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RESUMO 
Os conflitos em Donbass, no leste da Ucrânia, demonstraram para o mundo que a negligência na 
preparação das tropas, em especial as tropas de artilharia de campanha, para o combate 
convencional e a falta de investimento na modernização do seu material e da sua doutrina de 
emprego, fizeram com que a artilharia do Exército Ucraniano sofresse consideráveis baixas, perdendo 
seu poder de combate. Frente a isso, as grandes potências militares ocidentais, principalmente 
aquelas integrantes da OTAN, estão em busca de meios para reduzir os efeitos dos fogos de 
contrabateria inimigos sobre suas tropas de artilharia. Tomando por base uma doutrina russa de 
emprego de blindados, chamada Tanks Carousel, as baterias da artilharia ucraniana passaram a 
executar mudanças de posição sucessivas e coordenadas, de modo a manter a continuidade do 
apoio de fogo e aumentar a segurança do pessoal e do material. Este artigo tem por finalidade, 
baseado no referido processo, apresentar uma proposta de adaptação do processo utilizado pelos 
ucranianos aos procedimentos já utilizados e consagrados nos manuais de campanha do Exército 
Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Artilharia. Contrabateria. Tanks Carousel. Donbass. Segurança na posição de tiro. 
 
ABSTRACT 
The conflicts in Donbass, on eastern Ukraine, showed to the wolrd that to neglet in troop’s preparation, 
principally field artillery troops, for acting in conventional combat and the lack of financial investment 
for improving their military material and employment doctrine, was the principal reasons that made 
artillery of the Ukrainian Army sufferd severe losses, endin with their combat power. Face to that, the 
great western military forces, mainly the NATO member ones, are seeking for ways to reduce the 
couter-battery fire effects over their artillery forces. Based on a Russian procedure to armored troop 
employment, named Tanks Carousel, the Ukrainian field artillery batteries started to make a 
coordinated and successive fire posion changing, in order to maintain the fire support continuity and 
increase the people and ordnance security. The purpose of this article is, based on the above 
procedure, to present a suggestion of adaptating a process adopted by the Ukrainian to procedures 
already used and embodied in the field manuals of Brasilian Army. 
 
Keywords: Artillery. Counter-battery. Tanks Carousel. Donbass. Fire position security 
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1. INTRODUÇÃO  

Desde o fim dos anos 80, com a dissolução da União Soviética, trazendo 

consigo o fim da Guerra Fria, o mundo bipolarizado se viu inserido em uma corrida 

armamentista, devido aos conflitos ocorridos, ou na iminência de ocorrerem, entre as 

principais potências militares que foram envolvidas na batalha Capitalismo x 

Comunismo, entre as décadas de 1950 e 1990.  

Neste contexto, a Artilharia de Campanha das referidas potências obteve a 

capacidade de identificar o posicionamento das unidades de tiro da Artilharia inimiga 

através de sensores como radares de identificação de trajetória, de localização pelo 

som emitido ao efetuar o disparo de um armamento e de localização de movimento 

de tropas dentro de determinada proximidade, agregando aos tradicionais meios de 

busca de alvos um elevado grau de precisão jamais visto, permitindo aos 

comandantes detentores de tal tecnologia uma forma mais eficaz e confiável de 

neutralizar a Artilharia inimiga, permitindo assim que as tropas de movimento e 

manobra pudessem conquistar e consolidar seus objetivos com relativa facilidade, 

frente à ineficácia do apoio de fogo do oponente. 

O Brasil, seguindo as tendências mundiais, a partir de 1978, passou a adotar, 

em sua doutrina, o Manual de Campanha C 6-121 A busca de alvos na Artilharia de 

Campanha, embrião do estudo sobre o assunto na força. Neste manual define-se 

Busca de Alvos como parte das informações de combate que tem por fim a pronta 

detecção, identificação e localização precisa de um alvo, com pormenores 

suficientes para que seja eficazmente batido pelas armas (BRASIL, 1978, p 1-1). 

Partindo desse conceito, a Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro 

passou a tomar por base a capacidade de, dentro de um sistema de busca de alvos 

inimigo, ser alvejado por fogos de contrabateria em suas posições de tiro, pois, 

segundo o Manual de Campanha C 6-1: 

A neutralização dos meios de apoio de fogo indiretos do inimigo constitui 
uma missão importante da artilharia de campanha. Os fogos de contra 
bateria, oportuna e eficazmente executados , apresentam uma substancial 
contribuição para o cumprimento da missão da força apoiada (BRASIL,1997 
, p 6-8). 

 

1.1 PROBLEMA  

Utilizando uma forma lógica e concisa, tendo em vista uma compreensão 

adequada do presente estudo, buscou-se apresentar os fatos que levaram ao 
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questionamento quanto à eficiência da nossa forma de ocupação e desocupação 

das posições de Bateria de Obuses. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

Observa-se, ao longo do período pós Guerra Fria, que a Artilharia de 

Campanha dos Exércitos que combateram nos conflitos ocorridos no referido espaço 

de tempo adquiriu um viés de letalidade seletiva, cada vez mais exigida no combate 

em áreas povoadas por não combatentes, visando minimizar danos colaterais, 

conforme preconiza o Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

Com isso, derivando dessa exigência cada vez mais aparente, o preparo dos 

combatentes artilheiros e o desenvolvimento de novas munições, principalmente em 

Exércitos como o Norte-Americano, conforme visto em artigo do periódico do Modern 

War Institute, voltou-se de forma gradual, nos últimos 25 anos, para a busca pela 

precisão na execução dos fogos, visando atingir alvos de forma cada vez mais 

pontual, deixando o objetivo principal da Artilharia, o emassamento de fogos, em 

segundo plano, principalmente no campo da doutrina e da pesquisa (MORGAN, 

2018). 

Com a entrada dos anos 2010, as potências da OTAN observaram o Exército 

Russo, que consagradamente prioriza sua artilharia desde os combates no fim do 

século XIX, praticamente aniquilarem as forças ucranianas nos conflitos na região de 

Donbass com grande volume de fogo, nos embates pela posse da região da 

Crimeia, devido à ineficiência dos seus meios de apoio de fogo e à obsolescência do 

material de artilharia, passando pela inexistência de meios automatizados de direção 

de tiro, de contrabateria/contramorteiro e busca de alvos e chegando numa doutrina 

de utilização de suas unidades de artilharia muito próximas aos elementos de 

manobra em primeiro escalão. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

Face aos acontecimentos expostos, é oportuno problematizar a seguinte 

questão: Que tipo de medidas devem ser adotadas por uma Bateria de Obuses após 

o desencadeamento de missões de tiro? Que tipo de materiais, dentre aqueles que 

estão sendo adquiridos pelo Exército Brasileiro através do Subprograma do Sistema 

de Artilharia de Campanha, possuem capacidades de entrar em posição de tiro – 

cumprir missões de tiro – sair da posição de tiro com tempo suficiente para não 
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receber fogos de contrabateria? É possível que haja continuidade ao apoiar a 

manobra pelo fogo, privilegiando a segurança do pessoal e do material das 

Unidades de Tiro da Artilharia de Campanha? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de identificar e detalhar a ações a serem realizada, visando 

dar uma resposta ao problema formulado, foram traçados o objetivo geral e os 

objetivos específicos, que se destinam, respectivamente, a determinar a finalidade 

principal do estudo e descrever o caminho lógico a ser percorrido para solucionar o 

problema. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar ensinamentos colhidos nos últimos combates em que houve emprego 

da Artilharia de Campanha, elaborando uma proposta de adequação dos 

procedimentos já existentes com o material que estiver disponível. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Tendo em vista viabilizar a consecução do objetivo geral do estudo, foram 

formulados os objetivos específicos que se seguem: 

a. Identificar os combates do século XXI nos quais houve emprego maciço da 

Artilharia de Campanha, verificando as suas peculiaridades e deficiências. 

b. Descrever o efeito do uso dos materiais de contrabateria/contramorteiro e de 

busca de alvos, baseado em suas capacidades, ressaltando sua importância no 

resultado obtido. 

c. Analisar as lições aprendidas e as boas práticas pelas partes beligerantes, 

nos conflitos identificados acima, no que tange ao emprego de sua Artilharia de 

Campanha. 

d. Avaliar a aplicabilidade das possíveis adaptações aos processos de 

desdobramento, com a utilização dos materiais já adquiridos e de aquisição já 

confirmada pelo Exército Brasileiro 

e. Verificar a possibilidade de adaptação das boas práticas e lições aprendidas 

analisadas à doutrina vigente nos manuais de campanha de artilharia do Exército 

Brasileiro, com foco no desdobramento. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Verifica-se, preliminarmente, que o objetivo da pesquisa alinha-se como o 

cerne do Programa Estratégico do Exército Obtenção da Capacidade Operacional 

Plena, conforme previsto na Portaria 432 – EME, de 10 de outubro de 2017, quando 

cita como seu objetivo geral, dotar as Organizações Militares do EB de sistemas e 

materiais necessários para obtenção de capacidades que permitam sua atuação 

efetiva, possibilitando contribuir para adequada prontidão operacional e capacidade 

dissuasória da Força Terrestre. (BRASIL, 2107) 

Em consonância com o programa do qual é oriundo, o Subprograma do 

Sistema de Artilharia de Campanha, iniciado pela Portaria 514 – EME, de 11 de 

dezembro de 2017, enumera como seu primeiro objetivo: 

Dotar o Subsistema Linha de Fogo de sistemas e materiais que 
proporcionem efetividade ao apoio de fogo para as demandas do combate 
moderno e adequada mobilidade tática para atendimento de missões de tiro 
em proveito dos elementos apoiados. (BRASIL, 2017)  
 

Para sintetizar o ponto de partida do trabalho, verificamos a matéria escrita 

pelo Tenente Coronel (TC) Elson para o periódico Doutrina Militar Terrestre em 

Revista, no qual aborda os assuntos tratados no fórum internacional Future Artillery 

2018. Ao término da matéria, abordando as considerações finais o TC Elson coloca 

a seguinte ideia: 

Em que pese a busca pela precisão de alvos em ambientes urbanos seja 
uma das características exploradas pelas artilharias modernas, ficou claro 
que as granadas convencionais não serão abandonadas. Isso ocorre devido 
ao alto custo da munição inteligente e ao efeito psicológico proporcionado 
pelas concentrações de artilharia (quebra da vontade de lutar do inimigo), 
uma vez que não se pode abrir mão do efeito de massa causado por essas 
concentrações. (LEAL, 2018, p 40) 
 

Dentro da ideia-força de apoiar pelo fogo, atendendo às demandas do combate 

moderno, provendo apoio aos elementos de manobra com adequada mobilidade 

tática, cooperando com a dissuasão na paz e com a operacionalidade em combate, 

a Artilharia de Campanha deve ser capaz de desencadear concentrações com 

grande volume de fogo, sem negligenciar sua segurança. 

Nessa linha de pensamento, este estudo se justifica por promover uma 

pesquisa sobre um tema atual e de extrema relevância para a evolução da doutrina 

de emprego das unidades de tiro executoras de fogos indiretos, elemento 

fundamental no combate convencional, seja como ferramenta de dissuasão antes 

dos conflitos, a fim de evitá-los, seja como elemento fundamental para eliminar no 

inimigo a vontade de combater. 
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2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

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

conceitos de pesquisa bibliográfica, pois foi baseada em fontes secundárias de 

informação, e de pesquisa qualitativa, pois os dados obtidos por meio dos 

questionários são baseados em expectativas e estimativas, bem como nas 

informações e opiniões obtidas através das entrevistas são baseadas em 

experiências em cursos no exterior com doutrina e materiais de Forças Armadas de 

outros paises. 

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

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

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias, 

seguida de questionários para uma amostra com expectativas e estimativas sobre 

possíveis capacidades de aplicação, visto que ainda não houve atividade de campo 

visando comprovar a viabilidade da execução dos conceitos propostos no Exército 

Brasileiro. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

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

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

revisão de literatura no período de jan/2000 a jan/2019. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram em 

constante evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se na década 

passada.  

 O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre o conflito 

no leste da Ucrânia (Donbass), referência em emprego da Artilharia de Campanha, 

pela exploração de lições aprendidas. 

 Foram utilizadas as palavras-chave novos materiais de artilharia, busca de 

alvos, contrabateria, donbass, tecnologia de defesa no nível tático, combate 

moderno, carrossel de blindados, juntamente com seus correlatos em inglês, francês 
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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), 

sendo selecionados os artigos e documentos em português, inglês, francês e 

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

de exercícios militares, panfletos comerciais de empresas do ramo de defesa, bem 

como de manuais de campanha referentes ao tema, do Exército Brasileiro, do 

Exército Norte-americano, do Exército Francês, do Exército Chileno e do Exército 

Argentino, em período de publicação diverso do utilizado nos artigos. 

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

operações de guerra, com enfoque majoritário nos conflitos na Ucrânia, a partir do 

ano de 2010. 

a. Critério de inclusão: 

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

ao emprego da artilharia, com enfoque em procedimentos para evitar fogos de 

contrabateria e aumento do tamanho da RPP; e 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam 

inovações tecnológicas com reflexos em localização de alvos no campo de 

batalha. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego da artilharia de campanha em área 

humanizada e utilização de mísseis e foguetes; 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevistas 

exploratórias e questionário. 

 

2.2.1 Questionário 

 A amplitude do universo desta pesquisa foi estimada em 389 Capitães e 330 

Majores da Arma de Artilharia, formados na Academia Militar das Agulhas Negras, 

totalizando 719 oficiais, número obtido no bando de dados do DGP, devido à sua 

formação mais completa e especialização na doutrina vigente de Reconhecimento, 

Escolha e Ocupação de Posição (REOP).  
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 Dentro desse universo, foi selecionada uma amostra que contemplou 85 

majores e capitães da Arma de Artilharia, oriundos de diversas Organizações 

Militares do corpo de tropa, bem como por instrutores de Estabelecimentos de 

Ensino do Exército Brasileiro, com experiência junto dos diversos materiais da 

Artilharia de Campanha, de forma a não haver qualquer tipo de interferência ou 

influência nas respostas. 

 Foram ainda selecionados 8 capitães-alunos do Curso de Artilharia da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) para integrar a amostra, visto que os 

mesmos preenchiam os requisitos, além de terem passado por diversas 

Organizações Militares do corpo de tropa e estabelecimentos de ensino, totalizando 

a composição da amostra em 93 militares. 

 O número da amostra acima foi obtido estimando 150% da amostra ideal (62 

indivíduos), respeitando a proporção existente no universo, chegando a um total de 

43 majores e 50 capitães. 

 A distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (link para formulário 

eletrônico) para os militares que atendiam aos requisitos, tendo obtido 60 respostas 

(96,77% da amostra ideal e 64,52% do total de questionários). Apesar de inferior ao 

número ideal, as respostas se aproximaram de 100%, sendo possível considerar-las 

para validar os resultados desta pesquisa. 

 Com o intuito de identificar e corrigir eventuais falhas, 5 capitães realizaram 

um pré-teste, respondendo ao questionário, e não foram identificadas falhas que 

ensejassem alterações, procedendo-se assim aos demais trabalhos. 

 

2.2.2 Entrevista 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

PAULO DAVI DE BARROS LIMA FILHO – Maj EB Instrutor do Curso de Artilharia da EsAO 

ANDERSON EDUARDO E SOUZA REIS – Cap EB 
Instrutor do Curso de Artilharia da EsAO, 

possuidor do Curso Avançado de Artilharia 
do Exército dos EUA 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Em 2014, o mundo assistiu perplexo à demonstração do Exército Russo da 
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sua capacidade de iniciar uma campanha militar contra a Ucrânia, podendo se 

estender a qualquer país da Europa, caso desejasse. As baterias de artilharia do 

Exército Ucraniano que estavam localizadas próximas à zona de contato foram 

praticamente dizimadas. Dentre os principais motivos desse massacre, foi 

identificado que a obsolescência dos meios de busca de alvos e a excessiva 

proximidade dos meios de lançamento da linha de contato contribuíram para que a 

artilharia ucraniana fosse reduzida a pó (KONRAD, 2018) 

 Conforme relatado pelo TC Elson, após sua participação na conferência 

“Future Artillery 2018”, realizada em Londres – ING, o representante ucraniano, em 

sua explanação sobre as lições aprendidas com o conflito acima exposto, citou como 

uma grande evolução a adaptação em sua doutrina de desdobramento, ao manobrar 

suas baterias de obuses (Bia O), de modo que, simultaneamente, 2 Bia O 

estivessem se deslocando, 3 Bia O estivessem recarregando na posição ocupada e 

1 Bia O estivesse atirando. Este procedimento, segundo os relatos, possibilita a 

manutenção da cadência de tiro, aumentando a segurança ao buscar a preservação 

ante os meios de contrabateria do inimigo (LEAL, 2018, p 40) 

 No Exército Brasileiro, as Bia O se organizam em número de 3 ou 4 dentro 

dos Grupos de Artilharia de Campanha (GAC). Como foi visto em BRASIL, 1997, p 

3-11, o 4º processo de desdobramento apresenta que as subunidades de tiro 

normalmente ocupam duas posições de tiro, porém essa quantidade pode variar 

dependendo da missão e situação. São selecionadas ainda, posições de troca. 

 Verificamos ainda, que em todos os processos de desdobramento, deve 

prevalecer a dispersão entre as peças, de modo a dificultar a aquisição de sua 

posição pela busca de alvos inimiga, bem como minimizar os danos em caso de 

recebimento de fogos de contrabateria na posição de tiro ocupada (BRASIL, 1997, p 

3-10). 

 Com esses conceitos, identifica-se na doutrina de emprego vigente que já 

existe uma grande preocupação com a segurança da posição de tiro ocupada pela 

Bia O, bem como a previsão de ocupação de posições de troca, quantas forem 

necessárias, mediante evoluções do combate. 

 Associando o referido processo de desdobramento, aos procedimentos 

adotados pelos ucranianos, levando em conta que o GAC é composto por 3 a 4 Bia 

O, fica proposto por este autor que as unidades de tiro (U Tir) adotem o previsto no 

4º processo de desdobramento, no que tange ao início da ocupação da posição de 
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tiro, bem como ao reconhecimento das posições de troca, adicionando-se a 

coordenação do movimento de mudança de posição após a realização de uma 

missão de tiro, através do estabelecimento de um tempo mínimo de permanência na 

mesma, de maneira que, caso seja necessário, uma (ou duas, nos GAC 

quaternários) Bia O esteja atirando, uma Bia O, que já tenha desocupado sua 

posição de tiro anterior, esteja se deslocando para uma próxima posição pré-

estabelecida e já levantada, e uma Bia O, que tenha acabado de realizar uma 

missão de tiro, esteja realizando a desocupação de sua posição de tiro atual. 

 Da forma proposta acima, perde-se em volume de fogo, pois quando seria 

possível a utilização de 3 a 4 U Tir simultâneamente, este número poderia ser 

reduzido para 1 a 2 U Tir. No entanto, ganha-se em segurança do pessoal e do 

material, bem como em organização do movimento de mudança de posição, 

permitindo aos comandantes táticos uma maior possibilidade de acompanhamento 

da manobra e manutenção da consciência situacional, devido à previsão antecipada 

das posições a ocupar. 

 Cabe ressaltar que, após análise, ficou o entendimento de que essa proposta 

é mais favorecida para as operações mais estáticas, tanto ofensivas como 

defensivas, visto que os meios de artilharia de campanha ficam mais sucetíveis à 

busca de alvos do inimigo. Não houve, no entanto, nada que desabonasse seu 

emprego nas operações de movimento. 

 Analisando procedimentos utilizados por alguns dos exércitos do mundo, 

serão enumeradas algumas técnicas que norteiam o emprego das unidades de tiro 

de artilharia dos exércitos norte-americano, francês, argentino e chileno. 

 É possível verificar, ao analisar a doutrina utilizada pelo exército argentino, 

que este utiliza a Zona de Posição Dispersa quando o inimigo tem a capacidade de 

executar fogos eficazes de contrabateria, quando a posição de bateria pode receber 

fogos ar-solo, quando as seções da peça executam frequentes mudanças de 

posição entre as duas posições de tiro preestabelecidas dentro da mesma RPP e 

durante a realização de fogos previstos (preparação e contrapreparação). Esse 

procedimento consiste em ocupar uma RPP, de 2 km², com a bateria a 8 peças, 

divididas em 2 seções de 4 peças, com espaçamento das posições de tiro entre si e 

das posições de troca de  aproximadamente 1 km (ARGENTINA, 2009, p. 82). 

 Já a artilharia do Exército dos EUA organiza suas RPP de acordo com o 

material, adotando as dimensões de 3 km x 3 km para uma posição de material M 
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109 A6 Paladin e de 3 km x 1,5 km para o material M 777. Nesta configuração, a 

posição da bateria raciocina com posição de tiro e uma posição alternativa de tiro 

(EUA, 2013, p 16). 

 O Exército Francês raciocina empregar a seção do obuseiro Caesar a quatro 

peças e adota três tipos de organização para entrada em posição: Posição Linear, 

Posição de Seção por Binômios de Peças e Posição de Seção por Peças Isoladas. 

Na Posição de Seção por Binômios de Peças, os obuseiros são dispostos em pares, 

nos quais cada uma deles afasta-se 500 m a 1500 m entre si e as peças do par 

buscam o afastamento próximo dos 100 m entre sí. Já na Posição de Seção por 

Peças Isoladas, uma variante da anterior, consiste em centralizar o posto de 

comando da seção e organizar os obuseiros afastados desse de 800 m a 1000 m, 

ocupando uma área cirular de até 1 km de raio (FRANÇA, 2013, p. 9-14). 

 Diferente dos demais, a artilharia chilena usa, para evitar os fogos de 

contrabateria, uma técnica que consiste em realizar um cálculo, empregando o 

tempo que os meios de contrabateria inimigos levam para realizar fogos sobre uma 

posição de tiro, após esta realizar o 1º tiro da missão, o tempo que se leva para sair 

de posição e o tempo que cada material leva para atingir uma nova posição de tiro, a 

uma distância segura da anterior, e ficar em condições de realizar fogos novamente 

(CHILE, 2011, p 9-6/9-7). 

 Dando continuidade nos estudos, confirma-se no gráfico abaixo que 80% dos 

militares entrevistados acredita que as dimensões prevista para a uma RPP para um 

GAC ternário e para um quaternário não atendem plenamente a necessidade de 

ocupação de posições de troca, bem como de realização de simulações através de 

posições falsas. 

 

GRÁFICO 1 - opinião da amostra, em porcentagem, se as dimensões previstas 
para a ocupação da RPP de um GAC ternário e quaternário atendem as 
demandas das Bia O quanto a ocupação de posições de tiro, de troca e falsa.  
Fonte: O autor 
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Após isso, foi perguntado qual o tamanho a amostra acreditava que deveria ter uma 

RPP de bateria de obuses, levando em consideração que os países estrangeiros, os 

quais foram estudados no presente artigo, trabalham com a área de posições de 

bateria ou seção, variando a quantidade de peças de 4 a 8, dentro de uma mesma 

RPP. Percebe-se, confirmando a tendência acima, que todos os tamanhos citados 

no gráfico abaixo são maiores que o adotado atual, que gira em torno de 400 m x 

200 m.  

 

GRÁFICO 2 – opinião da amostra, em porcentagem, sobre qual seria o 

tamanho ideal de uma RPP para uma bateria de obuses a 6 peças. 

Fonte: O autor. 

 Considerando a aplicação do conceito de mudança de posição após cumprir 

missão de tiro, a amostra reforçou que, dentre os meios de lançamento (obuseiros) 

existentes nos GAC do Exército Brasileiro, os meios autopropulsados se apresentam 

como os mais aptos a realizar a saída da posição de tiro com rapidez após cumprir 1 

ou mais missões e ocupar uma nova posição. 

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em porcentagem, com a opinião dos 
entrevistados sobre qual plataforma de lançamento estaria em condições de, 
em até 10 min, realizar pelo menos uma missão de tiro e sair de posição. 
Fonte: O autor. 
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 Para conceder mais credibilidade a esta pesquisa, foram ainda entrevistados 

dois instrutores do Curso de Artilharia da EsAO, tendo um realizado o Curso 

Avançado de Artilharia, em Fort Sill, na cidade de Lawton, OK, EUA, com ênfase na 

viabilidade da normatização do emprego adaptado, ao 4º processo de 

desdobramento, do procedimento realizado pelos ucranianos nos conflitos com os 

russos.  

 Ambos acreditaram que é plenamente possível a implementação desta 

adaptação, mediante uma normatização por parte do comandante da fração, focado 

na utilização do 4º processo de desdobramento, sendo necessário treinamento. 

 Na 1ª entrevista, com o instrutor que vivenciou a doutrina norte-americana, 

restou ressaltado que, como o procedimento ucraniano foi testado e deu resultado 

em combate, seria viável uma adaptação para o nosso 4º processo, com prioridade 

para o material autopropulsado, tendo em vista sua mobilidade e poder de fogo, 

ainda mais agora que o Brasil está em fase final do recebimento dos M 109 A5+BR. 

Foi frisado que para realizar tal procedimento, seria necessário adaptar o tamanho 

da RPP, dado como exemplo por ele que, durante o curso nos EUA, o tamanho 

utilizado para uma RPP de bateria de obuses era de 2 km x 2 km, corroborando com 

os dados levantados na pesquisa bibliográfica. Ressaltou, também, que a adoção do 

processo proposto aumentaria a segurança do pessoal e material das baterias de 

obuses, ficando a artilharia prejudicada em volume e emassamento de fogos. 

Concluindo, foi abordado que seriam precisos testes e experimentações com o 

material proposto, objetivando se adquirir variáveis mais consistentes, para 

elaboração de uma proposta com validade para emprego doutrinário. 

 Já na 2ª entrevista, o instrutor também enfatizou a condicionante de utilização 

de meios autopropulsados para o sucesso da execução das mudanças de posição 

coordenadas. No entanto, reforçou que o 4º processo já contempla essa mudança e 

que o que foi executado pelos ucranianos pode ser feito mediante padronização do 

comandante da linha de fogo, para caracterizar a coordenação. Por fim, sugeriu que 

fosse feito um alinhamento do cálculo previsto do manual chileno MDO-40-201 com 

a proposta deste trabalho, de modo a dar mais subsídios para uma futura 

experimentação. 

 Juntando os dados coletados na pesquisa bibliográfica com os resultados dos 

questionários e os tópicos das entrevistas, restou claro que a adoção do 4º processo 

de desdobramento, com as adaptações de coordenar as mudanças entre as 
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posições de troca, aumenta as condições de segurança para as baterias de obuses. 

Para solucionar a perda em emassamento de fogos, uma solução seria o aumento 

de GAC empregados nas ações estáticas, ofensivas e defensivas. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

concluiu-se que esta pesquisa atendeu ao pedido, ampliando a compreensão sobre 

a viabilidade da utilização do 4º processo de desdobramento, com a coordenação 

proposta entre as ocupações de posição de troca, visando a segurança dos meios 

da bateria de obuses.  

 A revisão da literatura possibilitou concluir sobre a importância que as 

potências militares estão dando à proteção contra fogos de contrabateria, 

principalmente após os conflitos no leste da Ucrânia, em Donbass, em 2014. 

Verificou-se que, das mais diversas maneiras, os exércitos do mundo estão 

desenvolvento técnicas, táticas e procedimentos para diminuir os riscos de baixas 

nas suas artilharias, em face aos meios mais modernos de busca de alvos na frente 

de batalha. 

 Com os questionários e entrevistas, foi observado que os oficiais de artilharia 

do Exército Brasileiro, com suas mais diversas experiências e vivências, nacionais e 

internaiconais, entendem que há a necessidade de se preocupar mais em preparar 

as baterias de obuses para realizarem medidas passivas visando evitar os fogos de 

contrabateria inimigos. Esse entendimento veio a reforçar que a proposta do 

trabalho é válida e foi bem aceita pela amostra. 

 Conclui-se assim que, com a chegada do obuseiro M 109 A5+BR, plataforma 

de lançamento que amplia o poder de fogo da artilharia de tubo do nosso Exército, o 

Brasil está buscando diminuir o hiato tecnológico frente às grandes potências 

militares. Esse obuseiro, pelo fato de ser dotado de capacidades modernas de 

comando e controle, de direção e coordenação de tiro, de geoposicionamento e de 

georreferenciamento, configura-se como ferramenta ideal para futuros testes e 

experimentações doutrinárias, possibilitando, desta forma, uma futura validação, 

com a utilização de parâmetros mais fidedignos, para a normatização da execução 

da mudança coordenada entre posições de tiro proposta neste trabalho. 
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ANEXO A 
 

SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

 Dentro da proposta deste artigo e baseado na documentação adquirida para 

revisão da literatura, chegou-se à seguinte proposta de testes a serem realizados, 

objetivando a normatização de uma variante do 4º processo de desdobramento, da 

seguinte forma: 

 - Como concluído durante os resultados, o material autopropulsado é o 

mais indicado para a execução dos procedimentos descritos. Com a proximidade 

do fim da primeira etapa do recebimento do material M 109 A5 +BR, sugere-se 

que seja aproveitado este material, com objetivo de que sejam adquiridos 

parâmetros como tempo de entrada em posição, tempo de saída de posição, 

tempo gasto no deslocamento entre as posições. 

 - Considerar que a distância entre as posições pré-levantadas seja de, no 

mínimo, 400 m, visto que, dentro dos países estudados, a frente eficazmente 

batida por uma baterias de até 8 peças de obuseiro de calibre 155mm seria de 

até 400m. 

 - Considerar que 100 m seja o deslocamento cujo tempo seja calculado, 

podendo-se estimar com mais facilidade o tempo que se leva para ocupar outra 

posição, na qual a distância seja de, no mínimo, 200 m (frente eficazmente 

batida por uma bateria/seção de obuses 155 mm a 4 peças), sendo múltiplo de 

100 m. 

 - Dito isso, e baseado no cálculo feito pelo Exército Chileno, teremos que 

T1 é o tempo que as tropas inimigas levam para realizar fogos de contrabateria, 

depois de disparado o primeiro tiro da posição. Seja T2, o tempo que a bateria 

leva para sair de posição, somado ao tempo que a mesma leva para entrar em 

posição. Seja T3 o tempo obtido que uma bateria leva para se deslocar por 100 

m, e seja D a distância total, em metros, percorrida entre as posições a serem 

ocupadas, dividida por 100. Assim sendo, resultamos em T4, que seria T1 

subtraído de T2, obtendo-se o tempo máximo de permanência na posição de 

tiro, considerando que ela inicia o movimento na posição de tiro e termina o 

mesmo na posição de tiro. Seja, ainda, o tempo T5, tempo total gasto ao 

percorrer as distâncias para mudança de posição, resultante da multiplicação de 

D por T3. 



 

 

 - Utilizando a fórmula de cálculo dos tiros previstos, encontrada no Manual 

de Ensino EB60-ME-10.301, p 9-3, serão aproveitadas as variáveis U, unidades 

de tiro disponíveis, T, tempo total da execução, e A, nr de alvos a serem batidos. 

Substituir-se-a o tempo de planejamento pela variável T4, janela de tempo em 

que se pode atirar sem que seja necessária a mudança de posição. Substituir-

se-a o método de engajamento por N, número de missões que serão cumpridas 

em cada posição de tiro, que surge ao dividir T4  por 4 (tempo estimado em 

minutos que a bateria leva para realizar uma missão de tiro até o final e preparar 

as peças para o início de outra missão de tiro, segundo o Manual de Ensino 

EB60-ME-10.301), obtendo como resultado um número natural, arredondado por 

aproximação decimal comum (de 0 a 4, aproxima para o número natural 

imediatamente menor, de 5 a 9, aproxima para o número natural imediatamente 

superior). 

 - Para obter o número de trocas de posição necessárias, dividir A pelo 

produto de N e U (A/NxU), verificando na carta melhor distância entre elas. 

 - Com as considerações acima, a adaptação da fórmula proposta seria de  
T= A x T4 + T5.  
  N x U 

 Acrescendo-se a isso, caso seja desejável aplicar o procedimento de proposto 

neste artigo, no qual teríamos 1 ou 2 Bia O atirando, 1 Bia O se deslocando para 

ocupar uma nova posição de tiro, e 1 Bia O saindo da posição de tiro, seria necessário 

adaptar a fórmula, limitando-se a variável U a 1 U Tir por GAC existente na área de 

operações (2 se o GAC for quaternário). 

 Por mais que se perca em volume de fogo, o que pode ser solucionado 

acrescendo-se mais GAC, ganha-se, sobremaneira, em segurança da bateria de 

obuses. Caso o inimigo possua meios de busca de alvos e plataformas de lançamento 

que permitam a realização de fogos precisos de contrabateria, acredita-se que seja 

uma boa solução a ser aplicada. 
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ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO DO 4º 

PROCESSO DE DESDOBRAMENTO, UTILIZANDO COM BASE AS TTP 

REALIZADAS PELO EXÉRCITO RUSSO NO “TANKS CAROUSEL”) 

 

O presente instrumento é parte integrante do artigo científico do Cap Art André Luiz 

Mattos de Andrade, cujo tema é PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO NO TEMPO DE 

PERMANÊNCIA NA POSIÇÃO DE TIRO, FRENTE AOS MODERNOS MEIOS DE 

BUSCA DE ALVOS UTILIZADOS NOS COMBATES DO SÉCULO XXI. 

A fim de contribuir como referências, baseado em experiências vividas e conhecimento 

adquirido, sobre as TTP que norteiam o emprego da Artilharia de Campanha nos Exércitos de 

outros países, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as 

perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 

possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 

colaborando nos estudos referentes à proposta de adaptação. Será muito importante, ainda, 

que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 

dos seguintes contatos: 

André Luiz Mattos de Andrade (Capitão de Artilharia – 

AMAN 2009) Celular: (21) 99653-3199 

E-mail: andrelmandrade@hotmail.com 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

mailto:andrelmandrade@hotmail.com


 

 

IDENTIFICAÇÃO 

QUESTIONAMENTOS 

 

 

Cap ANDERSON Eduardo e Souza REIS  

Cursos/ Estágios: AMAN 2006/ ESAO 2015/ Avançado de Artilharia – Fort Sill 

2018 

 

 

 

1. Dentro da doutrina de emprego da Artilharia de Campanha utilizada no Exército do País no qual o 

senhor teve a oportunidade de adquirir sua experiência internacional, qual era o tamanho da RPP utilizada pelas 

U Tir? O Senhor acredita que exista alguma condicionante para que esta utilização seja eficaz? 
Resp: As RPPs utilizadas pelo Exército Americano, durante os exercícios de planejamento, no decorrer do 

curso eram de 2km x 2km para uma Bateria, preenchendo uma quadricula de uma carta 1:50000, não havendo 

planejamento de RPP para o Grupo como um todo.  

Acredito que a principal condicionante para o tamanho, em relação as nossas RPPs seja a necessidade de 

constante mudança de posição durante uma operação, dentro da própria região, com a finalidade de evitar fogos 

de contrabateria. 

 

2. A partir de 2014, a Rússia surpreendeu o mundo ao desencadear uma ação militar contra a Ucrânia, 

utilizando meios de combate convencional, principalmente de Artilharia de Campanha. Após ter seus meios de 

artilharia da frente de combate destruídos em quase sua totalidade, o Exército Ucraniano recebeu meios, 

principalmente meios de busca de alvos, dos Países da OTAN, o que fez a frente de combate se estabilizar. O 

Brasil, face ao movimento de atualização dos exércitos do mundo, iniciou a modernização do Sistema de 

Artilharia de Campanha, no subsistema Busca de Alvos, com a busca de um SARP para as Bia BA das AD. 

Qual a contribuição o Sr acredita que os SARP podem dar para o Subsistema Busca de Alvos na iminência e no 

decorrer dos conflitos? 

 

Resp: Acredito que o SARP seja de fundamental importância antes e durante uma operação 

tendo em vista sua grande capacidade de busca de alvos. Durante os planejamentos e exercícios 

de simulação nos EUA, planejávamos, inclusive, o itinerário que o SARP faria sobre as linhas 

inimigas com vistas a identificar novos alvos na iminência do ataque. Contudo apesar das 

capacidades da aeronave, é importante enfatizar-se também as suas limitação, principalmente 

quanto ao valor, alcance dependendo da classe e fragilidade perante a defesa antiaérea inimiga, 

como temos observado diariamente nos noticiários: aeronaves dos EUA abatida no Iêmen, da 

China  abatida por tropas turcas, ao mesmo tempo as experimentações de aeronaves russas com 

tecnologia invisível aos radares. Neste contexto julgo que ainda há muito o que se estudar e 

aprimorar e que a prioridade dada atualmente a ferramenta SARP deveria ser diversificada para 

outras ferramentas de BA também importantes e bastantes utilizadas por outros exércitos ao 



 

 

redor do mundo, como a utilização de radares de contrabateria e sistema de localização pelo 

som. 

 

3. Abordando ainda lições aprendidas dos conflitos na Ucrânia, durante a conferência “Future Artillery 

2018”, sediada na cidade de Londres – ENG, foi apresentado pelo representante da Ucrânia sua experiência em 

mudança de posição, a fim de manter a cadência de tiro e preservar seus meios ante a contrabateria russa ( 2 Bia 

O se deslocando, 3 Bia O recarregando na posição e 1 Bia O atirando). Até que ponto o Sr acredita que essa 

conduta contribui efetivamente para a preservação das U Tir Art frente aos meios de BA Ini?  

Resp: Acredito que os processos de mudanças de posição devem ser cada vez mais 

utilizados durante os combates modernos, tendo em vista o avanço da capacidade de realizar 

fogos de contrabateria dos exércitos, cada vez mais rápidos e precisos. Se o processo da 

Artilharia Ucraniana funcionou, deve ser considerado com mais uma possibilidade de emprego 

para Exército Brasileiro, se for adequado a nossa capacidade tecnológica atual, que se refere ao 

material disponível ou em desenvolvimento, assim como a capacidade de adestramento de 

nossas tropas. A título de curiosidade existem exércitos capazes de realizar fogos de 

contrabateria em 2 minutos. Há relatos do Exército Americano no Iraque em que esses fogos 

eram realizados em ate 1 minutos e 30 segundos, sendo cada vez um dado importante para ser 

considerado durante os planejamentos da Artilharia, no EUA o tempo em posição e definido 

como “Survivability Criteria” ou critérios de sobrevivência, e estão diretamente ligados a 

capacidade busca de alvos e de contrabateria do inimigo. 

 

4. A proposta do presente trabalho versa levantar uma variação da conduta adotada pelos ucranianos, na 

qual dentro de um mesmo GAC, principalmente em operações mais estáticas (Ex: Ataque Coordenado e Defesa 

em Posição), suas Bia O Ocp Pos pelo 4º Processo de desdobramento, previsto no C 6-1, e façam um 

revezamento entre posições pré-levantadas, de modo que 01 (ou 02, no caso dos GAC quaternários) Bia O 

esteja(m) atirando, 01 Bia O esteja entrando em posição e 01 Bia O esteja atirando. Quais as vantagens e 

desvantagens o senhor enxerga na comparação do procedimento proposto com o procedimento da artilharia 

ucraniana? 

Resp: Acredito que o processo previsto em nosso manual possa ser bastante eficaz. Em 

comparação com processo o ucraniano, de fato, o processo ucrânio esta previsto em nossa 

doutrina (atirar e mudar de posição, com posições de troca etc), o que foi feito, a meu ver, foi 

uma forma de NGA que regulou o tempo de permanência e rotatividade das U Tir, de forma 

que sempre havia uma Bia O atirando, um aspecto positivo é a continuidade do Ap F, um 

negativo é a falta de emassamento de fogos proporcionado pelo volume de varias U Tir 

atirando, porém, nesse caso e emassamento foi prejudicado em razão da sobrevivência das U 

Tir, acertadamente. 

5. Dentro do escopo do Subprograma do Sistema de Artilharia de Campanha, esta prevista a dotação dos 

GAC com o Sistema Gênesis e sistema de levantamento e pontaria SP2 (Antigo AGLS). Considerando as 

plataformas de lançamento já adquiridas (M109 A5 e A5 +BR) e as demais que já mobíliam os GAC no Brasil, 

o Sr acredita que, com adestramento e pequenos ajustes, é possível que as Bia O seriam capazes de executar os 

procedimentos acima citados? Caso Sim, o Sr poderia enumerar as plataformas que julga serem capazes/ajustes 

necessários? Caso não, o Sr poderia enumerar os principais motivos/que medidas seriam necessárias para 

viabilizar suas execuções? 

  



 

 

Resp: Acredito que sim. Tendo em visto a semelhança em tecnologia a ser alcançada, bem 

como a técnica bastante similar a americana, que utiliza com sucesso os processos de mudança 

de posição para evitar a contrabateria, mantendo a continuidade de apoio de fogo, penso que o 

advento tecnológico, como a capacidade de geoposicionamento e interação mais eficaz entre os 

subsistemas, proporcionaram o advento dessas novas capacidades. 

 

 

6.  Ainda dentro do Sprg SAC, estão previstas a substituições das plataformas de lançamento 105 mm e 

155 mm AR por outras, mais modernas, que possuam a capacidade de se integrar com meios modernos de 

direção de tiro e designação de alvos. O quanto o Sr acredita que essa substituição pode facilitar a adoção de 

uma dos procedimentos citados nas perguntas 4 e 5? 

Resp: Acredito que a modernização do material autorebocado é de fundamental importância para 

proporcionar a integração com os meios mais modernos de direção de tiro etc. Vale salientar que a escolha do 

material ou tropa a ser utilizada para cumprir determinada missão é um dos fatores do estudo de situação. Por 

exemplo, por mais moderno que o material AR seja, é praticamente impossível que se realize uma mudança de 

posição em 2 minutos. Dessa forma, para um combate com um inimigo com essa capacidade deveremos 

empregar outro meio, deixando o AR para missões em que seja eficiente. 

 

 

7. Caso o Sr tenha vislumbrado algo que não foi abordado por este questionário e julgue relevante 

para a pesquisa, por favor, utilize o espaço abaixo para fazer contribuir com mais 

esse conteúdo: 

Resp: Dentro da busca de alvos, é sempre importante ressaltar a importância dos outros 

meios, como os radares de contrabateria. Em um estudo sumário sobre o assunto concluímos que 

não possuímos a capacidade de realizar fogos de contrabateria, sendo uma capacidade cada vez 

mais em voga na atualidade,, estamos questionando a capacidade de defesa de fogos de 

contrabateria, sem discutir sobre as capacidades de desencadear esses fogos, essa capacidade e 

um trunfo assim a utilização de MF ou do longo alcance do material a ser empregado. 

 

 

                                                           Obrigado pela 

participação. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 



 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA CONFECÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

Este formulário tem por finalidade colher dados para embasar os resultados propostos para 

a conclusão do artigo científico feito pelo Cap Art ANDRÉ LUIZ MATTOS DE 

ANDRADE, com objetivo de avaliar a viabilidade de adaptação do 4º processo de 

desdobramento previsto no Manual de Campanha C 6-1 Emprego da Artilharia de Campanha 

com o " Tanks Carousel" executado pelos Blindados do Exército Russo e utilizado e aprovado 

pela artilharia ucraniana nas batalhas no 

leste de seu território . 

 

* Required 

 

 

O Sr conhece o 4º processo de desdobramento do GAC, previsto no Manual C 6-1 

* 

 

Sim  

Não 

 

O Sr já ouviu falar no "Tanks Carousel" ? Caso 

negativo, segue um link com uma boa definição 

 https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-tank- 

 crews-have-new-tactic-win-battlefield-28777 * 

Sim 

 Não



 

 

 

O Sr acredita que o tamanho das RPP (800x1600 p/ 3 Bia O - 2200x1100 p/ 4 Bia O) 

seja suficiente para que sejam ocupadas as posições previstas para todos os meios da 

Bia Tir( Pos Tir, Pos Troca, Pos Falsa) com segurança? * 

    Ambas possuem 

 

    Somente a de 3 Bia O possui  

   Somente a de 4 Bia O possui  

   Ambas não possuem 

    Other: 

 

 

Qual o tamanho que o Sr considera que seria interessante para uma RPP de 

um Bia O * 

    1km x 1km 

   800m x 800m  

   2km x 2km  

 

   500m x 500m 

Other: 

 

 

 

 



 

 

Quais dos meios de lançamento (obuseiros) já em uso atualmente o Sr acredita que 

possuam flexibilidade para, após realizar uma rajada, sair da posição de tiro que 

ocupa em 10 min * 

   M 101 105mm AR  

   M 114 155mm AR 

   M 56 Oto Melara 105mm AR  

   L 118 Light Gun 105mm AR 

   M 108 105mm AP 

    M 109 A3 155mm AP 

 

    Mrt 120mm M2 Raiado  

   Nenhum dos acima 

 

Dos meios acima, caso sejam reforçados com sistema de posicionamento inercial, 

computador de direção de tiro, quais o Sr acredita que sejam capazes de ocupar uma 

posição de tiro a 300m da anterior, em até 20 min * 

 

Your answer 

 

 

 

 

 

O Exército Brasileiro adquiriu recentemente o Obuseiro M 109 A5 +BR, que possui 

sistema de carregamento semi automático, sistema de posicionamento inercial, 

computador de direção de tiro. Com estas inovações, o Sr acredita que este obuseiro é 

capaz de realizar as duas ações acima descritas? * 

 



 

 

 

Acredita ser capaz de sair de posição após atirar em até 10 min 

 

Acredita ser capaz de mudar de posição e estar pronto para o tiro em até 20 min 

 

    Acredita ser capaz de realizar ambos 

 

    Acredita não ser capaz de realizar nenhum dos dois  

 Não se acha em condições de opinar 

O Sr acredita que, com meios de levantamento topo moderno (navegador inercial e 

SP2), com meios de levantamento de alvos moderno (SARP, Radar de C Bia e Radar 

de Loc Som), com um sistema de controle e direção de tiro automatizado (Gênesis), 

tudo isso funcionando de forma integrada, as baterias de obuses seriam capazes de, 

sincronizadamente, realizarem trocas alternadas de posições de tiro (semelhante ao 4º 

Processo) e, simultaneamente, uma 1ªestar realizando o tiro, uma 2ª estar entrando em 

posição e uma 3ª estar se deslocando, permitindo assim a manutenção da 

continuidade do apoio de fogo? Apresente sugestões ou comentários, caso esteja a 

vontade. * 

Your answer 
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