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OPERAÇÕES OFENSIVAS:
O GAC NO APROVEITAMENTO DO ÊXITO E PERSEGUIÇÃO

Flávio Nogueira Ventura Júnior*

Sérgio  Antonio  da Fonseca Júnior**

RESUMO

Os meios militares vêm sofrendo grande evolução nos últimos anos, e os meios de artilharia

não ficam de fora desta evolução. Os meios de artilhara do Exército Brasileiro tem data de fabricação,

em sua maioria, há mais de 50 anos atrás, e isso nos leva a pensar se eles estão em condições de se

contrapor às evoluções do combate e cumprir a sua missão de prestar apoio efetivo e eficiente aos

elementos em primeiro escalão.  Dentre as operações ofensivas,  a estudada foi  as operações de

aproveitamento do êxito e perseguição, executadas principalmente pelas brigadas blindadas e pelas

brigadas de cavalaria mecanizada, nas quais deve-se manter, o apoio contínuo e cerrado dos meios

de apoio de fogo. Este estudo visa verificar se os meios de artilharia estão de acordo com a doutrina

vigente para nosso exército. Além disso, levantar quais outros meios, que possuem características

superiores aos nossos, existentes em outros países, podem aumentar a nossa capacidade do apoio

de fogo de artilharia, de forma a permitir um apoio de fogo adequado aos elementos de manobra.

Palavras-chave: aproveitamento do êxito, perseguição, brigada de infantaria blindada, brigada

de cavalaria blindada, brigada de cavalaria mecanizada.

RESÚMEN

Los medios militares han sufrido una gran evolución em los últimos años, y los medios de

artillería no se han quedado fuera de la evolución. Los medios de artillería del  Ejército Brasileño

fueron manufacturados hace más de 50 años, eso nos lleva a piensar si ellos tienem condiciones de

afrontar el desarollo de la guerra y cumplir su missión de apoyo efectivo y eficiente a los empleados

em primer escalón. De las operaciones ofensivas, estudiamos las de aprovechamiento del éxito y

persecusión,  hechas  principalmente  por  las  brigadas  blindadas  y  por  las  brigadas  de  cavallería

mecanizada, dónde devemos mantener el apoyo continuo e cerca de los medios de apoyo de fuego.

Este  estudio  deve verificar  si  los  medios  de artillería  so  de acuerdo com la  doctrina de nuestro

Ejército. Además, señalar otros medios, que tienen cualidades mayores que nuestros, que han em

otros países,  que  pueden aumentar  nuestra  capacidade de  apoyo de  fuego  de artillería,  com el

objetivo de permitir um apoyo de fuego adecuado a los elementos de manobra.

Palabras-clave:  aprovechamiento  del  éxito,  persecusión,  brigada  de  infantería  blindada,

brigada de cavalería blindada, brigada de cavalería mecanizada. 

______________________________

* Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia

Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2009.

**  Major  da  Arma  de  Artilharia.  Bacharel  em  Ciências  Militares  pela

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2004
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1. INTRODUÇÃO

O Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), como integrante da Função de

Combate Fogos e um dos meios de apoio de fogo, deve proporcionar grande volume

de fogos e potência de fogo ao comando conforme a necessidade da manobra, em

local e momento oportunos, devendo possuir diversas características de acordo com

o  Manual  de  Campanha  “Grupo  de  Artilharia  de  Campanha  nas  Operações  de

Guerra” (EB60-ME-12.301), dentre as quais vale ressaltar: capacidade de mudança

de posição com frequência, alcance, precisão, rapidez, cadência de tiro e letalidade,

estabelecer ligação com todos os escalões. (BRASIL, 2017)

Nos  dias  de  hoje,  apesar  de  estarem  presente  as  operações  no  amplo

espectro, nas quais diversos fatores influenciam no campo de batalha, e há uma

dificuldade em se identificar até mesmo o inimigo, também deve-se ter preocupação

com as considerações civis. Porém, não se pode abrir mão da doutrina empregada

nos  combates  convencionais,  que  se  dividem  principalmente  em  operações

ofensivas e defensivas.

As operações de aproveitamento do êxito e perseguição, como um dos tipos de

Operações Ofensivas, nas quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa,

são  caracterizadas  por  um  avanço  contínuo  e  rápido  das  forças  atacantes,  de

acordo  com  o  Manual  de  Campanha  “Operações”  (EB70-MC-10.223).  (BRASIL,

2017) 

As brigadas blindadas e a brigada de cavalaria mecanizada são as mais aptas

a realizarem as operações de aproveitamento  do êxito  e  perseguição,  conforme

preconiza  em  seus  manuais,  principalmente  por  serem  dotadas  de  grande

mobilidade, potência de fogo e ação de choque, além da proteção blindada.

A participação do GAC nas operações ofensivas de aproveitamento do êxito e

perseguição exige que ele seja capacitado de grande mobilidade, para acompanhar

o ritmo do avanço das tropas apoiadas, de grande poder de fogo, para que se possa

atingir  os  objetivos  de neutralizar  ou  destruir  o  inimigo,  além de capacidade  de

comunicações, para coordenar o apoio de fogo e poder manter as ligações com a

tropa apoiada e seu apoio logístico.

Algumas  pesquisas  apresentaram  que,  além  das  características  já

apresentadas pela doutrina, faz-se necessário também que o material de artilharia,

para a utilização em determinadas operações, possa ser avaliado e comparado com

outros materiais quanto as seguintes qualidades: ser dotado de mobilidade tática,
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poder de fogo, alcance, campo horizontal, calibre e possibilidade de utilização de

munições inteligentes.

Para  as  operações  ofensivas  de  aproveitamento  do  êxito  e  perseguição,

podemos verificar que há a necessidade de que os meios de artilharia acompanhem

as tropas empregadas em 1º escalão, para manter a continuidade do apoio de fogo.

(BRASIL, 1998)

1.1 PROBLEMA

Surge então o seguinte problema: As características técnicas específicas dos

materiais  dos Grupos de Artilharia  de Campanha do Exército  Brasileiro possuem

compatibilidade  com  as  Operações  Ofensivas  de  Aproveitamento  do  êxito  e

perseguição?

1.2 OBJETIVOS

O  objetivo  deste  estudo  é  analisar  se  as  características  dos  materiais  de

artilharia:  mobilidade  tática,  alcance,  poder  de  fogo,  campo  de  tiro  horizontal  e

calibre dos materiais de artilharia atualmente empregados estão de acordo com a

doutrina do Exército Brasileiro para as operações ofensivas de aproveitamento do

êxito e perseguição.

Para que possamos atingir nosso objetivo geral, será necessário atingir alguns

objetivos específicos:

- Identificar quais as qualidades desejadas dos materiais de apoio de fogo para

as operações ofensivas de aproveitamento do êxito e perseguição, com base na

execução deste tipo de operação pela arma base e na doutrina destes tipos de

operações;

-  Apontar  as  características  dos  materiais  existentes  no  Exército  Brasileiro

quanto  à  mobilidade  tática,  alcance,  poder  de  fogo,  campo  de  tiro  horizontal  e

calibre;

- Listar materiais de artilharia existentes em outros países, apresentando suas

principais  características  referentes  à  mobilidade  tática,  alcance,  poder  de  fogo,

campo de tiro horizontal e calibre;

-  Estimar  a  adequação  dos  nossos  materiais  de  artilharia  com  relação  à

doutrina  existente,  devido  às  características  identificadas,  e  as  possibilidades

existentes em outros países.

- Mostrar soluções possíveis que contribuam para uma melhor execução das

operações de aproveitamento do êxito e perseguição.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Os objetivos têm importância para que possa ser levantado as características

necessárias que os materiais de artilharia devam possuir para serem empregados,

de  forma  efetiva,  nas  operações  de  aproveitamento  do  êxito  e  perseguição.

Analisando,  assim,  se  nossa  situação  real  está  de  acordo  com  o  previsto  na

doutrina,  e  apresentando  soluções  para  que  os  problemas  que  venham  a  ser

levantados possam ser solucionados, verificando as possibilidades existentes em

outros países no mundo.

O Exército Brasileiro tem sofrido constantes evoluções, dando um grande salto

tecnológico em diversos setores, e no que diz respeito à artilharia não poderia ser

diferente.  As  características  dos  materiais  de  artilharia  necessárias  para  as

operações  ofensivas  de  aproveitamento  do  êxito  e  perseguição,  certamente  são

fundamentais para os demais tipos de operações, dessa forma, o problema a ser

solucionado terá um alcance mais abrangente.

Além de modernização da artilharia brasileira,  o emprego de materiais  com

melhores características proporciona maiores capacidades para o Exército, atuando

também como fator de dissuasão perante outros países, principalmente na América

do Sul.
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2. METODOLOGIA

Foi  realizada  leitura  analítica  e  fichamento  de  manuais  de  campanha  para

colher  dados  que  fundamentassem  esta  pesquisa,  principalmente  quanto  às

características da brigadas blindadas e mecanizadas do Exército Brasileiro. Além de

entrevistas  com  militares  instrutores  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais

(ESAO) instrutores do assunto.

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  os  conceitos  de  pesquisa

qualitativa  foram  empregados,  pois  os  objetivos  visam  a  qualidades  e

características.

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

vista que, apesar de diferentes manuais tratarem do assunto, eles iniciam de forma

semelhante, porém ao aprofundarem o tema, são específicos para o tipo de OM ou

brigada que os enquadram. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Para que sejam verificadas as qualidades desejadas dos materiais de apoio de

fogo  para  as  operações  ofensivas  de  aproveitamento  do  êxito  e  perseguição,

inicialmente, será apresentado o que consta nas normas doutrinárias do Exército

Brasileiro, principalmente por terem sofrido recentes atualizações e modernizações

nos últimos anos. Este trabalho será realizado através de pesquisas em diversos

manuais existentes no Exército Brasileiro sejam da Infantaria, Cavalaria e Artilharia,

os quais possam ajudar no levantamento das principais características necessárias

aos meios de apoio de fogo para estes tipos de operações.

Esta  pesquisa  buscou  levantar  as  características  dos  nossos  materiais  de

artilharia  e  verificar  se  eles  estão  de  acordo  com a  doutrina,  além de  levantar

materiais existentes no mundo, com suas respectivas características, de forma a

verificar se possuem qualidades superiores aos nossos.

Foi  verificado  se  nossos  materiais  de  artilharia  atendem  ou  não  às

características doutrinárias para o emprego em operações de aproveitamento do

êxito e perseguição, observando se os materiais orgânicos das brigadas estão em

conformidade com a doutrina atual, bem como se as características atuais destes

materiais satisfazem tanto a doutrina dos nossos manuais quanto às necessidades

destes tipos de operações.
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Por fim, foi apresentado quais materiais, existentes em outros países, possuem

características que atendam às nossas deficiências quanto às características dos

materiais  de  apoio  de  fogo  para  as  operações  de  aproveitamento  do  êxito  e

perseguição.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  aproveitamento  do  êxito,  perseguição,

obuseiros,  de  diversos  países,  operações  ofensivas,  brigada  de  cavalaria

mecanizada, brigada de infantaria blindada, brigada de cavalaria blindada.

a. Critério de inclusão

-  Manuais  de  campanha  do  Exército  Brasileiro  que  mencionem  aspectos

doutrinários  quanto  às  operações  ofensivas  de  aproveitamento  do  êxito  e

perseguição.

-  Estudos  e  apresentações  sobre  materiais  de  artilharia  existentes  e  suas

capacidades.

b. Critério de exclusão

-  Trechos  dos  manuais  de  campanha  que  apresentam  características  das

operações de aproveitamento  do êxito  e  perseguição por  tropas de brigadas de

infantaria motorizada, devido ao emprego não prioritário deste tipo de brigada neste

tipo de operação.

Trechos  dos  manuais  de  campanha  que  tratam  da  brigada  de  infantaria

mecanizada,  por  não  ter  sido  mencionada  como  uma  das  principais  a  ser

empregada em operações de aproveitamento do êxito e perseguição

-  Materiais  de  artilharia  antigos  e  com  menor  capacidade  de  serem

empregados em operações de aproveitamento do êxito e perseguição.

2.2 COLETA DE DADOS

Para a busca das qualidades necessárias para o material de artilharia, buscou-

se conhecer a respeito do emprego da arma base nesses tipos de operação, dessa

forma buscou-se verificar esse emprego com base em entrevistas.

2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar  o  conhecimento técnico sobre o emprego das

brigadas de cavalaria blindada e mecanizada, foi realizada entrevista com o instrutor

do Curso de Cavalaria da ESAO que ministrou a instrução de operações ofensivas

de aproveitamento  do êxito  e  perseguição no ano de 2018,  o  Cap FERNANDO
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JOSÉ SCANDIUZZI, com o intuito de verificar quais as principais características das

tropas empregadas em 1º escalão, de forma a concluirmos quais qualidades sejam

necessárias para constarem nos meios de artilharia.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o manual campanha EB20-MC-10.206 “Fogos”, a artilharia

deve  atuar  de  forma  contínua  e  imediata,  pois  tem possibilidade  de  rapidez  de

intervenção, independentemente das condições meteorológicas e do terreno, tendo

que possuir semelhança de mobilidade tática com a das forças apoiadas. (BRASIL,

2015)

Pode-se definir as Operações Ofensivas com base no Manual de Campanha

EB70-MC-10.223 “Operações”, o qual as define da seguinte maneira: 

As  operações  ofensivas  (Op  Ofs)  são  operações  terrestres

agressivas  nas  quais  predominam  o  movimento,  a  manobra  e  a

iniciativa, para cerrar sobre o inimigo, concentrar poder de combate

superior, no local e no momento decisivo, e aplicá-lo para destruir ou

neutralizar suas forças por meio do fogo, do movimento e da ação de

choque (Fig  3-1).  Obtido  sucesso,  passa-se ao aproveitamento do

êxito ou à perseguição. (BRASIL, 2017)

O  manual  EB70-MC-10.223  também  menciona  que,  nas  Operações

Ofensivas,  os  resultados  mais  decisivos  são  alcançados  por  forças  potentes  e

altamente móveis. (BRASIL, 2017)

O  Manual  de  Campanha  EB70-MC-10.223  (Operações)  define  o

aproveitamento do Êxito da seguinte maneira:

O aproveitamento do êxito é a operação que se segue a um ataque

exitoso e que, normalmente, tem início quando a força inimiga se encontra

em dificuldades para manter suas posições. Caracteriza-se por um avanço

contínuo e rápido das nossas forças, com a finalidade de ampliar ao máximo

as  vantagens  obtidas  no  ataque  e  anular  a  capacidade  do  inimigo  de

reorganizar-se  ou  realizar  um movimento  retrógrado  ordenado.  É  a  que

obtém os resultados mais decisivos dentre  as operações ofensivas,  pois

permite a destruição do inimigo e de seus recursos com o mínimo de perdas

para o atacante. (BRASIL, 2017).

O  Manual  de  Campanha  Americano  Fm  3-90-2  menciona  que  para  o

aproveitamento do êxito é necessário ataque rápido em toda a frente para negar ao

inimigo a estabilização da defesa.

O Manual de Campanha EB70-MC-10.223 (Operações) define a Perseguição

da seguinte maneira:
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A perseguição é a operação destinada a cercar e destruir uma força

inimiga que está  em processo de desengajamento do combate ou tenta

fugir. Ocorre, normalmente, logo em seguida ao aproveitamento do êxito e

difere deste pela não previsibilidade de tempo e lugar e por sua finalidade

principal, que é a de completar a destruição da força inimiga. Portanto, não

se  planeja  nem  se  conta  previamente  com  forças  especificamente

designadas para a sua execução. Embora um objetivo no terreno possa ser

designado, a força inimiga é o objetivo principal. (BRASIL, 2017)

O Manual C 6-20 “Grupo de Artilharia de Campanha”, dentre outros assuntos

referentes ao emprego do GAC, em seu décimo capítulo, rege sobre os princípios

gerais da organização para o combate da Artilharia de Campanha no aproveitamento

do êxito e perseguição. Além de mencionar que o comando deve ser mantido de

forma centralizada sempre que possível, cabendo descentralizações nesses tipos de

operações, com baterias em apoio direto ou em reforço a alguma peça de manobra,

devido as largas frentes e ao número de eixos de progressão, buscando-se manter o

apoio cerrado e contínuo ao elemento de manobra. Por se tratar de operações de

movimento,  o  grupo  se  posiciona  o  mais  a  frente  o  possível,  no  dispositivo  da

brigada. (BRASIL, 1998)

As mudanças de posição são mais frequentes, pois os elementos apoiados

atingem, em curto prazo, o alcance máximo do material devido à maior rapidez das

ações,  ocasionando  um  constante  deslocamento  para  posições  de  manobra,

próximas aos eixos de progressão, a fim de possibilitar a continuidade de apoio.

(BRASIL, 1998)

Pelo desdobramento em posições mais avançadas, há a necessidade de se

reforçar  as  medidas  de  segurança  de  forma  a  reduzir  as  vulnerabilidades  da

artilharia, tais como deslocamentos para ocupar posição por itinerários desenfiados,

escalonamento  de  tempo;  menor  tempo  de  permanência  na  posição  após  o

cumprimento de missões que envolvam grande quantidade de tiros; realização de

regulações (desde que autorizadas) e utilização de trajetórias mais tensas e com

menor duração de trajeto, procurando- se evitar a localização e identificação dos

meios de artilharia pelos radares inimigos. (BRASIL, 1998)

Para  maior  rapidez  da  execução  do  tiro,  utiliza-se  normalmente

Reconhecimento  Escolha  e  Ocupação  de  Posição  (REOP)  com  tempo  restrito,
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mensagens de tiro abreviadas e levantamento topográfico expedito, procurando-se a

utilização de equipamentos eletrônicos para o emprego de Prancheta de Tiro Precisa

(PTP). Há também preponderância de fogos inopinado sobre os fogos previstos e

utilização de cartas topográficas em escalas menores, com menor precisão, pelo

fato de as brigadas blindadas atuarem em larga frente e em profundidade. (BRASIL,

1998)

Quanto à conduta no aproveitamento do êxito, o Manual C 6-20 menciona o

emprego da artilharia:

O elemento que realizará a manutenção do contato ou a fixação do
inimigo, a princípio não contará com apoio de fogo de artilharia. A artilharia,
normalmente,  atua  centralizada  em cada  eixo,  quando  for  realizado  um
ataque para abertura do referido eixo, ou quando o mesmo for aberto pelo
fogo. Na segunda situação, em função das necessidades de meios de apoio
de fogo para abertura do eixo, pode-se centralizar o tiro dos elementos de
artilharia dos eixos de progressão.

O  1º  escalão  (valor  Subunidade),  que  vai  a  testa  da  coluna  de
marcha, poderá solicitar o apoio de fogo da artilharia, quando tiver o seu
movimento  interrompido  pela  ação  do  inimigo.  Este  pedido  que,
normalmente, tem sua origem no observador avançado, é coordenado pelo
O Lig,  que fará  a  retransmissão  para  a  C  Tir  Gp,  se  for  necessário.  O
Comandante  da  Bateria,  que  está  à  retaguarda  da  Subunidade  em  1º
escalão,  poderá  ordenar  ao  Comandante  da  Linha  de  Fogo,  que  ocupe
posição para o cumprimento da missão de tiro. Caso não seja possível o
contato  com a  C  Tir  Gp,  o  O Lig,  após  realizar  a  devida  coordenação,
poderá determinar ao OA que se ligue com a C Tir Bia para o cumprimento
da citada missão de tiro. (BRASIL, 1998)

O  Manual  de  Campanha  EB70-MC-10.223  ressalta  que  nas  operações

ofensivas os sistemas de busca de alvos devem ser empregados o mais à frente

possível para proporcionar um apoio contínuo em profundidade. (BRASIL, 2017)

O Manual de Campanha C7 – 20 “Batalhão de Infantaria Blindado”, menciona

que operações de aproveitamento do êxito comportam dois tipos de forças: a força

de aproveitamento do êxito e a força de acompanhamento e apoio, sendo que as

duas devem possuir grande mobilidade. Além disso, ressalta que as unidades de

Infantaria  Blindada  são  as  mais  aptas  para  esse  tipo  de  missão  por  causa  do

movimento rápido característico deste tipo de operação. (BRASIL, 2003)

O Manual de Campanha C 17 – 20 “Forças Tarefas Blindadas” menciona que

as operações de perseguição são constituídas por uma força de pressão direta e

uma força de cerco, sendo as unidades blindadas as mais aptas para este tipo de

operação, sendo uma FT RCC a mais apta para a primeira e uma FT BIB para a

última. (BRASIL, 2002)
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O Manual de Campanha C 17 – 20 ainda ressalta que os elementos de apoio

ao combate e de apoio logístico devem ser altamente móveis, pois a mobilidade é

importante durante o aproveitamento do êxito. Dessa forma, podemos concluir que o

GAC orgânico de unidades que cumprem esse tipo de missão deve ter mobilidade

compatível com ao da tropa apoiada. (BRASIL, 2002)

O Manual C 17-20 ainda menciona que as FT BIB e FT RCB são as mais aptas

a  constituírem a  força  de  cerco  ou delas  participar,  sendo  os  BIB  orgânicos de

Brigadas de Infantaria  e  Cavalaria  Blindadas,  e  o RCB orgânico de brigadas de

Cavalaria Mecanizada. (BRASIL, 2002)

As brigadas blindadas e de cavalaria mecanizadas do Exército possuem os

seguintes GAC como apoio de fogo:

A 1ª  Brigada de Cavalaria  Mecanizada,  localizada em Santiago –  RS,  tem

como apoio de fogo orgânico o 19º GAC, com material  autorebocado 105mm (M

101).

A 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, localizada em Uruguaiana – RS, tem

como apoio de fogo orgânico o 22º GAC AP, com material autopropulsado 105mm

(M 108).

A 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, localizada em Bagé – RS, tem como

apoio de fogo orgânico o 25º GAC, com material autorebocado 105mm (M 101).

A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,  localizada em Dourados – MS, tem

como apoio de fogo de artilharia orgânico o 9º GAC, com material  autorebocado

105mm (M 101).

A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, localizada em Curitiba – PR, tem como

apoio de fogo de artilharia  orgânico  o  5º  GAC AP,  com material  autopropulsado

105mm (M 108).

A 6ª Brigada de Infantaria Blindada, localizada em Santa Maria – RS, tem como

apoio de fogo de artilharia  orgânico  o  3º  GAC AP,  com material  autopropulsado

105mm (M 108).

A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, localizada em Cascavel – PR, tem

como apoio de fogo de artilharia orgânico o 26º GAC, com material autorebocado

105mm (L 118).

Pode-se  verificar,  dessa  forma,  que  todas  as  brigadas  de  cavalaria

mecanizadas empregam material 105mm, sendo que somente uma, a 2ª Brigada de
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Cavalaria  Mecanizada conta  com apoio  de material  autopropulsado.  As brigadas

blindadas, por sua vez, empregam material 105mm autopropulsado.

O Manual de Campanha Americano FM 6-20-1 Field Artillery Cannon Batallion

(pág 29)  menciona  que deve-se  ter  considerações adicionais  para  o  suporte  do

aproveitamento do êxito e perseguição quanto à aquisição de alvos, meteorologia,

reconhecimento, comunicações, comando e controle.

O Manual de Campanha EB20-MC-10.206 “FOGOS” menciona também que

“durante todo o combate ofensivo, a artilharia de campanha deve proporcionar o

apoio de fogo às unidades de combate de forma contínua e móvel, adaptando-se ao

ritmo de avanço das unidades.” (BRASIL, 2015)

O Manual de Campanha C 6-1 menciona que, no emprego da artilharia nas

operações  ofensivas  de  aproveitamento  do  êxito  e  perseguição,  é  básico  que

possua, pelo menos, a mesma mobilidade da força a apoiar, sendo este um dos

aspectos a serem considerados neste estudo. (BRASIL, 1997)

Em seu artigo “A Artilharia de Campanha  da Bda Inf Mec: Um estudo sobre

seu  obuseiro”,  o  Major  André  Mendes  Pereira  de  Paula  menciona  que  “é  de

fundamental importância que o sistema apoio de fogo possua a mesma capacidade

de  deslocamento  e  de  transposição  de  obstáculos  de  sua  brigada,  a  fim  de

possibilitar  a  manutenção  do  apoio  de  fogo  adequado  durante  as  diversas

operações.” (DE PAULA, 2015)

A Doutrina Militar sugere que os grupos de artilharia orgânicos das brigadas

blindadas e mecanizadas sejam autopropulsados, de forma a atender a mobilidade

da tropa apoiada, o que cresce de importância nas operações de aproveitamento do

êxito e perseguição, porém o material  existente atualmente no Exército Brasileiro

não segue em, sua totalidade, o que previsto na doutrina, acarretando em um apoio

não adequado aos elementos apoiados, principalmente no quesito mobilidade.

Uma característica a ser analisada é o alcance do material de artilharia, que

pode influenciar no apoio prestado à tropa devido à velocidade das ações, e, no

consequente acompanhamento por parte da artilharia. Quanto maior for o alcance

do material, maior será a distância que a tropa apoiada deverá percorrer para que a

artilharia  mude  de  posição,  ocasionando  um  número  menor  de  mudanças,  e,

consequentemente melhorando a continuidade do apoio.
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Outra característica é o poder de fogo, pois quanto maior o poder de fogo do

material, maior a sua capacidade de destruição e, consequentemente maior o efeito

desejado do apoio de fogo sobre as forças inimigas, 

Além disso, quanto maior for o campo de tiro horizontal, maior a frente a ser

apoiada sem que seja necessária uma nova pontaria ou mudança de posição, o que

melhora a continuidade do apoio de fogo, bem como a possibilidade de se bater um

maior número de alvos de uma mesma posição com uma Unidade de Tiro.

De acordo com de Paula (2015), em seu artigo: “A Artilharia de Campanha da

Bda Inf  Mec:  Um estudo sobre  seu obuseiro”,  chegou-se à  conclusão de que o

calibre médio seria, teoricamente, o ideal para o obuseiro que propiciasse apoio as

Brigadas de Infataria Mecanizada:

Segundo o Manual  de Campanha C 6-1 (1997),  o  obuseiro  é  um

armamento que possui um tubo de comprimento médio, velocidade inicial

média e que pode operar com grandes ângulos de elevação. Além disso, é

classificado em calibre leve (até 120 mm, inclusive), médio (120 mm até 160

mm)  e  pesado  (acima  de  210  mm).

Nos anos 80, iniciou-se uma tendência de padronização do calibre 155 mm,

tendo em vista que o referido calibre propiciava de maior alcance, alto grau

de eficácia,  centralização, além de possuir  uma inigualável  variedade de

munições, já que as munições de precisão são compatíveis somente com o

calibre  médio  (MCKENNEY,  2007).

O calibre 155 mm/52 [11] é, atualmente, o padrão definido pela Organização

do Tratado  do  Atlântico  Norte  (OTAN)  para  apoio  às  brigadas médias  e

pesadas,  pois  proporciona  maior  emassamento  de  fogos,  maior

profundidade (alcance) às forças de manobra, bem como a utilização de

toda a gama de munições especiais existentes. O calibre 105 mm seria o

mais adequado para garantir o apoio de fogos as forças aerotransportadas e

aeromóveis, bem como para emprego em cenários montanhosos (GRILO;

MIMOSO, 2010).

Após entrevista com o instrutor do Curso de Cavalaria, Cap Fernando José

Scandiuzzi,  instrutor  da  matéria  operações  ofensivas:  aproveitamento  do  êxito  e

perseguição, foi levantado que os elementos dos Regimentos de Carro de Combate

orgânicos  das  brigadas  de  infantaria  e  cavalaria  blindadas  e  os  elementos  dos

Regimentos  de  Cavalaria  Blindados,  orgânicos  das  brigadas  de  cavalaria
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mecanizada, empregam meios blindados sobre lagartas, enquanto os elementos dos

Regimentos de Cavalaria Mecanizados empregam meios mecanizados sobre rodas.

A doutrina deles, independente do seu material, adota que a progressão nestes

tipos de operação seja de 24 km/h, o que pode variar dependendo da resistência do

inimigo e das condições do terreno.

Ambos  elementos  contam com apoio  de  fogo  orgânico  de  morteiro  81mm,

seção de metralhadora e morteiro pesado 120mm, o que lhes permite um apoio de

fogo de alcance até 8km aproximadamente.

As brigadas blindadas e de cavalaria  mecanizadas empregam os seguintes

materiais atualmente: obuseiro M 108 AP e M101 respectivamente, sendo que foram

analisados alguns materiais existentes na artilharia brasileira que possam ser de

interesse  de  nosso  estudo,  para  verificar  suas  compatibilidades  com  as  tropas

blindadas e mecanizadas.

Alguns  dos  materiais  de  artilharia  existentes  no  Brasil,  os  quais  são

empregados nas brigadas aqui estudadas, possuem as seguintes características

Material Tracionamento Calibre Alc máximo
M 101

Autorebocado (sobre rodas)
105m

m
11.100

L 118 Autorebocado (sobre rodas) 105m

m
20.2km

M 108 Autorebocado (sobre rodas) 105m

m
11.100

M 109 A3
Auto propulsado (sobre lagartas)

155m

m
23.3

M 109 A5 + BR
Auto propulsado (sobre lagartas)

155m

m
30km

Fonte: http://armedforces.eu/land_forces/self_propelled_artillery?page=2

Estes são alguns materiais de artilharia existentes no mundo, com algumas de

suas características, as quais interessam ao nosso estudo.

País Material Calibre(mm) Tracionamento Alc máximo (Km)
África do

Sul
G6 - 52 155 Auto propulsado (sobre rodas) 67

Alemanha
Panzerhaubitze

2000
155 Auto propulsado (sobre lagartas) 40

China PLZ 05 (05) 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 100
Coreia do

Sul
k9 Thunder 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 30

Eslováquia Zuzana 2 155 Auto propulsado (sobre rodas) 40
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Eslováquia EVA 155 Auto propulsado (sobre rodas) 41

EUA m109 A6 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 30

EUA M 777 155 Auto propulsado (sobre rodas) 30
França CAESAR 155 Auto propulsado (sobre rodas) 55

Inglaterra AS-90 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 30
Israel ATMOS 2000 155 Auto propulsado (sobre rodas) 41
Japão Type 99 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 38

Polônia AHS krab 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 40

Russia 2S19 Msta - S 152 Auto propulsado (sobre lagartas) 36

Russia 2S35 Koalitsiya-
SV

152 Auto propulsado (sobre lagartas) 70

Sérvia NORA B – 52 155 Auto propulsado (sobre rodas) 41
Suécia ARCHER 155 Auto propulsado (sobre rodas) 60

Tchecoslov
áquia

DANA-M1 CZ 152 Auto propulsado (sobre rodas) 20

Turquia T 155 Firtina 155 Auto propulsado (sobre lagartas) 40
Turquia MKE YAVUZ 155 Auto propulsado (sobre rodas) 40

Fonte: http://armedforces.eu/land_forces/self_propelled_artillery?page=2

Dentre os materiais de artilharia existentes em outros países, verificamos que

em sua  maior  parte  são  autopropulsados,  variando  bastante  entre  serem sobre

rodas ou sobre lagartas, com campo de tiro horizontal em 6400’’’, calibre 155mm e

alcance superior a 30km, sendo que muitos chegam aos 40km. 

Concluiu-se que o material M 101 não atende às necessidades de mobilidade

para os combates modernos.( BENETTI, 2008)

Além disso, os materiais 105mm, devido ao menor poder de fogo, não atendem

ao quesito letalidade, importante para as operações de aproveitamento do êxito e

perseguição,  as  quais  são  conduzidas  pelas  brigadas  blindadas e  mecanizadas,

sendo essencial unir a mobilidade e letalidade com o poder de fogo elevado dos

calibres 155mm, campo de tiro de 6400’’’. 

Conclui-se,  portanto,  que  o  L118AR atende  a  tais  requisitos,  com elevado

alcance,  flexibilidade  e  mobilidade,  porém,  quando  não  for  transportado  por

helicóptero, será tracionado por meio de viaturas, principalmente em operações de

aproveitamento do êxito e perseguição, tendo em vista que são executadas já em

uma fase final do combate, enquanto as operações de infiltração realizadas pelas

tropas aeromóveis ocorrem durante o ataque propriamente dito desta forma, pode-

se perder mobilidade em comparação com meios autopropulsados, além de poder

de fogo de seu calibre 105mm em relação aos materiais 155mm.
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O material  M108 AP,  apesar  de possuir  mobilidade tática,  tem seu alcance

reduzido devido ao calibre 105mm, principalmente se comparado a outros materiais

já existentes no Exército Brasileiro, sendo conclusivo pelo Maj Cesar Carriel Benetti

que  “seu  desgaste  e  alcance  reduzido  já  o  tornam  incapaz  de  atender   às

necessidades das brigadas que deve apoiar”, sendo que atualmente são orgânicos

das brigadas blindadas.

Quanto  ao  material  M109  AP  A3,  ele  possui  mobilidade  tática  elevada,

semelhante  ao  M108  AP,  com alcance  superior,  podendo  chegar  a  mais  23km,

relativa proteção blindada e maior poder de fogo por se tratar de calibre 155mm,

porém o fato de ser  sobre lagartas,  o faz ser  mais compatível  com as brigadas

blindadas, as quais também empregam meios sobre lagartas, como M 113 e o carro

de combate Leopard 1A5, acompanhando as mesmas vantagens e desvantagens

que estes materiais possuem com relação ao terreno, seja pela capacidade anfíbia

(não completa para os materiais existentes), seja pela sua flexibilidade com diversos

tipos de terrenos, e até mesmo pela sua logística mais complexa e mais dispendiosa

quanto à manutenção e suprimento, de forma que o apoio de fogo pode ser mantido

durante o prosseguimento das operações. 

Por outro lado, quando são analisados outros materiais mais avançados em

outros  países,  verifica-se  oportunidades  de  melhoria  aos  nossos  equipamentos,

além  disso,  os  materiais  M109  AP  não  fazem  parte  das  brigadas  blindadas  e

mecanizadas, mas sim da artilharia divisionária, o que vai de encontro à doutrina

atual quanto ao apoio de fogo das brigadas, não quanto ao das AD.

O M109 A5+BR, o qual foi adquirido recentemente pelo Exército Brasileiro e

fará  parte  do  3º  GAC AP e  5º  GAC AP,  orgânicos  da  6ª  Brigada  de  Infantaria

Blindada e 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, respectivamente, adequa a artilharia

destas  brigadas  com  a  doutrina  atual,  principalmente  nas  operações  de

aproveitamento do êxito e perseguição, ao elevar o alcance dos obuseiros a até

30km, reduzindo o tempo de entrada em posição e desencadeamento das missões

de tiro,  as  quais  são preponderantemente a  pedido,  devido  a novas tecnologias

empregadas, permitindo um apoio de fogo mais eficaz e eficiente, possibilitando às

tropas  apoiadas  a  continuidade  do  apoio  de  fogo,  sem reduzir  a  velocidade  de

progressão.

Verifica-se desta forma que o material empregado pelas brigadas de cavalaria

mecanizadas  são  todos  105mm,  sendo  que  somente  a  5ª  Brigada  de  Cavalaria
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Mecanizada conta com o apoio de material autopropulsado, porém, sobre lagartas, o

que torna o material  de apoio de fogo da brigada com compatibilidade relativa à

tropa apoiada, tendo em vista que a maioria dos meios empregados pelas brigadas

de cavalaria mecanizadas são sobre rodas.

Quanto às brigadas de infantaria e cavalaria blindadas, os materiais de apoio

de  fogo  são  autopropulsados  sobre  lagartas,  da  mesma  forma  que  os  meios

empregados pelos elementos que atuariam em 1º escalão, porém o calibre também

é 105mm, perdendo em poder de fogo e alcance, necessitando que um número

maior de entradas em posição sejam realizadas para se manter a continuidade do

apoio de fogo, podendo prejudicar a velocidade das operações.
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4.CONCLUSÃO

Após análise dos meios de apoio de fogo existentes atualmente na artilharia de

Campanha do Exército Brasileiro, verificou-se que em poucas características nossos

materiais encontram-se de acordo com a doutrina vigente, mas não seria totalmente

correto dizer que não teriam condições de prestar um apoio de fogo eficiente à força

apoiada no tipo de operação estudada, bem como em diversas outras operações.

Em relação  ao  alcance,  calibre  e  poder  de  fogo,  os  materiais  do  Exército

Brasileiro estão em desacordo com a doutrina atual, pois esta faz previsão de apoio

de fogo com meios de 155mm autopropulsado, sendo que todos os GAC orgânicos

das  brigadas  blindadas  e  mecanizadas  são  de  calibre  105mm,  com alcance  de

pouco mais de 11km. Quando verifica-se materiais existentes no mundo, observa-se

que boa parte deles possui alcance de cerca de 30km, o que praticamente reduziria

pela metade o número de posições a serem ocupadas pela artilharia,  permitindo

assim, a continuidade do apoio de fogo sem interferir na velocidade de progressão

da tropa apoiada.

Em relação à velocidade, observando a compatibilidade dos meios da tropa

apoiada  com  os  meios  de  apoio  de  fogo  em  relação  a  sua  capacidade  de

deslocamento, verifica-se que somente as brigadas blindadas possuem meios de

apoio de fogo orgânicos compatíveis, pois são empregados os materiais M108 sobre

lagartas, compatíveis com os principais meios empregados pelas tropas blindadas,

M113 e VBC Leopard A5.

Quanto ao campo de tiro, os materiais que possuem campo de tiro em 6400’’’

totalizam apenas 2 brigadas das estudadas, as brigadas blindadas.

Vale ressaltar que praticamente nenhum dos materiais existentes no Brasil tem

capacidade de empregar munições inteligentes, principalmente por serem bastante

antigos, e pelo fato de que a maioria dessas munições são fabricadas para calibre

155mm. 

Em comparação  com os  meios  mais  modernos  existentes,  pode-se  evoluir

bastante,  principalmente  no  quesito  alcance,  visto  que  a  maioria  tem  alcance

superior a 30km, e mobilidade, pois há materiais autopropulsados que são sobre
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rodas,  sendo mais compatíveis  com as tropas mecanizadas.  Além disso,  eles já

atendem outros quesitos quanto ao campo de tiro 6400’’’, possibilidade de emprego

de munições inteligentes e poder de fogo, por ser calibre 155mm.

Por fim, chega-se a conclusão que os materiais de artilharia brasileiros estão

em desacordo com a doutrina na maior parte dos quesitos analisados, e com muitas

oportunidades  de  melhoria  em  comparação  com  outros  materiais  existentes  no

mundo, mas não se deve descartar que, apesar de deficiente, este apoio de fogo

tem condições de cumprir sua missão nas Operações de Aproveitamento do Êxito e

Perseguição, tendo que atender à tropa apoiada da melhor forma possível, mesmo

que isso necessite principalmente um número maior de entradas em posição, em

posição que estejam mais próximas ao inimigo, prejudicando a segurança.

Caso  nosso  material  tivesse  um  alcance  superior,  menos  posições  seriam

necessárias para que fosse mantida a continuidade do apoio de fogo, permitindo um

apoio  de  fogo  mais  rápido  para  a  tropa  em  1º  escalão,  e  contribuindo  para  a

segurança da artilharia de forma a evitar fogos de contrabateria.

Os materiais de artilharia também devem possuir mobilidade compatível à da

tropa apoiada, de forma a não atrasá-la por falta de apoio de fogo devido às más

condições de trafegabilidade que possam ser impeditivas para alguns materiais de

artilharia, além da velocidade de progressão semelhante, pois meios semelhantes

teriam  as  mesmas  condições  de  trafegabilidade,  empregando  até  mesmo

velocidades semelhantes.
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