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RESUMO 

O presente trabalho aponta a importância do apoio de fogo de artilharia em uma missão de força de 
cobertura em um contexto de uma marcha para o combate, operação tão importante quanto em seu 
fim, o objetivo final da ofensiva. Nenhum Exército vence um combate na defensiva, a marcha para o 
combate, mesmo sendo um meio e não um fim nos combates ofensivos, tem a finalidade de 
estabelecer, ou restabelecer, o contato com o inimigo. Se a força de cobertura, que tem a nobre missão 
de proteger o grosso da tropa, não possuir o apoio de fogo necessário para a sua função, todo o exército 
que está em uma missão ofensiva e procura o contato com o inimigo, fracassará antes mesmo de entrar 
em um combate decisivo. Este artigo científico foi desenvolvido para verificar se a sistemática e o fluxo 
do pedido de tiro de artilharia são realmente eficientes e cumprem a função a qual foram propostos. 
Foram colhidas informações doutrinárias em diversos manuais de artilharia e cavalaria, principalmente, 
com análise no novo manual de planejamento e coordenação de fogos, o qual trouxe mudanças na 
coordenação do apoio de fogo de artilharia, em artigos e questionário com os clientes da artilharia, os 
cavalarianos.  

Palavras-chave: Artilharia. Cavalaria. Marcha Combate. Força de Cobertura. Observação Tiro. Pedido 
Tiro. Mecanizada. 

 

ABSTRACT 
 
The present work points out the importance of artillery fire support in a mission of covering force in a context of 
a march for combat, operation as important as at its end, the ultimate goal of the offensive. No Army wins a combat 
on the defensive, the combat march, even though it is a means and not an end in offensive combat, has the purpose 
of establishing, or reestablishing, contact with the enemy. If the covering force, which has the noble mission of 
protecting the bulk of the troop, does not have the necessary fire support for its function, any army that is on an 
offensive mission and seeks contact with the enemy will fail before to enter a decisive battle. This scientific paper 
was developed to verify if the systematic and the flow of the request of artillery shot are really efficient and fulfill 
the function to which they were proposed. Doctrinal information was collected from various artillery and cavalry 
manuals, mainly with analysis in the new fire planning and coordination manual, which brought about changes in 
the coordination of artillery fire support, articles and questionnaires with artillery clients, cavalryman. 
 
Keywords: Artillery. Cavalry. March Combat. Coverage Strength. Observation Shooting. Request Shooting. 
Mechanized. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Cavalaria por séculos vem sofrendo constantes evoluções, passando por 

modificações em seu material, por consequência, em sua doutrina, sempre atento às 

evoluções tecnológicas. Neste contexto, foi empregada em campo de batalha como 

um meio de ganhar velocidade e agilidade no teatro de operações com uso de cavalos, 

elefantes, carros de guerra, carros blindados e helicópteros (BRASIL, 1999, p. 1-2). 

Fruto dessa evolução tecnológica e de experiências em combate, o manual de 

emprego da cavalaria, C2-1, ressalta a importância do chefe militar, o adestramento 

de seus militares, a disponibilidade de meios modernos para combater (BRASIL, 1999, 

p. 1-2), resumindo-se em três importantes pilares da Arma:  

- Como combater (doutrina)?  

- Com quem combater (Quadro de Organização)?  

- Com o que combater (Quadro de Distribuição de Material)?  

Já a Artilharia de Campanha, a qual tem como missão principal apoiar pelo fogo 

a força, destruindo ou neutralizando as forças inimigas que ameacem o êxito das 

operações, não poderia ficar à margem nesta evolução de doutrina e material, pois os 

principais elementos do combate que se aproveitam dos meios de apoio de fogo de 

artilharia, são os elementos de manobra, como a cavalaria (BRASIL, 1997, p. 1-1). 

Dentre as inúmeras missões que a cavalaria realiza, destacam-se as Operações 

de Segurança, as quais tem como objetivo, negar ao inimigo a inquietação, a surpresa 

e a observação. Existem três graus de segurança (BRASIL, 2002, p. 5-3), sendo eles:  

- Vigilância: é a ação de segurança proporcionada a uma força ou região, pelo 

estabelecimento de postos de observação afim de detectar o inimigo o mais a frente 

possível; 

- Cobertura: é a ação de segurança proporcionada a uma força ou região com 

elementos distanciados ou destacados na direção do inimigo que procuram intercepta-

lo, engajá-lo, retardá-lo, desorganizá-lo ou iludi-lo, antes que o mesmo possa atuar; e 

- Proteção: é a ação de segurança proporcionada a uma força ou região com 

elementos à frente, flanco e retaguarda imediatos para impedir a observação, o fogo 

direto e a surpresa. 

Independente do grau de segurança, a artilharia será a responsável em prover o 

apoio de fogo cerrado às tropas de cavalaria. 

 



 6 

1.1 PROBLEMA 

 
Em um quadro de Operações Ofensivas, busca-se a iniciativa das ações, o 

movimento e a manobra, cerrando sobre o inimigo poder de combate superior em 

momento e local decisivo para destruir ou neutralizar suas forças por meio do fogo, 

movimento e ação de choque (BRASIL, 2017, p. 3-1). 

A Marcha para o Combate é um tipo de operação ofensiva que busca o contato 

com o inimigo com agressividade antes que o mesmo possa reagir. Neste contexto, o 

comandante da força lança mão de uma força de cobertura a frente do grosso de suas 

tropas, a fim de esclarecer a situação, desorganizar e destruir o inimigo e conquistar 

acidentes capitais (BRASIL, 2002, p. 5-5). 

Levando em consideração que dentro da organização da cavalaria, a mais apta 

a realizar uma força de cobertura é a Cavalaria Mecanizada, temos como papel 

principal no apoio de fogo a artilharia, a qual atua juntamente no planejamento, 

orientação e condução com precisão e coordenação. Dessa forma as unidades devem 

possuir apoio de fogo adequado e preciso que forneça alcance operativo e mobilidade 

para a tropa e para o comandante. Neste contexto geral, a Artilharia ganha importância 

para garantir à força apoiada a capacidade de obter e manter a iniciativa, derrotar as 

ameaças, interferindo na manobra do inimigo, quebrando o seu dispositivo, destruindo 

ou neutralizando alvos importantes para o sucesso das operações (BRASIL, 2017, 

p.1-7). 

Dentro de um quadro de operações terrestres, a figura do observador avançado 

(OA) e do Oficial de Fogos da Subunidade (OFSU), ambos artilheiros, integrando a 

célula de coordenação de apoio de fogo junto à cavalaria, tornam-se de fundamental 

importância, por serem os elos com o apoio de fogo de artilharia. Dessa forma os tiros 

serão desencadeados de forma rápida e precisa sobre alvos que irão influenciar no 

desenrolar do combate. 

Cada Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec), receberá um Oficial 

de Fogos da Subunidade (OFSU), oficial subalterno de artilharia, podendo ser um OA, 

este será o assessor de fogos de trajetória indireta do Comandante do Esqd C Mec, 

pois o mesmo conta com morteiros orgânicos do esquadrão e do Rgt para o apoio de 

fogo de trajetória indireta, além do apoio de artilharia, dessa forma, esse elemento de 

artilharia em apoio cerrado ao comandante (Cmt) do Esqd, será peça chave na 

coordenação do apoio de fogo à subunidade (SU) (BRASIL, 2017, p. 2-28). 
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Com a aprovação no ano de 2017 do novo manual EB70-MC-10.346, 

Planejamento e Coordenação de Fogos, criou-se a figura do OFSU, este fica mais 

cerrado com o Cmt Esqd, e também um cargo de OA em cada Pel. Desta forma, o Pel 

C Mec contará com o Obs Pel (Sargento Adjunto do Pel), OA, (oficial de artilharia), e 

no Esqd, o OFSU, oficial de artilharia assessor do Cmt Esqd, ou seja, na célula de 

coordenação de apoio de fogo de cada Esqd C Mec, há 7 (sete) elementos da Força 

Terrestre (F Ter) ligados diretamente ao apoio de fogo, dentre estes, 4 (quatro) oficiais 

de artilharia, conforme a figura 1 abaixo. Um fato previsto em manual que ainda não 

é realidade, quer seja pela sua novidade, quer seja pela falta de oficiais subalterno no 

Grupos de Artilharia de Campanha (GAC). 

 

 
Figura 1 – Elementos do Centro de Coordenação de Apoio de Fogo / SU. 
Fonte: BRASIL (2017, p. 2-28). 
 

Isto posto, na prática, em que medida a sistemática do pedido e fluxo de tiro 

será efetiva no tocante à realização do tiro?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 
O presente estudo irá integrar os conhecimentos e doutrinas de emprego 

presentes em manuais da Cavalaria e Artilharia, somando-se com outros manuais de 

doutrina do Exército Brasileiro (EB) sobre Operações de Segurança, Planejamento e 

Coordenação de Fogos e notas de aula para analisar o processo de Apoio de Fogo 
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de Artilharia à Cavalaria Mecanizada, como força de cobertura (F Cob), em um quadro 

de marcha para o combate (M Cmb), com a intenção de verificar a sua eficiência ou 

não. 

Pretende-se analisar a efetividade da sistemática do pedido e condução do tiro 

de artilharia como apoio de fogo. Para atingir esse objetivo geral do trabalho foram 

formulados os seguintes objetivos específicos: 

a. identificar a doutrina de Operações de Segurança, principalmente no grau de 

segurança cobertura; 

b. apresentar as características, doutrina de emprego e peculiaridade de tropas 

de Cavalaria Mecanizada em operações de Segurança; 

c. identificar as funções de um Esqd C Mec em uma missão de F Cob; 

d. apresentar os aspectos doutrinários, organização, material e emprego de um 

GAC em apoio à Cavalaria Mecanizada; 

e. identificar os materiais, equipamentos e os canais necessários à um pedido 

de tiro; 

f. conhecer o fluxo de pedido de tiro e sua coordenação; e 

g. analisar a sistemática do pedido de tiro, desde o elemento nível pelotão até 

o seu desencadeamento. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 
Para uma missão de segurança seja realizada com êxito, há a necessidade de 

obtenção de dados do inimigo com precisão e oportunidade para que a tropa em 

proveito consiga espaço de manobra, para isso é de extrema importância o alerta 

preciso e oportuno ao escalão superior, execução de reconhecimento contínuo, 

orientar a execução da missão e garantir espaço para a manobra (BRASIL, 1999, p.3-

5). 

O comandante não pode desviar, para o cumprimento de missões de 

segurança, efetivo e meios que podem comprometer a ação principal, porém ele deve 

obter uma tropa de segurança eficiente e eficaz que lhe permite preservar o sigilo da 

sua operação, a proteção do grosso e assegurar a sua liberdade de ação como 

também a surpresa. Ele deve contar com o apoio de fogo de artilharia, este de forma 

precisa e oportuna, para obter êxito em sua missão (BRASIL, 1999, p.3-6). 
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As missões de segurança são realizadas por forças de cobertura, de proteção 

e de vigilância, cada uma com suas características. A artilharia orgânica tem um papel 

fundamental no apoio de fogo em missões desse tipo, pois as operações de segurança 

asseguram ao comandante a fundamental proteção de suas ações, assim como, ao 

seu maior efetivo, o qual estará na ação principal. O OA contribuirá decisivamente a 

fim de que o alvo levantado seja batido eficazmente, dando suporte de fogo a 

cavalaria, a qual neste tipo de missão encontra-se caracterizada pela 

descentralização de meios (BRASIL, 1997, p.3-7). 

Tropas de Cavalaria Mecanizada se beneficiam do apoio da artilharia, 

proporcionando ao comandante um poderoso meio para influenciar no combate. Para 

tirar o máximo de proveito desse meio de apoio de fogo, o comandante das tropas de 

cavalaria deve conhecer as suas possiblidades, limitações e saber como planejar e 

obter os seus fogos. Com o estudo deste trabalho verificar-se-á a viabilização e 

efetividade deste apoio de fogo, tão importante e decisivo para as ações da cavalaria 

como F Cob, cujo o papel é primordial ao escalão superior, que está em uma marcha 

para o combate na direção do inimigo e possui a iniciativa das ações ofensivas 

(BRASIL, 2002, p.3-2). 

Com o presente estudo, será analisado a efetividade deste processo de apoio 

de fogo de artilharia enquadrada na missão de uma Bda C Mec como F Cob, a qual 

tem uma importância enorme por estar protegendo as ações de, no mínimo, uma 

Divisão de Exército, assim evitando que outras tropas orgânicas se desdobrem 

desnecessariamente, como a vanguarda ou, até mesmo, o grosso.  Reservando 

assim, toda a força e ímpeto para ser aplicada na missão principal com todos os 

meios, a moral e aspectos físicos em condições para combater de forma mais 

impetuosa. 

 

2 METODOLOGIA  
 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com intuito de 

ampliar o conhecimento. A pesquisa teve início na revisão teórica do assunto, através 

de consulta bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos. 

Trata-se de estudo bibliográfico que teve por método a leitura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para 

o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos.	Foram utilizados 
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como critérios de inclusão no presente estudo a abordagem no emprego da Cavalaria 

Mecanizada em Operações de Segurança, doutrinas empregadas, estudos 

relacionados à observação do tiro, emprego tático da artilharia e cavalaria neste tipo 

de missão, independente de época, porém ainda métodos e doutrinas ainda 

empregados, fontes publicadas em português ou em outras línguas sobre a 

experiência neste cenário configurado no estudo. 

Já como critérios de exclusão, foram empregados estudos que utilizam métodos 

ou doutrinas ultrapassadas ou imprecisas e fontes desconhecidas. Os critérios para 

inclusão ou exclusão dos materiais a serem utilizados no estudo, foram verificados 

detalhadamente, com a finalidade de se reunir a maior parte do corpo literário 

atualizado e compatível para solucionar o problema elencado neste trabalho. 

A seleção das fontes de pesquisa fora baseada em publicações, manuais de 

campanha, manuais de ensino e doutrinários em vigor no Exército Brasileiro, artigos 

de revistas; monografias da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. A pesquisa bibliográfica utilizou as seguintes 

técnicas: levantamento da bibliografia, seleção da bibliografia e leitura analítica da 

bibliografia selecionada. 

Utilizou como forma de acrescentar subsídios ao presente estudo, um 

questionário direcionado aos militares da Arma de Cavalaria, os quais são os 

beneficiados pelo apoio prestado pela Artilharia. 

O questionário utilizou a população do Curso de Cavalaria da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), para balizar e obter subsídios para chegar a uma 

conclusão sobre a importância do OA enquadrado no Esqd C Mec. Bem como as 

capacidades que os elementos do Pel C Mec possuem para a realização da condução 

do tiro de artilharia, como cognitiva, adestramento, suporte, alcance rádio, ligação de 

comando e material. 

A pesquisa visa obter informações também sobre a limitação de emprego tático 

que o Ap F Art causa na missão da cavalaria como F Cob, como a dependência que 

a manobra tem da disponibilidade do Ap F para cumprir a finalidade de sua missão; 

ou verificar a sua dependência. 

Para isso, levou em consideração a população do Curso de Cavalaria, pois 

possui militares que, no mínimo, possuem 7 (sete) anos de serviço no corpo de tropa, 

tendo a sua experiência como fator preponderante para os resultados desta pesquisa. 

São militares que estiveram em adestramentos semelhantes ao teatro configurado 
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nesta pesquisa e souberam da necessidade naqueles momentos vividos em relação 

ao Ap F Art. 

O questionário foi entregue para aproximadamente 60 (sessenta) militares do 

Curso de Cavalaria, procurando obter 90% de nível de confiança com erro amostral 

de 10% para a validade da pesquisa, conforme a figura 2 abaixo. 

                      
Figura 2 – Cálculo Amostral. 
Fonte: Santos, 2018. 

 

O questionário foi composto pelos seguintes questionamentos: 

a) 1ª Questão: Na concepção do senhor, qual a importância do Apoio de Fogo 

de Artilharia nesse tipo de missão? 

Com esse questionamento visa conhecer o grau de importância que o cliente da 

artilharia, a cavalaria, dá ao meio de Ap F para a sua missão como F Cob em uma M 

Cmb, já que a manobra neste tipo de missão estaria desdobrada descentralizada e o 

contato com o inimigo poderá ser tanto remoto como provável. 

b) Questão 2: Na opinião do senhor, o alcance do Apoio de Fogo de Artilharia 

nesse tipo de missão é um fator que limita o avanço da Cavalaria?  

Com esse questionamento visa obter o conhecimento sobre a limitação que a 

ausência do Ap F Art causa no desenrolar da missão da cavalaria, principalmente 

sobre o seu avanço, já que uma das tarefas da F Cob em uma M Cmb é realizar um 

reconhecimento de zona, com isso é necessário obter uma distância do grosso para 
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que se permite desdobrar e manobrar se necessário, além da interrupção do seu 

reconhecimento. 

c) Questão 3: Na opinião do senhor, qual a importância da presença do 

Observador Avançado de Artilharia acompanhando o Pel C Mec para a condução do 

tiro? 

Com esse questionamento visa obter o conhecimento sobre quão importante é 

a presença do OA no Pel C Mec para a condução do tiro de Artilharia para o 

cavalariano.  

d) Questão 4: O senhor teria condições técnicas (condução do tiro de Artilharia 

por observador de qualquer Arma) de conduzir o tiro, se fosse necessário? 

Com esse questionamento visa obter o conhecimento sobre o nível técnico que 

um oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) na arma de 

cavalaria para a condução do tiro de artilharia, já que todos os cadetes da arma de 

infantaria e cavalaria têm instrução sobre a condução do tiro de artilharia por 

observador de qualquer arma, 

e) Questão 5: Nas Organizações Militares (OM) em que o senhor serviu tinha 

instruções de qualificação ou Capacitação Técnica Tática para o Efetivo Profissional 

(CTTEP) para o Observador de morteiro, ou para outros militares, sobre a condução 

do tiro de Artilharia? 

Neste questionamento visa obter o termômetro sobre as instruções de condução 

do tiro nas OMs de cavalaria. 

f) Questão 6: Quais materiais e equipamentos abaixo o Pel C Mec, normalmente, 

conduz para esse tipo de missão? 

 - transferidor; 

 - escalímetro; 

 - bússola; 

 - carta topográfica; 

 - GPS; 

 - telêmetro laser; 

 - equipamento de visão noturna; e  

 - binóculo. 

As respostas de tais questionamentos vindas dos clientes da artilharia, os 

cavalarianos, ajudou substancialmente na pesquisa e, após isso, os resultados foram 

analisados. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Esta seção tem por objetivo apresentar os resultados obtidos através da revisão 

de literatura e apresentar as respostas adquiridas das pesquisas. Realizar uma 

discussão destes resultados com a finalidade de ser atingidos os objetivos do presente 

trabalho. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA  

 

Durante a 2ª Guerra Mundial, a Cavalaria, com seus Grupos de Exploradores, 

vivenciou a sua transformação para viaturas sobre rodas, que somente após o término 

da guerra ganharia evolução de seus aparelhos de reconhecimento (ópticos). Mas até 

a 1ª Guerra do Golfo, as viaturas de reconhecimento ainda não tinham blindagem, a 

qual era substituída por placas de madeira, aço ou sacos de areia e finalmente placas 

de blindagem modulares fabricadas por firmas especializadas (BENZI, 2013). 

Foi na 2ª Guerra do Golfo que o Grupo de Exploradores evoluíram seu material 

para uma blindagem mais leve e equipamentos optrônicos digitais, conseguindo dessa 

forma a segurança, proteção e a precisão do reconhecimento (BENZI, 2013). 

Nesse sentido, a artilharia teria que evoluir em meios da mesma forma que a 

cavalaria. E foi na 1ª Guerra do Golfo, segundo Tracy (2004, p. 11), que pôde se 

observar o mais moderno apoio de fogo até então. Com a utilização de computadores 

e satélites para a busca de alvos e sua respectiva transmissão para as Baterias de 

Obuses (Bia O), os tiros se tornaram cada vez mais precisos e rápidos. 

 

3.1.1 Operações de segurança 
 

Na marcha para o combate (M Cmb) procura-se obter, ou restabelecer, o 

contato com o inimigo de forma agressiva e com o melhor dispositivo, para a conquista 

do objetivo antes que o mesmo possa reagir. 

O manual de fundamentos, Doutrina Militar Terrestre EB20-MF-10.102, cita a 

segurança como um dos princípios de guerra, a qual consiste em medidas essenciais 

a liberdade de ação e à preservação do poder de combate, negando ao inimigo a 

surpresa e a interferência em nossas operações, restringindo-lhe a liberdade de ação 
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(2014, p. 5-3). Já no manual de fundamentos, Operações EB20-MF-10.103 salienta-

se que tais operações têm como fundamentos (2014, p. 7-3): 

- proporcionar alerta preciso; 

- garantir espaço para a manobra; 

- executar contínuo e agressivo reconhecimento; e  

- manter o contato com o inimigo. 

O grau de segurança cobertura tem como objetivo proporcionar segurança aos 

elementos no flanco, frente ou retaguarda, distanciados ou destacados, orientados na 

direção do inimigo com a finalidade de intercepta-lo, engajá-lo, desorganizá-lo ou iludi-

lo, antes que o mesmo possa atuar sobre a força coberta  

(BRASIL, 2014, p. 7-4). Em uma operação de M Cmb, o comandante emprega uma 

força de cobertura para cumprir essa missão, visando proteger o grosso de seus 

meios. 

 

3.1.2 Cavalaria Mecanizada 
 

O manual de campanha C 2-1, Emprego da Cavalaria (1999, p. 3-4), ressalta 

nas operações realizadas antes da batalha o emprego da cavalaria como elemento 

de segurança, para a busca de informação e cobertura das forças amigas, para isso 

utiliza-se dos espaços livres, a fim de realizar tais operações concomitantemente com 

operações de reconhecimento e vigilância. A cavalaria mecanizada é a tropa mais 

apta a realizar esse tipo de missão, pelas suas características de mobilidade, aliada 

com relativa potência de fogo e proteção blindada. 

O manual de campanha C 2-30, Brigada de Cavalaria Mecanizada (2002, p. 4-

2), estabelece que este tipo de tropa especializada tem condições de conduzir 

operações de reconhecimento em largas frentes e grandes profundidades durante a 

execução de missões de segurança. Possuindo, então, mobilidade tática, estratégica, 

potência de fogo, proteção blindada, flexibilidade e sistema de comunicação eficaz. 

Dentro de uma Brigada de Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec), o R C Mec, 

elemento de manobra da brigada, é o elemento de cavalaria mais apto a realizar 

operações de segurança, que tem como principais fundamentos: garantir espaço para 

a manobra, orientar a execução da missão em função da força da qual opera, executar 

um contínuo reconhecimento e manter o contato com o inimigo. Para aplicar tais 

fundamentos como Força de Cobertura (F Cob) em uma M Cmb, o Regimento (Rgt) 
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recebe meios em reforço, dentre estes, 01 (uma) Bia O, para operar 

independentemente. A Bda C Mec também pode receber a missão de atuar como uma 

F Cob, essa, mesmo sendo uma Grande Unidade independente, autossuficiente, pode 

receber reforços, inclusive apoio de fogo de artilharia. 

Na figura 3, encontra-se o organograma do R C Mec, composto por 03 (três) 

esquadrões de cavalaria mecanizado e um esquadrão de comando e apoio. Sendo 

que cada Esqd é constituído por 03 (três) pelotões de cavalaria mecanizado. 

  
Figura 3 – Organograma do R C Mec. 
Fonte: BRASIL (2002, p.1-5). 

 

A organização do Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) é constituído 

por: Grupo de Comando, Grupo de Exploradores, Seção de Carros de Combate, 

Grupo de Combate e Peça de Apoio, sendo o Grupo de Exploradores o elemento, 

dentro dos pelotões, mais avançado que realizam o reconhecimento. É importante 

ressaltar que o rádio, com alcance de 8 Km, é utilizado nas comunicações internas do 

Pel. O mesmo entre os comandantes do Pel e o Cmt do Esqd, e este com o Cmt do 

Rgt. Como uma das características fundamentais nesse tipo de operação é a 

descentralização da execução da missão, muitas das vezes, o Cmt do Esqd C Mec 

conta com a iniciativa dos Cmt de Pel para o cumprimento de suas missões (BRASIL, 

1982, p.1-2). 

Na figura 4, verifica-se os elementos que compõem a rede rádio do R C Mec. 

Nela encontra-se o Cmt do R C Mec, Cmt Esqd e Estado Maior (EM). Já a rede de 

comando do Esqd é composta pelo Cmt Esqd com os seus Cmt Pel, estes se ligam 

com os seus respectivos subordinados dentro do Pel. 
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Figura 4 – Ligação de comunicações de um R C Mec. 
Fonte: BRASIL (1982, p.1-8). 

 

3.1.3 Artilharia de Campanha 
 

Doutrinariamente, a Bda C Mec possui um GAC ternário, ou seja, este GAC 

possui 03 (três) Bia O e 01 (uma) Bateria de Comando (BC). Isso se deve ao fato de 

que são 03 (três) Rgt orgânicos da Bda C Mec, elementos de manobra da mesma: 02 

(dois) R C Mec e 01 (um) Regimento de Cavalaria Blindada (RCB). Desta forma, o 

GAC orgânico constitui o apoio de fogo de artilharia adequado, pois cada Bia O poderá 

apoiar um Rgt individualmente, se for necessário, com a missão tática de apoio direto 

ou a situação tática de reforço. 
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Levando isso em consideração, cada Bia O teria que ter a capacidade de 

fornecer 03 (três) OA e 01 (um) OFSU para cada Esquadrão do Rgt. Exceto o RCB, 

que possui 04 (quatro), todos os outros Rgt possuem 03 (três) Esqd. 

Na figura 5, encontra-se o organograma do GAC orgânico de uma Bda C Mec. 

 

 
Figura 5 –  Organograma de um GAC. 
Fonte: BRASIL (1998, p.1-2). 

 

Em uma missão de F Cob valor Brigada, o GAC orgânico já proverá o Ap F Art 

mínimo, sendo que, usualmente, é atribuída a missão tática de Apoio Direto (Ap Dto) 

à Bia O à um elemento valor unidade em primeiro escalão, no caso da Brigada nesse 

tipo de missão, muitas das vezes ficarão mais de um Rgt em primeiro escalão, 

cobrindo um eixo cada um, dessa forma, o GAC ficaria com o tiro descentralizado, 

porém com comando centralizado.  

Isso acontece devido à distância entre eixos maior que 2/3 do alcance útil do 

material de artilharia, o que não permite a mesma realizar o apoio de fogo adequado 

aos elementos de manobra. Sendo assim, atribui a missão tática de Ap Dto à uma Bia 

O, para que a mesma preste o apoio de fogo mais cerrado ao Rgt. Com isso, o tiro é 

calculado na Central de Tiro (C Tir) da própria Bia O e não centralizado na C Tir do 

GAC, porém o Cmt do mesmo ainda detém o comando sobre a Bia O. 

O GAC orgânico também pode receber uma ou mais Bia O em reforço da 

Artilharia Divisionária (AD), para aprofundar seus fogos com calibre 155mm, dessa 

forma ganharia em alcance e em mistura de calibres, 105mm e 155mm, suplementado 

o apoio de fogo prestado à brigada. 

Há 4 (quatro) Bda C Mec assim distribuídas no país:  

- 1ª Bda C Mec em Santiago – RS, apoiada pelo 19º GAC AR 105mm;  
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- 2ª Bda C Mec em Uruguaiana – RS, apoiada pelo 22º GAC AP 105mm; 

- 3ª Bda C Mec em Bagé – RS, apoiada pelo 25º GAC AR 105mm; e 

- 4ª Bda C Mec em Dourados – MS, apoiada pelo 9º GAC AR 105mm. 

 Como podemos perceber, somente uma brigada, 2ª Bda C Mec, tem em seu 

organograma um Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. As demais 

possuem um GAC auto-rebocado com alcance máximo de 11.300m (figura 6). Devido 

às características de mobilidade e proteção peculiar de uma Bda C Mec, o material 

mais apto e ideal a desempenhar o papel de apoiar pelo fogo de forma mais efetiva, 

seria o autopropulsado. No Brasil, encontra-se o M108, representado pela figura 7, 

com o mesmo alcance do auto-rebocado.  

 
Figura 6 – Obuseiro M 101.  
Fonte: Revista Tecnodefesa. 

 
Figura 7 – Obuseiro M 108 AP. 
Fonte: Blindados Militares do Brasil. 
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3.1.4 Observação do tiro 
 

Dentro do organograma da cavalaria há a figura do Obs Pel, o qual possui a 

função parecida que o OA de artilharia, para os fogos indiretos do Pel C Mec. É notório 

que o pedido e condução do tiro de artilharia não é semelhante ao da cavalaria, mas 

existem, em todos os Pel C Mec, a presença do Obs Pel e, em nova doutrina inserida 

pelo manual de planejamento e coordenação de fogos, um OA. Contudo, levando em 

consideração a atual realidade dos GAC em efetivo, a diretriz do Cmt do EB, Gen Ex 

Villas Boas, na questão de austeridade de recursos humanos (2017, p. 8), devem ser 

tomadas algumas medidas paliativas para compensar o déficit de pessoal em 

preencher os claros de oficiais de artilharia na função de OA nos Pel C Mec.  

Dada a importância do Ap F Art para os elementos de manobra e da observação 

do tiro para se tornar o mais efetivo possível, é imperioso que exista dentro do Pel C 

Mec, o qual em operações de F Cob é a unidade elementar, tenha elemento capaz de 

conduzir o tiro de artilharia à sua tropa.  

No manual C6-130, Técnicas de Observação do Tiro de Artilharia, (1990, p. 1-

1) cita a importância do OA enquadrado em uma SU da tropa apoiada pela artilharia. 

Esse elemento de artilharia, tendo a sua observação na vanguarda, é um dos 

elementos de busca de alvos que fornece dados para o GAC planejar os seus fogos. 

O OA, junto a cavalaria, cumpre o seu papel solicitando e conduzindo o tiro, desta 

forma, possibilitando o apoio de fogo de artilharia oportuno, preciso e eficaz a sua 

tropa apoiada. 

Esse militar tem alguns trabalhos a serem realizados para bem apoiar pelo fogo 

a tropa apoiada. Um destes trabalhos é a confecção da lista de alvos a ser remetida 

para o O Lig do Rgt, nesta lista de alvos, em uma missão típica de F Cob, ele poderá 

locar possíveis alvos em sua Zona de Ação (Z Aç), como pontos notáveis que poderão 

auxiliá-lo em um futuro pedido de tiro. 

O OA deve ter condições de localizar os alvos e em enviar à C Tir em sua 

mensagem inicial de missão de tiro, para isso cresce de importância alguns materiais 

e equipamentos obrigatórios a serem conduzidos por ele, tais como o binóculo, carta 

topográfica, escalímetro, bússola e transferidor em milésimos e, se disponível, GPS. 

Assim ele realizará pedido de tiro inopinado fornecendo a sua localização, a do alvo e 

o lançamento de observação à C Tir. 
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O OA conduz o rádio com alcance de 15 Km a fim de realizar o contato rádio 

com a C Tir da Bia O, caso a missão tática seja de Ap Dto ou reforço, ou  contato com 

a C Tir do GAC, a qual se localiza junto ao Posto de Comando (PC) do mesmo, se o 

tiro estiver centralizado no GAC.   

Para que o pedido de tiro seja desencadeado, segundo o manual EB70-MC-

10.346, Planejamento e Coordenação de Fogos (2017, p. 5-7), o OA estabelece o 

contato rádio com a C Tir para pedir o tiro, o OFSU e o O Lig do Rgt permanecem na 

escuta constante no canal, intervindo se necessário, a C Tir calcula os elementos do 

tiro e os envia à Bia O para o desencadeamento, nesse momento informa ao OA para 

que o mesmo realize a condução do tiro e no final da missão informe o resultado sobre 

o alvo, como esquematizado na figura 8 abaixo: 

 
Figura 8 – Fluxo de coordenação do pedido de tiro nível Unidade. 

Fonte: BRASIL (2017, p.5-10). 
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Cada Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec), receberá um Oficial 

de Fogos da Subunidade (OFSU), oficial de artilharia, podendo ser um OA, este será 

o assessor de fogos de trajetória indireta do Comandante do Esqd C Mec, pois o 

mesmo conta com morteiros orgânicos do esquadrão e do Rgt para o apoio de fogo 

de trajetória indireta, além do apoio de artilharia. Dessa forma, esse elemento de 

artilharia, em apoio cerrado ao comandante (Cmt) do Esqd, será peça chave na 

coordenação do apoio de fogo à subunidade (SU) (BRASIL, 2017, p. 2-28). 

 
3.2 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 
Neste item, serão apresentados os resultados de alguns objetivos intermediários 

alcançados por intermédio da revisão de literatura e seus esclarecimentos. 

 

3.2.1 Objetivos intermediários alcançados 
 

A pesquisa bibliográfica realizada em manuais, notas de aula e pesquisa em 

sites confiáveis na internet somados com conhecimentos e experiências resultaram 

no atendimento dos seguintes objetivos intermediários: 

- objetivo intermediário “a” (sobre a doutrina de Op Seg) – estudado no item 3.1.1 

(p. 1 e 2); 

- objetivo intermediário “b” (sobre a cavalaria mecanizada em Op Seg) – 

estudado no item 3.1.2 (p. 2 a 4); 

- objetivo intermediário “c” (sobre as funções de um Esqd C Mec em Op Seg) – 

estudo no item 3.1.2 (p. 2 a 4); 

- objetivo intermediário “d” (sobre a doutrina, organização e emprego de um GAC 

em Op Seg) – estudo no item 3.1.3 (p. 4 a 6);  

- objetivo intermediário “e” (sobre os materiais, equipamentos e os canais 

necessário à um pedido de tiro) – estudo no item 3.1.4 (p. 6 a 10); 

- objetivo intermediário “f” (sobre o fluxo de pedido de tiro) – estudado no item 

3.1.4 (p. 6 a 10); e  

- objetivo intermediário “g” (sobre a sistemática do pedido de tiro) – estudado no 

item 3.1.4 (p. 6 a 10). 

 

3.3 QUESTIONÁRIO  
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3.3.1 Resultados dos questionários 
 

Dessa forma, após análise do efetivo que preencheu os requisitos propostos, foi 

alcançado o total de 47 (quarenta e sete) militares, sendo que o necessário para 

alcançar a confiança da pesquisa através da amostragem populacional seria o total 

de 33 (trinta e três). 

Foram colocados no questionário 06 (seis) questões sobre os pormenores de um 

Pel C Mec dentro de um quadro tático de uma F Cob em uma M Cmb, as quais se 

pode verificar separadamente os questionamentos e seus resultados a seguir: 

a) 1ª Questão: Na concepção do senhor, qual a importância do Apoio de 
Fogo de Artilharia nesse tipo de missão? 

Como pode-se verificar pelo gráfico 1, a grande maioria dos questionados, 40 

(quarenta), (85%) afirmaram que o Ap F Art é imprescindível para a cavalaria cumprir 

a sua missão. 

 
GRÁFICO 1 –  Importância do Ap F Art à F Cob. 
Fonte: O autor. 
b) Questão 2: Na opinião do senhor, o alcance do Apoio de Fogo de 

Artilharia nesse tipo de missão é um fator que limita o avanço da Cavalaria?  
O resultado deste questionamento é que foi unânime, 47 (quarenta e sete), em 

dizer que o Ap F Art é um fator fundamental no avançar da cavalaria em sua missão 

de ganhar e reconhecer o terreno em prol do grosso. 

Imprescindivel
85%

Muito 
Importante

15%

1ª	Questão
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c) Questão 3: Na opinião do senhor, qual a importância da presença do 
Observador Avançado de Artilharia acompanhando o Pel C Mec para a 
condução do tiro? 

O resultado do questionamento foi unânime, 47 (quarenta e sete), em dizer que 

a sua presença é imprescindível no Pel C Mec, inclusive, alguns complementaram que 

contam com a ajuda do OA para conduzir o tiro de Mrt, já que o oficial de artilharia é 

altamente especializado na observação de tiro indireto. 

d) Questão 4: O senhor teria condições técnicas (condução do tiro de 
Artilharia por observador de qualquer Arma) de conduzir o tiro, se fosse 
necessário? 

O resultado foi que 32 (trinta e dois), 68%, dos militares responderam 

afirmativamente que possuem condições técnicas, porém alguns complementaram 

que seria necessário um adestramento para isso, pois desde a formação como oficial 

não teve contato com esse tipo de exercício, como pode-se visualizar pelo gráfico 2. 

 
 
GRÁFICO 2 – Quantidade de cavalarianos que possuem condições técnicas de conduzir o tiro 

de artilharia. 
Fonte: O autor. 
e) Questão 5: Nas OMs em que o senhor serviu tinha instruções de 

qualificação ou CTTEP para o Observador de Mrt, ou para outros militares, sobre 
a condução do tiro de Artilharia? 

O resultado foi unânime, 47 (quarenta e sete) em dizer que não existe esse tipo 

de instrução, nem mesmo para o Obs Pel Mrt. 

Sim
68%

Não
32%
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f) Questão 6: Quais materiais e equipamentos abaixo o Pel C Mec, 
normalmente, conduz para esse tipo de missão? 

Como pode-se observar abaixo, todos, 47 (quarenta e sete), responderam que 

o Pel C Mec conduz para as suas missões o escalímetro, bússola, carta topográfica e 

binóculo; 39 (trinta e nove), 82%, responderam que o Pel conduz o GPS, material que 

tem alto valor para a aquisição, com isso poucas unidades possuem; já sobre o 

telêmetro laser, transferidor e equipamento de visão noturna, todos responderam que 

o Pel não conduz.  

 
GRÁFICO 3 –  Materiais conduzidos pelo Pel C Mec em suas missões. 

Fonte: O autor. 

Com os resultados da presente pesquisa e possível afirmar que a presença de 

um especialista no pedido e conduz do tiro de trajetória indireta (artilheiro) é 

imprescindível no Pel C Mec, aliás, o Cmt do Pel C Mec conta com o artilheiro até para 

a condução do tiro de Mrt, apesar do conhecimento técnico do seu Cmt Pel em realiza-

lo, mas devido às outras atribuições, aliado com a falta de adestramento, é dificultoso 

a realização. Soma-se ao problema, a falta de instruções nas OMs sobre o assunto 

para os militares que possuem essa incumbência (Obs Pel). Já sobre os materiais a 

serem conduzido neste tipo de missão, o Pel C Mec conduz os materiais mínimos 

necessários para o pedido e condução do tiro, exceto o transferidor. O GPS, material 

que auxiliaria o militar a obter as coordenadas de sua localização para melhor realizar 

este trabalho, algumas OM o possuem, mas não é imprescindível o seu uso. 
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4 CONCLUSÃO 
 
Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu o pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o processo de pedido e condução do tiro de artilharia em uma 

missão de força de cobertura dentro de uma operação de M Cmb. 

Através da revisão de literatura, complementada pelo questionário, foi possível 

verificar, de forma geral, a sistemática e fluxo do pedido de tiro é efetiva. Além disso, 

verifica-se que existem algumas lacunas sobre o processo de pedido e condução do 

tiro de artilharia neste tipo de missão, apontando algumas necessidades e limitações, 

as quais devem ser sanadas devido à importância do Ap F Art neste tipo de missão, 

como os próprios cavalarianos responderam nos questionários. 

A missão de F Cob é extremamente descentralizada, uma vez que o Esqd pode 

ser empregado em mais de um eixo. Pela nova doutrina, cada Pel contará com um 

OA para um eventual pedido de tiro.  

Sabe-se do chamado esforço de guerra, aonde em uma guerra declarada, o país 

mobilizará todos os seus recursos para ser empregado no conflito, inclusive os 

recursos humanos, representada pela reserva mobilizável. Porém, deve ser levado 

em consideração a atual realidade dos GAC, que não teriam condições de possuirem 

os 12 (doze) oficiais subalternos por Bia O para repassarem aos Rgt. Além da diretriz 

do Cmt EB, Gen Villas Boas (2017, p. 8), cujo as suas palavras são de austeridade, 

inclusive de pessoal, resultando em diminuição dos efetivos.  

Em uma guerra se fará necessário mobilizar os oficiais subalternos, que estão 

na reserva, para preencher os claros nos cargos dos GAC, assim, com estes militares, 

agora na ativa, teria condições para suprir as necessidades de pessoal, como está na 

atual doutrina. 

Não se pode cometer o equívoco de pensar que o GAC possuirá 36 (trinta e seis) 

oficiais subalternos em tempo de paz, mas também o Pel C Mec não pode se valer de 

não se adestrar com o apoio de artilharia, com o motivo de não contar com o OA. 

Por essa limitação, principalmente de pessoal, chega-se a um paliativo para 

manter o adestramento dos Pel C Mec e da artilharia neste tipo de missão. Os quadros 

permanentes do GAC devem manter o continuado adestramento, as equipes de 

levantamento topográfico, reconhecimento, observação, de cálculo e de tiro. Com 
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isso, conclui-se que elementos do Pel C Mec devem ter a capacidade de condução 

do tiro de artilharia. 

O Cmt Pel possui essa capacidade devendo adestrar-se, já o Obs Pel poderia 

ter instruções sobre o pedido e condução do tiro de artilharia, desta forma, contaria, 

dentro do Pel C Mec, com 02 (dois) elementos aptos a conduzir o tiro de artilharia, o 

Cmt Pel e Obs Pel, proporcionando o Ap F à sua fração, já que os mesmos conduzem 

para as missões os materiais necessários para a observação. 

Então com essa hipótese, o artilheiro estaria presente junto ao Cmt Esqd na 

função de OFSU para assessorá-lo e teria elementos orgânico do Pel para a condução 

do tiro de artilharia, quando necessário, o OFSU acumularia a função de OA e 

conduziria aquele tiro mais relevante, o qual necessitaria de um elemento mais 

especializado. Desta forma, os GAC manteriam o número de oficiais subalternos 

atuais em tempo de paz e não se perderia o adestramento de Ap F Art ao Pel C Mec.  

Porém se faz necessário que: 

a) o sargento tenha em sua formação instrução sobre a condução do tiro por 

observador de qualquer arma, como na formação do oficial de carreira, mesmo que 

na maioria das vezes o Obs Pel seja um sargento aperfeiçoado, o adjunto de Pel, se 

faz necessário que este se forme com esta capacidade em sua escola de formação; 

b) o Pel C Mec tenha instruções de Capacitação Técnica Tática do Efetivo 

Profissional (CTTEP) e adestramento, no terreno ou em simulação virtual, sobre a 

condução do tiro de artilharia, para o aprimoramento do Cmt Pel e do Obs Pel. Cabe 

salientar que a AMAN possui o Sistema de Simulação de Apoio de Fogo (SIMAF), 

referência em simulação para o adestramento de todo o sistema de artilharia, desde 

a observação, condução, realização do tiro e a sua coordenação, o qual deve ser 

aproveitado; 

c) o sargento aperfeiçoado tenha em seu aperfeiçoamento, na Escola de 

Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), instruções sobre a condução do 

tiro, para a reciclagem de conhecimento; 

d) o Pel C Mec tenha rádio com alcance de no mínimo 15 Km para entrar na rede 

rádio de pedido de tiro (canal de tiro de artilharia), o mesmo que o OA utiliza, assim o 

artilheiro ficaria na escuta do rádio para interferir se necessário ou fazer a ponte com 

a C Tir, no entanto, não seria recomendável, pois cria-se mais um elemento no contato 

rádio, prejudicando a rapidez e oportunidade do tiro; e 
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e) nos adestramentos de Brigada, o oficial subalterno rocado aos Esqd cumpre 

a função de OFSU e de OA de forma cerrada. Também realize todo o trabalho previsto 

em manual, para que tenha sempre o adestramento e verifica-se as reais 

necessidades do Cmt Pel C Mec no contexto da manobra. 

Orientado pelos objetivos, esta pesquisa utilizou-se na revisão de literatura, 

através de manuais, artigos sobre o assunto para alcançar os conhecimentos 

necessários com o intuito de analisar o processo e pedido de tiro de artilharia em apoio 

a uma brigada de cavalaria mecanizada como força de cobertura em uma marcha 

para o combate.  

A metodologia empregada auxiliou na execução do trabalho, utilizando do 

método indutivo foi possível a atingir os objetivos inicialmente estabelecidos e concluir 

sobre o problema proposto que a sistemática do pedido e fluxo de tiro é eficaz no 

tocante a realização do tiro de artilharia, porém é necessário alguns ajustes e tomadas 

algumas medidas, como descritas acima, para se tornar realmente efetivo, graças, 

principalmente a mudanças realizadas pelo manual de campanha EB 70-MC-10.346, 

Planejamento e Coordenação de Fogos. 

Visto que o apoio de fogo proporcionado pela artilharia de campanha é 

imprescindível na referida missão descrita neste trabalho, evidencia a aplicabilidade 

desta pesquisa para atingir a excelência deste meio de apoio de fogo em uma situação 

de combate ou de adestramentos. 
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