidades de tiro do Grupo de Artilharia de 

Campanha de Selva (GAC Sl) e o próprio funcionamento das baterias de obuses de 

selva17. 

O REOP  desenvolve-se por meio das seguintes fases: o reconhecimento 

(trabalho preparatório, execução no terreno e relatórios), a escolha – onde o 

comandante da subunidade expede a sua decisão e a ocupação – é a execução da 

decisão do comandante da bateria propriamente dita. O REOP deve selecionar áreas 

de posição para as baterias de obuses de selva viáveis à instalação dos seus órgãos 

internos: a posição de bateria, a posição de liberação, a linha de fogo (posto do 

Comandante da Linha de Fogo, central de tiro de bateria, depósito de munições e 

posições de metralhadoras), o posto de observação, a linha de viaturas/embarcações, 

a área de trens e a central telefônica. 

Seguem-se considerações particulares, das informações doutrinárias 

existentes, a respeito dos critérios para a seleção da A Pos e a instalação dos referidos 

órgãos da bateria: 

a. Posição de Bateria: deve possibilitar o cumprimento da missão, permitir 

a máxima utilização das potencialidades do armamento; proporcionar fáceis acessos 

e itinerários desenfiados e independentes para a entrada e saída de posição, dar 

condições de bater o limite curto (emprego da menor carga a fim de bater a menor 

distância de emprego do armamento) com todas as peças, ser desenfiada à 

observação terrestre e ao clarão, possuir terreno adequado ao acionamento das 

peças, construção de abrigos e que proporcione, se possível, proteção a ataques 
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Químicos, Biológicos e Nucleares, possibilitar o estabelecimento de posições de troca 

ou falsas posições, e, beneficiar-se da segurança oferecida pelas unidades vizinhas. 

b. Ponto de Liberação: deve estar próximo à área de posição, em local que 

facilite o controle e afastado de pontos notáveis do terreno. 

c. Linha de Fogo: A posição de cada peça é escolhida de modo a facilitar a 

camuflagem e a dispersão. Cada peça deve estar apta a atirar na Zona de Fogos da 

Bia O. A situação tática e características do terreno determinam o intervalo entre as 

peças. É importante considerar que em função das limitações impostas pelo terreno 

de selva à frente da bateria de obuses se ajustará às dimensões da posição. 

A formação da linha de fogo deve estar ajustada à realidade das operações no 

interior da selva. “Devido à fluidez do combate de selva e à incerteza da frente de 

batalha, bem como a grande possibilidade que a mata oferece à infiltração inimiga, a 

formação mais adequada é a de hexágono ou em 6400”’”1-13-17. A linha de fogo deverá, 

ainda, selecionar em particular outras posições singularmente importantes, sejam 

estas: Posto do Comandante da Linha de Fogo, a central de tiro de bateria, o depósito 

de munições, e as posições de metralhadoras (armas coletivas aptas a prover a 

segurança orgânica da posição de bateria). 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Dimensões (sugeridas) da posição de uma peça de obuseiro 105 mm16. 
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 Fonte: Manual FM  90-5 Jungles Operations Contents (USA).  
 

d. Postos de Observação (P Obs): Os P Obs na selva não se caracterizam 

como acidentes capitais de vulto e proeminência no terreno, na maioria das vezes, 

serão mobiliados em embarcações ou em helicópteros. Quando houver 

disponibilidade e o terreno permitir, pode-se utilizar os galhos mais altos das árvores, 

por meio da técnica do “mutá”. A referida técnica consiste na ocupação de “posições 

para caça” nos galhos mais altos das árvores que possam ser utilizados como postos 

de observação. 

e. Linha de Viaturas/Embarcações: A linha de viaturas/embarcações é o 

local onde devem ficar reunidas as viaturas/embarcações da SU, depois de 

descarregadas. Devem ser localizadas em áreas cobertas, desenfiadas e 

apropriadamente fora do alinhamento  da posição, de modo a não receber os tiros 

dirigidos contra a linha de fogo. Deve estar localizada, se possível, a uma distância de 

cerca de 200 a 500 metros da linha de fogo. Tanto as viaturas, como as embarcações, 

devem estar adequadamente dispersas e camufladas, valendo-se adequadamente da 

cobertura vegetal da posição. 

f. Área de Trens: A instalação deve se localizar a aproximadamente “200 

metros da linha de fogo, ou seja, mais próxima que o doutrinário, devido à dificuldade 

aos deslocamento através selva por força dos aspectos fisiográficos do terreno, 

densidade da cobertura vegetal e a inexistência de embarcações apropriadas”6. Deve 

aproveitar ao máximo a cobertura das árvores e a quantidade de igarapés da área. 

Todo o material que não requerer uso imediato deve permanecer embarcado. 

g. Central Telefônica: As ligações devem ser restritas aos ramais locais, a 

fim de se evitar a detecção pelos meios de rastreamento e interferência inimigos , bem 

como face à necessidade em se conservar o silêncio no interior da posição de bateria 

não comprometendo o sigilo das operações. Sua posição deve ser desenfiada e 

deseixada da linha de fogo, distando aproximadamente 75 metros desta instalação. 

Por vezes, a distância entre as posições, bem como a dimensão destas, estará 

em desacordo com o proposto pela doutrina convencional para o desdobramento de 

uma bateria de obuses. Assim, necessita-se ajustar o dispositivo adotado no interior 

da posição de artilharia e estudar, criteriosamente, o momento para se realizar a 

manobra do material durante as operações. As principais dificuldades e limitações à 

instalação dos órgãos da Bia O podem ser verificadas no quadro do APÊNDICE A – 
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Emprego e limitações para a instalação dos órgãos da Bia O de selva. 

Pode-se admitir, doutrinariamente, que o combate para a artilharia de 

campanha está diretamente condicionado aos eixos dos rios trafegáveis1. Além disso, 

“o emprego do GAC Sl deve estar voltado para o ambiente ribeirinho”1.  Isto posto, 

infere-se que não haverá condições satisfatórias para o desdobramento da bateria de 

obuses de selva, onde não ocorra ajustada rede fluvial navegável (relevancia para os 

pontos de vaus, bancos de areia, galhadas e igapós) e o acesso às áreas de 

desdobramento. 

Há, também, condicionantes que influenciam no planejamento e emprego do 

REOP aeromóvel. Ocorre a dependência dos meios aéreos (aviões e helicópteros), e 

a necessidade de existirem clareiras ou pistas de pouso próximas das regiões de 

desdobramento da bateria. 

A doutrina norte-americana reitera a necessidade de tempo sobressalente para 

a execução das manobras do material e instalação dos órgãos no interior da selva, 

além de denominar as operações aeromóveis como “desejáveis”15. 
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  Figura 12: “Um exemplo de base de combate valor batalhão” (na legenda são mostrados: 

postos de observação, postos de segurança interior e exterior, posições de morteiros pesados, posições 

de combate e pontos de controle, respectivamente)16. 

Analogamente à disposição dos órgãos e instalações distribuídos no interior da 

posição de bateria, temos na figura 12 a ilustração de uma Base de Combate valor 

batalhão, desdobrada segundo um dispositivo circular no interior da selva. O  croqui 

apresentado na figura 12 pode ser proporcionalmente aplicado como modelo ou 

sugestão para o desdobramento da Bia O em uma clareira ou área preparada no 

interior da selva1,16. 

 

3.3 OS PROCESSOS DE DESDOBRAMENTO NA ATUALIDADE 

 

  Há de fato poucas fontes pesquisadas que reportem experiências bem-

sucedidas e com dados específicos de área e tempo concernente ao desdobramento 

de bateria de obuses em área de selva. O manual de artilharia de campanha norte-

americano versa muito superficialmente sobre procedimentos a serem adotados para 

instalação de órgãos e critérios técnicos para o desdobramento de uma posição de 

bateria de obuses em área de selva. 

  Reitera-se, no entanto, algumas imposições como: inacessibilidade por 

estradas de rodagem, grande demanda de deslocamentos aéreos, mobilidade 

terrestre muito prejudicada para veículos tracionados por eixos e sobre rodas, 

aeromobilidade definida como “chave do sucesso”, cargas embarcadas devem ser 

criteriosamente planejadas – reduzidas ao mínimo13. 

  Além dos aspectos supracitados a doutrina norte-americana propõe que a 

vegetação densa aumenta a vulnerabilidade para ataques terrestres (ações de 

guerrilha). “A bateria de obuses desdobrada no interior da selva deve estar apta a 

limpar seus campos de tiro”15. 

  Quando a sustentabilidade das subunidades desdobradas no terreno há 
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necessidade destas estarem posicionadas de forma a prover apoio e segurança 

mútua. Também há necessidade de se planejar e ajustar, se possível pelo fogo, fogos 

que possam apoiar mutuamente as posições de desdobramento das baterias de 

obuses. 

  Existe um destaque especial para o papel desempenhado pelas turmas de 

segurança orgânica da posição de bateria, tal conceito reporta-se analogamente à 

segurança de uma base de patrulha. As posições que são desdobradas em áreas 

excessivamente “largas” são mais suscetíveis a fogos indiretos e ataques por terra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Turma de segurança da Bia O 

Fonte: Relatório de EED do 10º GAC Sl. 2005. 

Figura 14: Posicionamento das Tu Seg durante os 

deslocamentos fluviais da Bia O 

Fonte: Relatório de EED do 10º GAC Sl. 2005. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo constatou a operacionalidade dos processos de 

desdobramento do apoio de fogo executados no interior do ambiente de selva. 

Observando, dessa forma, as lacunas existentes  no aprimoramento da linha de 

pesquisa que estuda o desdobramento das subunidades de artilharia 105 mm no 

interior da selva amazônica. 

 Além de procurar aferir se os dispositivos doutrinariamente consagrados estão 

aptos a cumprir as missões impostas e prestar apoio de fogo cerrado e contínuo às 

brigadas de infantaria de selva. 

 Do compêndio dos relatórios estudados apresentados no quadro 1, verificou-

se que cerca de 100% desses (em um total de 12 relatórios) reportaram informações 

sobre o material em posição e sobre comando e controle estabelecido, satisfazendo 

integralmento as condições doutrinárias para o desdobramento da bateria de obuses 

105 mm. 72% trouxeram dados conclusivos e satisfatórios sobre a munição em 

posição, 36% produziram conhecimento sobre a rede de observadores instalados e 
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18% dos relatórios reportaram conclusões acerca do funcionamento dos órgãos de 

apoio logístico, sem, no entanto, apresentarem observações satisfatórias às 

condições doutrinarias para o desdobramento da bateria de obuses 105 mm. 

 Foram reportados como satisfatórios o tempo para o acionamento das peças, 

pontaria inicial e formação do feixe estando em concordância com os dados médios 

de planejamento para terreno convencional. 

 Apenas 9% dos relatórios apresentaram condições doutrinariamente 

satisfatórias quanto às ligações efetivadas, junto às unidades apoiadas ou ao escalão 

superior enquadrante. 

 Acerca do conceito de ligações efetivadas, não foram encontradas informações 

sobre a capacidade de lançar reconhecimentos à frente, dados sobre a capacidade 

do escalão de artilharia considerado marchar articulado ao elemento de manobra 

apoiado ou mesmo informações a respeito dos observadores avançados e oficiais de 

ligação serem adequadamente distribuídos aos comandantes das unidades da arma 

base que recebe o apoio de fogo. A ausência dessas informações parece estar 

relacionada com a ausência de observações, especificamente sobre esses requisitos, 

em informações de combate ou exercícios de experimentação doutrinária. 

 Existem poucos estudos enfocando as particularidades do terreno amazônico 

e as necessárias adequações dos processos de desdobramento convencionais. As 

evidências pesquisadas ainda não privilegiaram estudos voltados para os processos 

mais convenientes de desdobramento4,6,7,11,16,17,22,23,24. 

 Há, no entanto, relatórios de experimentações doutrinárias que parecem 

convergir para a adoção dos 3º e 4º processos de desdobramento, particularmente 
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em função do alto grau de descentralização das operações em ambiente de selva. 

Além disso, a disponibilidade das áreas para desdobrar a bateria de obuses e o 

espaço para a dispersão dos órgãos da subunidade reforçam o sobredito 

parecer6,17,22,23,24.    

 Os estudos de BIDWEEL, 1965; OTT, 1975; GARRISSON, 1946 e DA SILVA, 

2004; reportam as dificuldades impostas pelo terreno amazônico, condições climáticas 

e meteorológicas, nesse sentido, evidencia-se a necessidade da criação de normas 

gerais de ação específicas que regulem os diversos meios de transporte a serem 

utilizados nos deslocamentos entre as posições (motorizado, ribeirinho e aeromóvel), 

a fim de minimizar as dificuldades impostas pelo terreno. 

 Em função das peculiaridades apresentadas, cresce de importância a ênfase 

no adestramento da tropa em operações ribeirinhas e aeromóveis. Os Manuais de 

Campanha C6-1, FM 90-5 (USA) e a IP 72-1 reportam que as operações ribeirinhas 

são as que mais comumente ocorrem em um ambiente de selva. Decorrente dessa 

informação que há necessidade imprescindível de adestrar os quadros a essa 

condicionante operacional imposta pelo ambiente de selva. 

 Além do prejuízo imposto a fatores como: circulação, rede fluvial compatível 

com deslocamentos rápidos e espaço para dispersão e instalação de instrumentos e 

órgãos, o subsistema observação foi alvo de sensível avaliação. Segundo a Nota 

Doutrinária Nº 01/2003 – 3ª Sch – 2.2.06 (Emprego do Grupo de Artilharia de 

Campanha), 2003 e o Caderno de Instrução de Reconhecimento, Escolha e Ocupação 

de Posição da Bateria de Obuses de Selva (10º GAC Sl, 2007),  reputaram a “Rede 

de Observadores Instalada”, como requisito do desdobramento, extremamente 

comprometido em função da densa cobertura vegetal e a ausência de acidentes no 

relevo que possam ser usados como observatórios terrestres. 

 Assim, os estudos parecem convergir para duas linhas de ação: uma ampla 

utilização da observação aérea e a vital importância do adestramento dos 

observadores terrestres operando praticamente ao nível do solo (mutá)6. Há 

informações doutrinárias e já consolidadas acerca do uso de radares terrestres 

empregados na técnica de observação pelo som, todavia, as limitações em recursos 

humanos especializados e materiais tornam a adoção dessas técnicas, ainda 

impraticáveis. 

 Em função de haver uma estreita relação entre os processos de 

desdobramento selecionados  e o efetivo funcionamento dos subsistemas de artilharia 
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de campanha – Linha de fogo, observação, busca de alvos, topografia, meteorologia, 

comunicações, logística e direção e coordenação de tiro – o estudo buscou investigar 

limitações à instalação dos órgãos e sistemas da bateria de obuses 105 mm, no 

interior da selva amazônica. 

 Para o subsistema linha de fogo a principal adequação necessária para 

satisfazer às condicionantes do desdobramento é o ajuste da frente da bateria em 

função do tamanho da posição. Não há evidências que reportem impropriedade na 

formação do quadro normal devido ao reajuste da frente da bateria. Além disso, 

existem dados de experimentações doutrinárias que concluiram acerca da pertinência 

em se criar embarcações projetadas especificamente para atender às necessidades 

em massa, volume e dimensões dos materiais da linha de fogo6-13. 

 No tocante ao subsistema observação, as principais limitações observadas 

residem nas questões fisiográficas do terreno amazônico e demandam ampla 

utilização de minições fumígenas para o caso de observação aérea6,13. No caso do 

observador avançado lançado ora no interior da selva, ora às margens dos rios, avulta 

de importância a seleção e preparação dos observatórios terrestres. Os estudos sobre 

o subsistema busca de alvos apenas reforçam a necessidade do observador possuir 

habilidade em locar alvos em sua zona de responsabilidade13-14-15. 

 Os trabalhos topográficos são poucos e extremamente limitados, concentram-

se particularmente na áreas de posições. Dessa forma a topografia fica bastante 

condicionada a utilização de sistemas digitais de posicionamento por satélites1. 

 O subsistema meteorologia também foi pouco abordado. As bruscas 

intempéries climáticas na amazônia tornam as ações pouco previsíveis acerca de 

dados meteorológicos. O subsistema comunicações retoma um já consagrado 

aspecto limitador de emprego dos meios rádio, o binômio “emprego criterioso do meio 

versus aspectos limitadores do terreno”. O estudo revelou que as evidências indicam 

adoção de equipamentos de Contra-Medidas Eletrônicas; utilização de menores 

potências de saídas; utilização de antenas direcionais; e, o rodízio frequente de 

equipamentos e operadores1-15. 

 O subsistema logística é um dos menos evidenciados como foco de estudos e 

experimentações no universo amostral considerado. Foram verificadas limitações que 

determinam a necessidade de aumentar o estoque dos suprimentos, em particular 

classe III e V, sem que haja  comprometimento da mobilidade6-15-16. Foram 

encontradas evidências que relatassem, dentro dos critérios de inclusão da pesquisa, 
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o emprego de cachês para o acondicionamento das peças. As conclusões finais 

desses relatórios apontam, em condições satisfatórias, a utilização dos cachês para 

pré-posicionamento do suprimento classe V (armamento), por um período de 4 

mêses19. 

  

Figura 15: Aspecto externo do cachê 

Fonte: Relatório de avaliação do cachê do obuseiro 

OTO MELARA. 2007. 

Figura 16: Aspecto interno do cachê 

Fonte: Relatório de avaliação do cachê do obuseiro 

OTO MELARA. 2007. 

  

 Por fim, o subsistema direção e coordenação de tiro constatou-se que as 

missões do tipo eficácia predominam sobre as ajustagens, fato que se deve 

principalmente devido às operações descentralizadas e ao caráter fugaz dos alvos 

típicos às operações na selva. A técnica de tiro utilizada é a convencional e as fontes 

pesquisadas apontam o tiro vertical com observação aérea como o mais adequado ao 

ambiente de selva6. O Computador Palmar Militar assegura bons resultados para o 

tiro. Dessa forma, toda a execução do cálculo para o tiro é realizada por meio 

eletrônico e apenas acompanhado na prancheta de tiro a fim de reforçar a segurança 

para o tiro. 

 Quando considerado a instrução e adestramento dos quadros na Bia O Sl os 

estudos relatam a necessidade de aprimoramento de técnicas especiais tais como: 

aclimatação; sobrevivência, fuga e evasão; natação; camuflagem; aspectos comuns 

da vida no interior da selva; orientação; navegação e progressão no interior da selva; 

emprego de armamentos especiais; inteligência e logística16. 

 Há necessidade, ainda, de serem ministradas instruções com ênfase em 

assuntos tais como: preparação de embarcações táticas e logísticas, preparação do 
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material individual envolvendo seu acondicionamento e impermeabilização, tiro 

embarcado, tiro contra alvos móveis, como embarcações inimigas se deslocando, 

preparação de corredores de  tiro no interior da selva, embarque e desembarque de 

embarcações. 

 Fontes pesquisadas relatam ainda que especial atenção deve ser dispensada 

ao treinamento físico militar do artilheiro da selva, onde a natação e o treinamento de 

força muscular mostraram-se indispensáveis. A referida linha de treinamento parece 

necessária no programa de instrução dos quadros face a possibilidade de se 

empregar a bateria montando e desmontando seus obuseiros, fruto da  utilização de 

embarcações táticas17,18. 

A capacidade de se orientar, o conhecimento pleno da manobra e possibilidades 

da infantaria, a realização de observação aérea, a condução do tiro pelo som, saber 

operar moto-serras e abrir clareiras, transformando-as em posições de bateria, o 

comando de patrulhas, estar em condições de operar uma zona de pouso de 

helicóptero, a capacidade de planejamento de operações ribeirinhas, o conhecimento 

das embarcações disponíveis no Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia e de navegação fluvial, procedimentos face aos indígenas e cuidados 

especiais com a saúde, são algumas das inúmeras aptidões que oficiais e sargentos 

devem dominar. 

  

5 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo buscou apreciar a operacionalidade dos processos de 

desdobramento da Bia O Art 105 mm, executados no interior do ambiente da selva 

amazônica. A pesquisa também procurou verificar como os critérios técnicos que 

caracterizam o desdobramento de uma subunidade de artilharia de campanha são 

aplicados em terreno de selva amazônica. 

Foram poucas as fontes que reportaram exercícios de experimentação 

doutrinária para o aprimoramento dos processos de desdobramento de uma unidade 

de artilharia de campanha 105 mm, em ambiente de selva amazônica. Tal observação 

indica a necessidade de mais exercícios dessa natureza, a fim de explorar, com maior 

profundidade, a seleção dos processos de desdobramento para 01 (uma) Bia O no 

interior da selva. 

 A pesquisa também mostrou que existem importantes limitações ao 
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desdobramento da artilharia de campanha em escalões superiores a 01 (uma) bateria 

de obuses – impossibilidade do efetivo exercício do comando e controle, difícil 

execução das operações de topografia, elevada exposição aos meios de busca de 

alvos inimigos, pouca oferta de áreas satisfatórias ao desdobramento da Bia O e seus 

órgãos, limitados itinerários de circulação e eixos fluviais de fluxo e mobilidade 

variáveis em função das intempéries climáticas e instabilidades meteorológicas. 

 No entanto, empregar escalões menores que (01) uma Bia O parece impróprio 

já que haveria sensível perda do “efeito da Massa” ao se empregar a Bia O 

descentralizando-a em seções de tiro. Somando-se a isso a substancial perda dos 

efeitos letais da granada em função da densa cobertura vegetal “assimilar” em grande 

parte os estilhaços da munição. 

 Atualmente o 1º processo de desdobramento é o empregado na selva 

amazônica. Ele consiste na ocupação de uma única área de posição pela subunidade 

de tiro e grupo de comando. Todas as missões de tiro são cumpridas dessa área única 

e não há previsão de posições de troca. 

 As fontes estudadas revelaram que, para o desdobramento em área de selva, 

as Bia O devem buscar, em primeira prioridade, clareiras e margens secas, 

naturalmente providas pelo terreno. O dispositivo das peças e o posicionamento das 

instalações da Bia O devem ajustar-se ao terreno disponível, com distâncias menores 

entre as peças e adotando a formação em hexágono ou 6400'''. Além disso, a Bia O 

precisa estar em condição de “limpar” áreas no interior da selva, com seus meios 

orgânicos, a fim de preparar as suas áreas de posições onde será desdobrada. 

 Foram verificadas que as principais limitações ao emprego do 1º processo de 

desdobramento no interior da selva amazônica são: áreas cuja natureza do solo, 

cobertura vegetal e espaço para a instalação de todos os órgãos da Bia O; por se 

tratar de uma única posição existe grande vulnerabilidade às ações terrestres 

inimigas; fácil detecção pelos meios eletrônicos de busca de alvos inimigo; os 

itinerários de circulação  fluviais podem dificultar a rápida entrada e saída da posição.

  

 A vulnerabilidade às ações terrestres, a incerteza da frente de combate e as 

características fisiográficas do terreno de selva indicaram que os 3° e 4° processos de 

desdobramento (Figura 1) pareceram os mais adequados a selecionar. 

 O 3º processo de desdobramento consiste na ocupação de uma única área 

central pela subunidade de tiro e pelo grupo de comando. Ocupam-se várias posições 
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preparadas para o cumprimento das missões de tiro. Após o término das missões de 

tiro a Bia volta como um todo para a posição central. 

 O 4º processo de desdobramento consiste na ocupação em áreas diferentes 

pelas subunidade de tiro e grupo de comando.  Também são preparadas diversas 

posições para o cumprimento das missões de tiro. A subunidade de tiro permanece 

separada do grupo de comando durante todo o emprego da Bia O de selva.   

Será necessário a realização de novos exercícios que forneçam dados 

conclusivos a respeito das ligações efetivadas, o funcionamento dos órgãos de apoio 

logístico da Bia O e intensificar os estudos do subsistema observação terrestre no 

interior da selva.  

 Os estudos futuros, no campo do REOP, também poderão propor: soluções 

concernentes ao processo mais apropriado de desdobramento, tanto para a bateria, 

quanto para o GAC Sl; quais os processos de desdobramento serão adotados de 

acordo com as missões táticas atribuídas ao grupo ou a Bia O de selva; e, quais os 

ajustes e implementações para as instruções e adestramento da tropa que opera na 

instalação dos órgãos e seções da Bia O Sl desdobrada no terreno. 

  No entanto, fazem-se necessários novos estudos quanto aos processos de 

desdobramento para a Bia O no interior da selva amazônica. 

 Considerando que não há uma linha doutrinária consolidada, a exigüidade de 

fontes comprovadamente funcionais, associadas à realidade de aparelhamento e 

recursos existentes, faz-se necessário outras experimentações e  estudos  que 

privilegiem a execução dos processos de desdobramento. 
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APÊNDICE A – Emprego e Limitações para a instalação dos Órgãos da Bia O de 
selva 

 

Órgão da Bia O Emprego Atual Pcp Limitações 

Pos Bia Clareira ou margens de rios 
Formato e dimensões da área não 
satisfazem à instalação de todos os 
órgãos 

P Lib 
Próximo à entrada da Pos Bia 
– fácil acesso 

O material embarcado e a mata ciliar 
às vezes não oferecem boa 
camuflagem 

LF 
Frente ajustada em função do 
terreno – Hexágono / 6400’’’ 

As Pos escolhidas nem sempre 
possibilitam o melhor emprego do 
material e Seg Org Bia O ruim – 
vulnerável a ações terrestres 

PO 
Observação terrestre – Mutá 
Obs Ae – TV + Gr Fum 

Obs Terr – Terreno não oferece bons 
PO 
Obs Ae – Altos níveis de 
adestramento e instabilidade da 
Observação através da mata 

L Vtr / Emb 
200 a 500 m afastada da LF 
fora do alinhamento da Pos 

Boas áreas para camuflagem e 
dispersão muito afastadas ou muito 
próximas da Pos 

AT 
Cerca de 200 m da LF 
favorecendo a velocidade das 
saídas de Pos 

Inexistência de embarcações 
apropriadas e pesadas cargas 
embarcadas 

C Tel 
Cerca de 75 m da LF 
Ligações restritas aos ramais 
locais 

Elevado volume de carga e tempo 
excessivo para lançar e recolher os 
fios 
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APÊNDICE B – Requisitos Técnicos para o desdobramento da Bia O de selva – 
principais limitações e sugestões 

 

Requisito Pcp Limitações Sugestões e possibilidades 

Mat Pos Tir 

As Pos escolhidas nem sempre 

possibilitam o melhor emprego do 

material e Seg Org Bia O ruim – 

vulnerável à ações terrestres. 

A Bia O deve estar em condições de 

limpar e preparar a sua Pos. Deve ser 

constituída uma Tu Seg orgânica da 

Bia O 

Mun Pos 

Poucos itn circulação e inexistência 

de embarcações apropriadas ao 

transporte da Mun. 

Deve-se estudar a adoção de pré-

posicionamento em cachês e a 

aquisição de embarcações apropriadas 

ao transporte. 

C2 Inst 

Grande volume de material 

transportado e tempo excessivo 

para o lançamento e recolhimento 

do fio. 

Estudar soluções para a redução do 

material carga das C Tel. 

 R Obs Inst 

Obs Ter – Terreno não oferece 

bons PO (altimetria e densidade 

mata) 

Obs Ae –  Exige altos níveis de 

adestramento (alto custo) e 

instabilidade da Observação 

através da mata. 

Obs Ter - Investir no adestramento dos 

Obs em situações especiais (PO 

construídos e Obs ao nível do solo). 

Obs Ae – Aprimorar os níveis de 

adestramento com aeronaves e Mun 

Fum. Verificar o emprego de VANT. 

Lig Ef 

Não há informações testadas em 

contextos táticos e exercícios 

combinados com U de Arma Base. 

Realizar exercícios combinados com 

unidades da arma base levantando as 

necessidades para os trabalhos dos O 

Lig em função das Mis Tat atribuídas 

Ap Log 

Eixos fluviais não favorecem 

rápidos deslocamentos, grande 

quantidade de material (Cl I, III e 

V) e inexistência de embarcações 

adequadas. 

Viabilizar o ressuprimento 

helitransportado para pontos próximos 

à A Pos e adquirir embarcações 

apropriadas ao Ap Log. Experimentar o 

emprego dos cachês. 

 


