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RESUMO 

O Sistema Artilharia de Campanha (SAC) é o meio de apoio de fogo disponível ao 
comandante para intervir no combate a qualquer momento e sob quaisquer condições. O 
artigo faz uma análise geral da doutrina de Busca de Alvos com ênfase no emprego do 
Equipamento de Localização pelo Som da Bateria de Busca de Alvo no SAC do Exército 
Brasileiro. O objetivo é abordar sua finalidade, características e possibilidades. Em 
seguida, apresentar uma proposta de uma Bateria de Busca de Alvos para a Artilharia de 
tubo elaborada por um grupo de trabalho acadêmico e apresentada no Centro de 
Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes no ano de 2018. Ainda, analisar de forma 
genérica as principais características dos equipamentos disponíveis no mercado e que 
são utilizados pelos principais países com relevância bélica. Os resultados encontrados 
reforçam como tem sido importante o emprego deste material nos atuais combates 
modernos. Conclui-se que o Exército Brasileiro está muito defasado na doutrina de 
busca de alvos, e que há necessidade do aprimoramento e emprego do Equipamento de 
Localização pelo Som. 

 
Palavras-chave: Sistema de busca de alvos de artilharia de campanha. Sensores 
Acústicos. Material. Exército Brasileiro. Contrabateria. Inteligência. 

 
ABSTRACT 
 
The Field Artillery System is the fire support available to the commander to intervene in 
combat at any time and under any conditions. The article makes a general analysis of the 
Target Acquisition doctrine with emphasis on the use of the Sound Tracking Equipment 
by the Brazilian Army Field Artillery System Target Acquisition Battery. The objective is to 
identify its purpose, characteristics and possibilities of employment. Then submit a 
proposal for a Target Acquisition Battery employed with Field Artillery Cannons prepared 
by an academic working group presented to the Missiles and Rockets Artillery Instruction 
Center in 2018. Also, this article analyzed the main features of the Sound Tracking 
Equipment available on the market and which are used by major war-relevant countries. 
The results reinforce the importance of the use of this material in current modern combat. 
It concludes that the Brazilian Army is very outdated in the doctrine of Target Acquisition 
and that it´s mandatory to improve the utilization of the Sound Tracking Equipment. 

 
Keywords: Field artillery target acquisition system. Manual. Acoustic sensors. Material. 
Brazilian Army. Counterfire, Intelligence 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Plano Estratégico do Exército 2016-2019 tem como uma das suas 

finalidades a de estabelecer a rearticulação e reestruturação da Artilharia de 

Campanha (Art Cmp), proporcionando a capacidade de prestar apoio a todos os 

níveis de condução de operações em largas frentes e em grandes profundidades. 

Para isso, demanda uma estrutura que seja capaz de lhe conferir o poder de 

combate adequado para o cumprimento de suas missões, conforme Brasil (2016).  

A necessidade de realizar a busca de alvos pressupõe uma das atividades 

indispensáveis para efetividade do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC). Cabe 

ressaltar que, apesar da existência do Manual C6-121 – A BUSCA DE ALVOS – 

ARTILHARIA DE CAMPANHA (Brasil,1978), o Exército Brasileiro (EB) não possui 

um sistema de busca de alvos (BA) de Art Cmp. No entanto, este panorama tende a 

mudar com a implantação do núcleo da Bateria de Busca de Alvos no Forte Santa 

Bárbara, conforme afirma Brasil (2017b). 

Segundo Brasil (2017b) durante o fórum internacional que ocorre 

anualmente em Londres, denominado Future Artillery Conference (FAC), que tem 

por objetivo discutir a situação atual da Art Cmp e seus rumos futuros, foi 

apresentada a importância da BA e como tem crescido o seu emprego nos combates 

modernos. Segundo os dados da Campanha do Iraque, ainda em 2003, 60% dos 

alvos foram oriundos de Radares de Busca de Alvos, em prol de quem possuía 

meios mais modernos e eficientes desse meio de locação. 

 Com aumento dos combates urbanos, tem se verificado a necessidade de 

melhorar a precisão e a busca dos alvos. Atualmente, existem como principais 

meios de localização: os radares, os observadores, os Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP), os equipamentos de localização pelo som, os 

satélites, as análises de imagens, dentre outros. 

Segundo Brasil (2017b), durante o Conflito de Donbass (2014), o Exército 

Ucraniano teve dois Batalhões de Infantaria neutralizados por rajadas de foguetes 

russos, o que levou a inserir radares de contrabateria e de equipamento de 

localização pelo som (Eqp Loc Som) no nível Brigada. Portanto, o uso de um meio 

de localização passiva, destacando-se o Eqp Loc Som, foi um dos fatores que 

colaboraram para a sobrevivência da artilharia ucraniana. 

           O subsistema BA caracteriza uma das principais fragilidades do atual SAC. 
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Nesse contexto, torna-se importante conhecer a doutrina de emprego do Eqp Loc 

Som de outros países nos combates recentes. 

O processo utilizado para identificar a localização pelo som e sua eficácia se 

faz “por meio da medida do instante de sua chegada em vários microfones 

localizados precisamente no terreno. Este meio de localização tem provado ser uma 

excelente ferramenta de busca de alvos para levantar posições inimigas de 

artilharia” (BRASIL, 1978, p. 3-9). 

O presente estudo visa agregar os conceitos de emprego do Subsistema de 

Busca de Alvos, com ênfase nas possibilidades e limitações do Eqp Loc Som, a fim 

de proporcionar subsídios para colaborar com o estudo deste material. 

 

1.1 PROBLEMA 

 
A Art Cmp deve ter a capacidade de emassar seus fogos com grande 

precisão e a grandes distâncias, reforçando a ideia de utilização crescente e maciça 

do Subsistema BA nas mais diversas operações. Neste contexto, qual o emprego do 

Eqp Loc Som no atual SAC? 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

        OBJETIVO GERAL 

       O presente estudo visa identificar o emprego do Eqp Loc Som da Bateria de 

Busca de Alvos (Bia BA) no SAC. 

 

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar a finalidade, características e forma de emprego do Eqp Loc Som; 

- Apresentar os principais Eqp Loc Som disponíveis no mercado; 

- Analisar alguns Requisitos Operacionais do Eqp Loc Som do SAC; 

       - Observar algumas possibilidades de emprego de Eqp Loc Som na 

reestruturação do SAC. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 
 

Os combates modernos estão comprovando a cada dia o sucesso no 

emprego dos elementos da Bia BA que usam meios de localização passiva, 

destacando-se os Eqp Loc Som. Atualmente, esta é uma das principais ferramentas 
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utilizadas pelas forças armadas americanas, inglesas, francesas e russas para 

combater em ambientes operacionais, tanto em operações de guerra quanto de não-

guerra. 

O baixo custo do Eqp Loc Som, quando comparado com as outras fontes de 

BA, como SARP e radares similares, aliado à elevada precisão, permite levar a BA 

mais à frente possível sem a necessidade de expor os caríssimos radares ou tropa 

em contato com o inimigo, constituindo uma ferramenta importante no esforço de 

busca de alvos.  

 
2 METODOLOGIA 
 

           Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema apresentado, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura e 

análise de diversas fontes de informação sobre o assunto no país e no exterior e, 

por fim, argumentação e discussão de resultados. 

      A forma de abordagem do problema foi predominantemente qualitativa, pois 

utilizou análise crítica das informações levantadas em bibliografias, relatórios e 

orientações de especialistas para a obtenção do atual emprego do Eqp Loc Som 

dentro da Bia BA da Art de Cmp. 

O objetivo geral foi a modalidade exploratória tendo em vista o pouco 

conhecimento disponível, pois o EB ainda está implantando o subsistema BA de Art 

de Cmp, restringindo-se ao conhecimento de manuais. Além disso, os dados sobre 

materiais e doutrinas dos principais exércitos nem sempre são de fácil acesso devido 

ao sigilo de informações para a garantia da exclusividade do conhecimento. 

 
2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Foram definidos, inicialmente, termos e conceitos para a solução do 

problema. Tomou-se como base para a revisão da literatura o período de novembro 

de 1978 a julho de 2019. Essa delimitação partiu do ano de publicação do Manual C 

6-121 (BRASIL, 1978) até publicação dos Requisitos Operacionais do Equipamento 

de Localização pelo Som do SAC (BRASIL, 2019a). 

           Outros manuais publicados no país também foram estudados, como Brasil 

(1994), Brasil (1997) e Brasil (1998), extraindo poucas informações deles, pois as 

abordagens são superficiais. Foram analisados também artigos científicos, manuais 

internacionais, dados disponíveis na rede mundial de computadores, relatórios 
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referentes à Experimentação Doutrinária da Bia BA e aos seminários FAC 2017 e 

2018. 

Foram utilizadas as palavras-chave “sistema”, “busca de alvos”, 

“equipamento de localização pelo som”, “tecnologia”, “doutrina”, juntamente com 

seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, em sítios 

eletrônicos de procura na internet e na biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior 

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

russo. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura contemplou as 

operações de guerra, com enfoque no emprego do Eqp Loc Som. 

 

a. Critério de inclusão: 

- Foram priorizadas publicações sobre subsistema de BA da Art de Cmp, 

com ênfase no Eqp Loc Som em português, inglês, francês e russo; e 

- Estudos nacionais, com foco na BA da Art de Cmp. 

 

b. Critério de exclusão: 

- Os materiais e doutrinas de países menos representativos no cenário 

bélico e que possuem doutrina e/ou materiais de menor destaque não foram 

analisados; e 

- Estudos cujo foco central não esteja relacionado estritamente à descrição 

do emprego do Eqp Loc Som. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pela análise documental, 

com ênfase em teses, dissertações, relatórios de seminários e revistas 

especializadas. 
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2.2.1 Análise documental 
 

Visando ampliar o conhecimento teórico, foram feitos estudos em manuais, 

revistas, artigos científicos, publicações na internet e relatórios do subsistema BA, 

dando ênfase no Eqp Loc Som. Estes dados brutos foram utilizados para a 

compreensão da realidade deste material na BA da Art Cmp no EB e em países com 

melhor desenvolvimento bélico. Posteriormente, foram extraídas informações destes 

documentos que contribuíram para atingir o objetivo da pesquisa, resultando numa 

conclusão quanto ao atual emprego do Eqp Loc Som da Bia BA da Art Cmp. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A fim de elucidar o problema, foram aboradados conceitos sobre o material 

de Eqp Loc Som, sua finalidade, características e emprego no EB. Por fim, foram 

elencados os Eqp Loc Som atualmente no mercado e empregados por alguns 

países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), analisando-os quanto 

ao atendimento aos Requisitos Operacionais estabelecidos pelo EB. 

 

3.1 EQUIPAMENTO DE LOCALIZAÇÃO PELO SOM NO SAC 

 
Os Eqp Loc Som (sensores acústicos) têm a finalidade de determinar a 

localização das armas de tiro indireto inimigas por meio da onda sonora produzida 

no momento do disparo. Segundo Sanzio (2018), ressalta-se que “são um meio 

passivo de detecção, não emitindo ondas eletromagnéticas e, portanto, de difícil 

detecção pelo inimigo”, ou seja, está imune à guerra eletrônica.  

Conforme Brasil (2017b), foi possível identificar que nos combates atuais, os 

Eqp Loc Som têm contribuído para levar a BA o mais à frente possível sem expor os 

outros materias de mais alto valor, como radares ou tropa em contato.  

Ainda, segundo Brasil (2017b), no atual ambiente operacional, o alvo 

relevante para a Artilharia, na maioria das vezes, se protege através de modernas 

medidas passivas de defesa, com objetivo de dificultar sua localização e 

identificação.  

           Além da necessidade de estar acompanhando a evolução tecnológica, a 

formação dos recursos humanos é tão ou mais importante para alcançar a 

capacitação operacional desejada, de acordo com Brasil (2016): 
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O subsistema busca de alvos caracteriza uma das principais fragilidades do 
atual SAC. A defasagem tecnológica dos poucos meios que o integram, 
somadas à reconhecida necessidade de formação de massa crítica de 
militares com capacitação para atuar na atividade, praticamente, 
inviabilizam a obtenção de dados, que subsidiem o cumprimento da missão 
de apoio de fogo. 

 

Nesse sentido, Sanzio et al. (2018, p.17) propôs uma organização para a 

constituição de uma Bia BA para a Artilharia de Tubo, conforme apresentado a 

seguir e na Figura 1: 

- Seção de Comando;  

- Seção de SARP; 

- Seção de Vigilância Terrestre; 

- Seção de Contrabateria; 

- Seção de Comunicações; 

- Seção de Logística; 

- Seção de Inteligência. 

 
 FIGURA 1: Organograma proposto para a Bia BA de AD 
 Fonte: Sanzio et al. (2018) 

 

  Nesta proposta, a Seção de Contrabateria contaria com dois conjuntos de Eqp 

Loc Som no Grupo de Loc Som. Além disso, segundo Sanzio et al. (2018), estes 

equipamentos ainda poderiam ser utilizados para apoiar a manobra dos radares, 

mesmo não possuindo a mesma capacidade de detecção destes, principalmente no 

que se refere ao alcance. 

  Ainda segundo Sanzio et al. (2018, p.21), o Eqp Loc Som “possui como 

vantagem a possibilidade de ser posicionado mais próximo das posições inimigas 

(junto ao LAADA ou LP/LC) pela facilidade de camuflagem”.  
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3.2  MODELOS EMPREGADOS POR ALGUNS PAÍSES DA OTAN 

 

  O uso dos Eqp Loc Som tem sido reconhecido com eficiência quando 

empregado pelas grandes potências bélicas. De acordo com Alves (2018), o “Eqp 

Loc Som é um material de menor valor, mas de grande efetividade e funcionalidade. 

Os países que têm grande desenvolvimento neste tipo de equipamento são EUA, a 

Alemanha e o Reino Unido”. 

  A seguir serão apresentados alguns sensores, os quais exemplificam os 

mencionados requisitos básicos necessários. 

3.2.1 HALO  

 

O HALO (Figura 2) é produzido pela empresa Leonardo Company. O sistema 

contém um programa acústico que usa o sistema de localização de armas para 

detectar e localizar eventos sonoros. Possui a capacidade de operar durante 24 

horas e é resistente a todos os climas. Além disso, detecta obuseiros e morteiros a 

uma distância de 15 Km (LEONARDO COMPANY, 2017). 

O HALO determina a localização de posições de artilharia com precisão 

excepcional, confiabilidade e velocidade. Este novo tipo de sistema de localização 

de armas acústicas possui avançadas técnicas de processamento de dados. 

Atualmente tem sido empregado no Exército Britânico e no Corpo de Fuzileiros 

Navais dos EUA. O primeiro tem usado em terreno montonhoso da Bósnia e Kosovo, 

como nos desertos do Iraque e Afegasnistão (LEONARDO COMPANY, 2017). 

 

 
                FIGURA 2 – HALO 
             Fonte: Leonardo Company, 2017. 
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3.2.2 AZK-7M  
 

De acordo com Rosoboronexport (2019), o AZK-7M tem por objetivo 

localizar artilharia e morteiro inimigo, após identificar a onda produzida pelos seus 

disparos, e ajustar o fogo da artilharia amiga. 

Seu equipamento é instalado em quatro caminhões Ural-43203 (Figura 3) 

com carrocerias especiais que se adaptam a quaisquer condições climáticas. Além 

disso, tem a capacidade de funcionar por 48 horas ininterruptamente 

(ROSOBORONEXPORT, 2019).  

Ainda conforme Rosoboronexport (2019), o AZK-7M é empregado pelo 

Exército Russo, e possui como principais características: determinar as coordenadas 

retangulares dos alvos; ajustar e corrigir o tiro da tropa amiga, o que lhe dá a 

capacidade de controlar a precisão do fogo e possíveis correções; e identificar as 

posições de morteiros e armas de artilharia inimiga a uma distâcia de até 16 km em 

um tempo de 15 segundos.  

 
                                          FIGURA 3 - Caminhão Ural-43203 
                                          Fonte: Rosoboronexport, 2019 

 

3.2.3 1B75  

 

O 1B75 (Figura 4) é um sistema de reconhecimento de som e calor da 

artilharia russa que foi projetado para localizar posições de armas de artilharia, 

morteiros e vários sistemas de foguetes, além de corrigir o tiro de tropas amigas. O 

sistema pode operar em uma faixa de 25 km de largura (CARDOSO, 2018). 
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FIGURA 4 - 1B75 em posição 
Fonte: Sputnik, 2018 

Ainda segundo Cardoso (2018), o 1B75 leva apenas 5 segundos para calcular 

a localização da origem do disparo que gerou a onda sonora. Depois são 

transmitidas automaticamente às unidades de artilharia em um raio de 40 

quilômetros.  

Conforme Sputnik (2018), a vantagem do 1B75 perante outros sistemas de 

reconhecimento de artilharia modernos é a baixa probabilidade de sua detecção pela 

artilharia inimiga. Isso se deve ao fato dele não usar ondas eletromagnéticas como 

as emitidas por estações de radar. 

O 1B75 é um sistema 100% passivo e utiliza câmeras convencionais e 

infravermelhas, sensores acústicos (Figura 5) e quatro sensores sísmicos instalados 

distantes do veículo principal. Eles triangulam lançamentos, detonações e 

identificam as trajetórias dos projéteis, computando o ponto de lançamento e de 

impacto (CARDOSO, 2018). 

d  
          FIGURA 5 - Instalações de sensores acústicos 
        Fonte: Cardoso, 2018 
 
 

https://bit.ly/2kHDhNt
https://bit.ly/2kHDhNt
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3.2.4 AMMS  

 

O AMMS (Figura 6) emprega microfones direcionais e medidores de pressão 

para a captação do deslocamento das ondas mecânicas desencadeadas por ocasião 

do disparo. Ele é capaz de detectar e localizar foguetes, artilharia e fogo de armas 

pequenas em um sistema único e compacto (MICROFLOWN AVISA, 2019). 

A Microflown AVISA (2019) afirma também que o sistema usa os chamados 

"microflowns", que medem simultaneamente a amplitude e a direção dos eventos 

sonoros, em vez de apenas enviar pressão, como um microfone padrão.  

Segundo Sanzio et al.(2018, p. 35), em seu portfólio de produtos de defesa, a 

empresa informa que o sensor se encontra em uso pelo Exército Holandês desde o 

ano 2012 e que é configurável conforme o cenário onde será empregado, podendo 

detectar fogos de morteiros leves, médios e pesados no alcance de 16 km, artilharia 

a 20 km e foguetes a 7 km. 

Além disso, para a Microflown AVISA (2019), os sensores podem ser 

montados em diversas plataformas móveis, como drones, viaturas ou simplesmente 

posicionadas no terreno, dando flexibilidade de emprego ao material. As unidades 

AMMS podem ser operadas em temperaturas que variam de -20° C a +70° C, sob 

condições climáticas severas (nevoeiro, chuva, neve, tempestades de poeira e no 

escuro).  O AMMS consome menos de 2 Watts e é alimentado pela rede elétrica. 

 

 
                 FIGURA 6: Sensor AMMS em diferentes situações de emprego 

                 Fonte: Microflown AVISA, 2019 
 

3.2.5 SERENITY 
 

A Serenity (Figura 7) é produzida pela Logos Technology, sendo um sistema 

norte-americano que combina sensores eletroacústicos e óticos com câmeras 

providas de sensores que captam o clarão do rastro da queima do propelente e a 



15 
 

detonação das cabeças de guerra. No portfólio da empresa, o sistema foi concebido 

para a detecção de armas de fogo pesadas e detonações explosivas de até 10 

quilômetros em qualquer direção (SANZIO et al. 2018, p. 35). 

A Serenity é um sistema elétrico que exige potência de até 300 watts e pode 

ser montado sobre mastros ou embarcado. Além disso, há uma precisão de 98% na 

detecção e localização dos alvos rastreados (LOGOS TECH, 2017). 

 
                    FIGURA 7: Sensor Eletro-Ótico e Acústico Serenity 
                    Fonte: Sanzio et al. (2018) 

 

3.3 REQUISITOS OPERACIONAIS DO EQP LOC SOM 

 

  Os Requisitos Operacionais são definidos como aspectos indispensáveis e 

obrigatórios para o Eqp Loc Som a ser utilizado pelo SAC (BRASIL, 2019a). Dentre 

os vários existentes, destacam-se: 

ROA 1 - Ser capaz de, no Estado de Operação, detectar o lançamento de 
granadas de morteiro de calibre a partir de 120 mm (cento e vinte 
milímetros) a uma distância de 12 km (doze quilômetros). 
ROA 2 - Ser capaz de, no Estado de Operação, detectar o lançamento de 
obuses de calibre a partir de 105 mm (cento e cinco milímetros) a uma 
distância de 16 km (dezesseis) quilômetros. 
ROA 10 - Ser capaz de funcionar por 48 h (quarenta e oito horas) 
ininterruptamente, nos Estados de Operação e de Espera. 
ROA 19 - Ser capaz de conservar as características de desempenho ao ser 
operado sob quaisquer condições climáticas típicas do Território Nacional, 
de dia e de noite (BRASIL, 2019a, p.5-7). 

 

 Dadas as características técnicas e capacidades dos Eqp Loc Som 

pesquisados e empregados por alguns países da OTAN, comparados com os 

requisitos citados, é possível estabelecer a relação apresentada na Tabela 1: 
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  TABELA 1 - Comparativo ROA versus material estudado. 

          ROA 

MATERIAL 
ROA 1 ROA 2 ROA 10 ROA 19 

HALO Atende Não Atende Não Atende Atende 

AZK-7M Atende Atende Atende Atende 

1B75 Atende Atende Atende Atende 

AMMS Atende Atende Atende Atende 

SERENITY Não Atende Não Atende Atende Atende 

  Fonte: o autor 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 No que tange aos objetivos propostos e às questões de estudo levantadas 

inicialmente, é possível concluir que o presente estudo atingiu a finalidade a qual se 

propôs, que foi analisar o atual emprego Eqp Loc Som da Bia BA no SAC do 

Exército Brasileiro. 

 A revisão de literatura permitiu identificar a finalidade, as características, o 

emprego, as possibilidades e a nova proposta apresentada no Workshop de 2018, 

em Formosa-GO, no que tange a constituição de uma Bia BA para a Artilharia de 

Tubo. 

Nesse sentido, notou-se que o Eqp Loc Som comporia a Seção de 

Contrabateria com dois conjuntos de equipamentos, possuindo a vantagem de ser 

posicionado próximo ao inimigo, junto ao LAADA ou LP/LC, devido a sua facilidade 

de camuflagem. Além disso, ao ser colocado o mais à frente possível, não expõe 

outras seções, como a de vigilância terrestre e a tropa em contato. 

O emprego atual deste equipamento em operações de guerra tem sido muito 

elogiado e relatado nas conferências internacionais, como no FAC 2017 e 2018, 

sendo importante na função de combate Inteligência, detectando e alimentando o 

subsistema de BA. 

Durante a discussão do assunto, foi exposto quais os atuais modelos 

empregados por países que pertecem a OTAN, o que demonstra o quão importante 

este material tem sido observado e desenvolvido. 

No que diz respeito ao emprego do Eqp Loc Som no EB, observou-se uma 

grande lacuna nas fontes de pesquisa e de legislações mais específicas a estes 

equipamentos, do que se depreende a falta de cultura e massa crítica nestas áreas.

 No entanto, foram apresentadas as novas publicações, Brasil (2019a) e Brasil 

(2019b), que são legislações recentes e que servirão de referências para a 

implantação do Grupo de Localização pelo Som da Seção de Contrabateria na 
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proposta da Bia BA para o Sistema de Artilharia de Campanha. 

A finalidade maior do trabalho foi mostrar que também deve-se valorizar o 

emprego do Eqp Loc Som, tendo em vista que muito se tem estudado sobre SARP e 

Radares de Vigilância, mas que também precisam ser complementados por outros 

meios de BA. Uma estratégia para a inserção do Eqp Loc Som é buscar aprofundar 

e disponibilizar material de pesquisa, com informações do emprego em outros 

países.  

Quanto a aquisição de material, se faz necessário um estudo mais abrangente 

sobre quais Eqp Loc Som atendem aos requisitos operacionais estabelecidos pelo 

EB, além de capacitar militares com cursos e estágios voltados para a operação 

destes meios. Além disso, é importante especializar militares no planejamento e 

emprego da Bia BA em operações.  

 Do acima exposto, conclui-se que a aquisição, aprimoramento e emprego do 

Eqp Loc Som, somado ao desenvolvimento da proposta da Bia BA para Artilharia de 

Campanha, contribuirá para fazer frente às ameaças do século XXI. 
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ANEXO 

SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

A proposta apresentada no trabalho de Sanzio et al. (2018), no que se refere 

a Bia BA para Art de tubo, se faz mais coerente do que o previsto no Manual C6-

121. O Grupo de Loc Som (Figura 8) terá seu emprego dentro da seção de 

contrabateria, somando informações que possibilitarão uma melhor consciência 

situacional para futuras decisões. 

 
           
FIGURA 8: Organograma proposta para a Bia BA de AD 
Fonte: Sanzio et al. (2018) 

 

Após o estudo deste artigo, não foi possível apontar qual equipamento que 

melhor se adequariam na doutrina de BA da Art de Cmp, haja vista a necessidade 

de estudos práticos. Porém, verifica-se que o AMMS seria o mais indicado. 

Apesar disso, serão apontadas a seguir soluções práticas para a atualização 

da doutrina e para a aquisição de um sistema de BA da Art de Cmp mais adequado. 

 1) Atualizar a doutrina do Manual C6-121 e adquirir um sistema completo com 

sensores terrestres e aéreos como componentes mínimos para uma adequada BA 

de Art de Cmp. Com isso, proporcionar ao EB um sistema de BA com doutrina 

moderna, com tecnologia avançada e capacidade de emprego modular. 

2) Realizar estudo de emprego do Eqp Loc Som, âmbito GAC e em operações de 

não-guerra, tendo em vista que em diversas operações urbanas, a Artilharia tem 

realizado operações de segurança de estruturas estratégicas. 

3) Considerando a estrutura organizacional proposta, infere-se que a capacitação e 

habilitação vocacionada para a Bia BA deverá abranger aspectos técnicos e táticos, 
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realizando estágios e cursos nos países que possuem expertise, segundo Sanzio et 

al.(2018, p.38):  

a) Aspectos Técnicos: 

 - habilitar os quadros na operação e manutenção dos diversos equipamentos 

e sensores; e 

 - habilitar os quadros para a interpretação, análise e processamento dos 

dados obtidos por intermédio dos diversos equipamentos e sensores. 

b) Aspectos Táticos:  

 - habilitar pessoal específico sobre organização e emprego de uma Bia BA 

nas Operações Básicas (Ofensivas, Defensivas e de Cooperação e Coordenação 

com Agências) e Complementares; e 

 - habilitar pessoal específico para planejar e executar o desdobramento tático 

dos sensores, enquadrados no contexto das Operações – Reconhecimento, Escolha 

e Ocupação de Posição (REOP). 

Tal assertiva tem por base cursos e estágios já existentes ministrados por 

diversas escolas e centros de instrução do exército que possuem expertise nos 

assuntos congêneres e que, no geral, percorrem aspectos técnicos e táticos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


