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RESUMO 
A busca de alvos foi introduzida no Exército Brasileiro através do Manual de Campanha C 6-121 A 
Busca de Alvo da Artilharia de Campanha de 1978 e atualizações se fazem necessária devido ao 
grande aumento tecnológico que houve desde a edição deste manual. O assunto busca de alvos é 
amplamente discutido no nível Divisão de Exército, porém com a chegada do obuseiro M109 A5+BR 
nos Grupos de Artilharia Autopropulsado da Brigadas Blindadas, a busca de alvos no nível Unidade 
se torna necessário. Este estudo tem como escopo discutir a busca de alvos no nível Grupo de 
Artilharia de Campanha orgânico de Brigada para se o aumento em alcance obtido através da 
introdução do obuseiro M109 A5+BR foi acompanhado de um aumento em alcance na detecção de 
alvos. Para atingir este objetivo foram pesquisados materiais que podem dotar os meios de busca de 
alvos nos Grupos de Brigadas, bem como a organização prevista nos manuais em vigor.  
 
Palavras-chave: Busca de Alvos. M109 A5 + BR. Radar.  
 
ABSTRACT 
Target aquisition was introduced into the Brazilian Army through Campaign Manual C 6-121 The 
Campaign Artillery Target Acquisition in 1978 and upgrades are required because the large 
technological increase occurred since the publication of this manual. The subject of target aquisition is 
widely discussed at the Army Division level, but with the arrival of the Howitzer M109 A5 + BR in the 
Self-Propelled Artillery Groups by Armored Brigade, the study at the Unit level becomes necessary. 
This study aims to discuss target aquisition at the Campaign Artillery Group by Brigade level to see if 
the increase in range achieved through the introduction of the howitzer M109 A5 + BR was 
accompanied by an increase in range in target detection. To achieve this goal, materials were 
researched that can provide the means to search for targets in the Brigade Groups, as well as the 
organization provided in the manuals in force. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inserção de meios tecnológicos no campo de batalha não é mais considerada 

uma novidade. Após a 1ª Guerra do Golfo ocorrida no início da década de 90 do 

século passado, notou-se um aumento considerável no incremento de sistema de 

armas cada vez mais preciso e com letalidade mais seletiva, diminuindo assim 

efeitos colaterais. 

Neste contexto, a Arma de Artilharia também precisou evoluir. Duas vertentes 

que se destacam são a aquisição de alvos, através de equipamentos que 

proporcionam cada vez mais alvos precisos e profundos no campo de batalha, e os 

obuseiros com alcances cada vez maiores sem afetar na precisão de seus fogos. 

A busca de alvos na Artilharia do Exército Brasileiro foi introduzida através do 

manual de campanha C 6-121 A Busca de Alvos Artilharia de Campanha de 1978. 

Estabeleceu bases doutrinárias iniciais para seu estudo, organização de pessoal e 

material, porém mesmo com a criação de algumas Baterias de Busca de Alvos, 

somente houve uma seção radar contramorteiros ativadas na Bateria de Comando 

do 31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola que funcionou até 1977. 

A tropa blindada na Artilharia teve seu início com o recebimento do obuseiro 

M108, no calibre 105 mm, na década de 1970. Teve sua destinação para os Grupos 

das Brigadas Blindadas (3º e 5º Grupos de Artilharia de Campanha Autopropulsado) 

e para o 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, da 2ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada. 

Nos anos 2000, o M109, na versão A3, iniciou o estabelecimento da tropa 

blindada desta vez nos Grupos da Artilharia Divisionária. Em um estudo inicial, a 

versão A5+ iria substituir a versão A3, porém num programa de revitalização das 

Brigadas Blindadas foi estipulada que deveria substituir os M108. 

A modernização no sistema Apoio de Fogo de Artilharia é uma realidade no 

nosso Exército. Por isso crescem de importância que seja desenvolvido estudos que 

correlacionem as potencialidades das Linhas de Fogo com a aquisição de alvos. 

1.1 PROBLEMA 
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A grande inserção de tecnologia nos campo de batalha, fez com que a Arma de 

Artilharia aumentasse em muito o seu alcance. Acompanhando esta tendência, o 

Exército Brasileiro trouxe o Obuseiro M109 A5+BR para dotação das Brigadas 

Blindadas aumentando assim o Apoio de Fogo de Artilharia, conforme ALVES (2018, 

p.7) relata 
[...] O maior alcance do armamento principal é uma das 

características que mais impressionam no M109 A5+ BR. Esse 

alcance está relacionado às características do tubo M284, que 

possibilita um alcance máximo de 23,5 km 
com munição convencional, 30 km com munição assistida ou até 40 

km com a munição Excalibur [...] 

Esta possibilidade de bater alvos mais profundos do que a Artilharia Brasileira 

de tubo tem capacidade atualmente nos revela um problema intermediário. Como 

bater alvos tão profundos se a nossa obtenção de alvos, atualmente dos Grupos 

orgânicos de Brigada se resume os observadores avançados como seu elemento de 

busca de alvos? 

Ao verificarmos no manual C 6-121 A Busca de Alvos na Artilharia de 

Campanha, existe a previsão de dotação de uma Seção de Busca de Avos na 

Bateria Comando dos Grupos orgânicos de Brigada, conforme se demonstra abaixo 

(Figura 1).  

 
FIGURA 1 - Organograma de uma Seção de Busca de Alvos de Grupo orgânico de Brigada 
Fonte: BRASIL, 1978, p. 2-8 

Portanto, possuímos a base doutrinária que nos mostra que um Grupo orgânico 

de Brigada pode ter uma busca de alvos mais ampla do que simplesmente a 

observação sem depender da Bateria de Busca de Alvos de Grandes Comandos 

Operativos. Porém, vale ressaltar que este manual é de 1978, onde o alcance dos 
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materiais eram muito menores que hoje e como demonstrado no organograma 

acima, o sistema de radares previstos era para somente fogos contra morteiros, ou 

seja, curto alcance. 

Do exposto acima chegamos no seguinte problema: Com o aumento do 

alcance dos Grupos de Artilharia de Campanha orgânicos de Brigada Blindada 

proveniente da chegada do M109 A5+BR, a Busca de Alvos da Seção Busca de 

Alvos destes Grupos também não devem aumentar seu alcance de detecção para 

melhor proveito desta capacidade? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de verificar as necessidades advindas da guerra moderna, no tocante a 

Artilharia de Campanha em especial a busca de alvos, o presente estudo pretende 

analisar se a composição da Seção de Busca de Alvos dos Grupos de Artilharia de 

Campanha orgânicos de Brigadas prevista no manual C 6-121 A Busca de Alvos na 

Artilharia de Campanha estão adequadas às potencialidades que a aquisição do 

obuseiro M109 A5+BR trouxe para as Brigadas Blindadas. 

a) Apresentar o obuseiro M109 A5+BR, comparando com o seu antecessor o 

obuseiro M108, mostrando os ganhos técnicos ampliados com o recebimento deste 

material; 

b) Descrever a Seção de Busca de Alvos prevista nos Grupos de Artilharia de 

Campanha orgânicos de Brigadas, mostrando sua composição prevista; 

c) Analisar se os meios previstos nos meios de Busca de Alvos, no nível GAC, 

estão aproveitando as melhorias obtidas com o obuseiro M109 A5+BR; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro, face às demandas originárias de um cenário cada vez 

mais tecnológico, vem desenvolvendo um planejamento baseado em capacidades. 

Com este escopo a Força Terrestre desenvolve o Programa Estratégico do Exército 

Obtenção da Capacidade Operacional Plena (Prg EE OCOP) que tem em sua 

composição o Subprograma Sistema de Artilharia de Campanha (SAC). 

O SAC, segundo Alves (2018, p. 2) pode ser assim definida 

O subprograma SAC busca a reestruturação dos diferentes 

subsistemas do SAC, de modo a permitir apoiar às operações 

conduzidas pela Força Terrestre (F Ter), por intermédio da aplicação 
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de fogos adequados, de forma rápida, precisa e oportuna. 

Alves (2018, p.3) nos mostra algumas informações práticas dos SAC 

De forma prática, atualmente o subprograma SAC vem 

implementando melhorias na artilharia de campanha, na linha de fogo 

com os obuseiros M109 A5 e M109 A5 Plus BR; novos meios de 
direção e coordenação (sistema gêneses), sistema de comunicações 

(sistema de comunicações rádio “harris”), observação e topografia 

(Atlas Gun Laying System - AGLS), meteorologia (marwin MW 32), 

logística (sistemas logísticos integrados), faltando os passos para 

implementar a atividade de busca de alvos. 

Alves aborda bem o objetivo do presente trabalho. Já temos o obuseiro M109 

A5+BR, um excelente material para as nossas Brigadas Blindadas, porém estamos 

ainda sem busca de alvos adequada.  

Quando procuramos pesquisas, estudos, trabalhos acadêmicos sobre busca 

de alvos, verificamos uma boa quantidade de estudos sobre a Bateria de Busca de 

Alvos. Porém a cerca da busca de alvos nível Unidade, Grupos de Artilharia de 

Campanha o estudo é praticamente inexistente. 

Este trabalho pretende auxiliar no preenchimento desta lacuna, que parece 

não aparecer nos temas relacionados à busca de alvos. O estabelecimento da 

Seção de Busca de Alvos da Bateria Comando nos Grupos das Brigadas Blindadas 

pode ser um embrião para implementação e posterior ativação da Bateria de Busca 

de Alvos no Nível Divisão de Exército e superiores.  

2 METODOLOGIA 

Com o escopo de colher material que permitisse uma solução ao problema 

levantado, esta pesquisa utilizou uma revisão da literatura existente e um 

questionário. 

Quanto à natureza, este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, pois tem como objetivo produzir embasamento teórico para aplicação de 

uma Seção de Busca de Alvos da Bateria Comando de um Grupo de Artilharia de 

Campanha Autopropulsado, quanto a material e pessoal, para bem aproveitar o 

grande alcance acrescido a esses Grupos pelo recebimento do obuseiro M109 

A5+BR, não dependendo assim de meios de busca de alvos de Comandos 

superiores. Para isso, o método qualitativo apresenta-se como a forma mais 

adequada para a discussão do problema. 
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O estudo bibliográfico, através de uma leitura exploratória e seletiva do 

material de pesquisa, auxiliou nos processos de síntese e análise dos resultados, 

chegando-se a uma conclusão que atendeu a proposta inicial. 

A seleção das fontes de pesquisas foi baseada em publicações de autores 

que apresentaram trabalhos sobre o tema proposto, englobando trabalhos nacionais 

e internacionais disponíveis em sítios da internet. 

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, através de uma coleta de dados e uma crítica a esses, abordou uma 

leitura analítica com fichamento das fontes, bem como uma discussão dos 

resultados. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 A delimitação da pesquisa iniciou-se com a definição de termos e conceitos, 

para que possibilitasse a solução do problema, baseando-se assim a revisão da 

literatura no período de 1978 até os dias atuais. Esta grande delimitação de tempo 

foi necessária, pois o Manual de Campanha que introduziu a busca de alvos é 

datado de 1978 e não possui atualizações, demonstrando assim uma lacuna de 

atualizações sobre o tema que esse trabalho poderá vir a auxiliar a ser preenchida. 

As palavras-chave utilizadas foram busca de alvos; M109 A5+BR; Brigada 

Blindada e Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsada, juntamente com suas 

devidas traduções para a língua inglesa, contemplando trabalhos da própria escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 

além de sítios da internet. Manuais de Campanha do EB, direcionaram e 

complementaram a abordagem do tema.  

2.2 COLETA DE DADOS 

Dando sequência no aprofundamento teórico, o delineamento da pesquisa 

contemplou a coleta de dados pelo meio de questionário. 

2.2.1 Questionário 

Tendo em vista que o estudo contempla Grupos de Artilharia de Campanha 

de Brigada Blindada e o Exército Brasileiro só possui duas Brigadas Blindadas, o 

questionário foi enviado a essas Unidades. O questionário foi direcionado para os 

praças e oficiais destas Unidades, pois a busca de alvos é um assunto quem vem 
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sendo abordado nos diversos cursos do Exército Brasileiro e enviando a esse 

universo permitiu uma maior contribuição ao trabalho.     

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de verificar se a composição da Seção de Busca de Alvos da Bateria 

Comando dos Grupos de Artilharia de Campanha das Brigadas Blindadas está 

aproveitando o alcance que o obuseiro M109 A5+BR possui, foi necessário 

comparar este material com os demais em uso no Exército Brasileiro e verificar a 

composição da Seção de Busca de Alvos quanto a material.  

Além destes estudos, foi analisado um questionário apresentado ao 3º GAC 

AP e ao 5º GAC AP, Organizações Militares que serão dotados do obuseiro M 109 

A5 + BR, para corroborar e trazer novas contribuições ao trabalho. 

3.1REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

O alcance do material de Artilharia é fator de extrema importância para o 

planejamento e execuções de missões de tiro. Ele baliza o posicionamento dos 

Grupos de Artilharia de Campanha no terreno, bem como caracteriza a condição 

técnica para engajamento de um alvo solicitado. 

No quadro abaixo podemos verificar o alcance dos obuseiros disponíveis no 

Exército Brasileiro. 

TABELA 1 – Materiais de Art em Dotação no EB com seus respectivos alcances                                                                                                   

Material Alc Máximo  Alc com Mun 
Assistida 

Alc com Mun 
Especial 

M101 AR 11,3 Km 14,6 Km - 

M56 AR 10,2 Km - - 

M108 AP 11,3 Km 15 Km - 

L118 AR 17,2 Km 21 km - 

M114 AR 15 Km 19,3 Km - 

M109 A3 18 Km 23,5 Km - 

M109 A5 + BR 23,5 km 30 km 40 km 

           Fonte: O autor 

É possível notar claramente o ganho de alcance obtido com o obuseiro M109, 
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em especial em sua versão A5+BR. Se compararmos com o obuseiro M108 AP, que 

era o material de dotação dos Grupos das Brigadas Blindadas até o ano de 2019, 

podemos constatar que o aumento do alcance dobrou. 

 O Manual de Campanha EB-MC-10.346 Planejamento e Coordenação de 

Alvos nos traz em seu capítulo 4 a metodologia de processamento de alvos. 

Conforme o referido manual “a metodologia é baseada em quatro etapas: decidir, 

detectar, disparar e avaliar (D3A)” (BRASIL, 2017, p. 4-1). 

O engajamento do alvo que acabamos de abordar engloba a fase disparar. 

Portanto, vamos retornar a fase anterior, detectar, onde tem se a definição de 

“durante o processamento de alvos da etapa decidir, desenvolve-se, em paralelo, a 

etapa detectar, que consiste na busca de alvos” (BRASIL, 2017, p. 4-15). 

Bom, como a exposição acima mostrou claramente que antes de disparar, 

onde um aspecto estudado são as condições técnicas para o ataque ao alvo, 

devemos detectá-lo. Para isso, vamos retornar ao Manual de Campanha C 6-121 A 

Busca de Alvos na Artilharia de Campanha que aborda os quesitos operacionais da 

busca de alvos. 

Começamos com o conceito de busca de alvos que baliza o início da nossa 

análise. Segundo BRASIL (1978, p.1-1) a busca de alvos  

é a parte das informações de combate que tem por fim a pronta 
detecção, identificação e localização precisa, em três dimensões, de 
um alvo, com pormenores suficientes para que seja eficazmente 
batido pelas armas. 

(1) Busca direta – é aquela realizada por um dos órgãos de busca. 
Por exemplo, radar de contramorteiro, observador avançado, 
fotografia, etc. 

Como nosso universo da nossa pesquisa é a busca de alvos no Grupo de 

Artilharia de Campanha orgânico de brigada, vejamos a sua composição e seu 

organograma previstos conforme BRASIL (1978, p. 2-5 e p. 2-8)  

A Seção de Busca de Alvos faz parte da Bateria de Comando e 
consiste de: 

(1) Turma de Comando; 

(2) Turma de Observação e Topografia; 

(3) Turma de Radar de Vigilância; 

(4) Turma de Radar Contramorteiro; 

(5) Turma de Observadores Avançados; 

(6) Turmas de Observação Aérea; 

(7) Turma de Metereologia. 
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FIGURA 2 - Organograma de uma Seção de Busca de Alvos de Grupo orgânico de Brigada 

Estes dados mostrados acima nos dão o embasamento de que o GAC 

orgânico de Brigada pode dispor de meios com um ótimo alcance de detecção. 

Porém, o único presente atualmente é o Observador Avançado.   

A busca de alvos através de Observadores Avançados ou observadores 

instalados em postos de observação é influenciado pela compartimentação do 

terreno, condições meteorológicas e fatores da visão humana, limitando-se assim a 

um alcance de 4 km. Portanto, se temos uma aquisição de alvos instalada nos 

Grupos das Brigadas Blindadas de 4 km e um alcance de até 40 km para 

engajamento, surge então à necessidade de avaliarmos os materiais que podemos 

instalar nas Turmas da Seção de Busca de Alvos para cobrir esta faixa de terreno.  

Inicialmente vamos abordar características de materiais que poderiam ser 

integrados nas Turmas Radar Contramorteiro e Turmas Radar de Vigilância 

Terrestre. A pesquisa foi orientada procurando equipamentos que possam atender o 

alcance máximo que o obuseiro M109 A5+BR pode atingir, 40 Km.  

Para a pesquisa de material, procurou-se detalhar as capacidades de 

detecção do radar com seus respectivos alcances. Informações que foram julgadas 

pertinentes para discussões futuras (questionário) também foram descritas. 
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FIGURA 4 – AN/TPQ-36 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-

36_Firefinder_radar 

Nome: 

AN/TPQ-36 (Estados Unidos) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, morteiro e foguete. 

Alcances: 

Foguete – 24 km. 

Artilharia e morteiro – 18 km. 

 

FIGURA 5 – AN/TPQ-37 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-

37_Firefinder_radar 

Nome: 

AN/TPQ-37 (Estados Unidos) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, morteiro e foguete. 

Alcances: 

Foguete – 50 km. 

Artilharia e morteiro – 30 km. 

 

FIGURA 6 – AN/TPQ-53 

 

Fonte:https://www.armyrecognition.com/united_state

s_us_army_artillery_vehicles_system_uk/an/tpq53_q

_53_counterfire_target_acquisition_radar_system_te

chnical_data_sheet_specifications.html 

Nome: 

AN/TPQ-53 (Estados Unidos) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, morteiro e foguete. 

Alcances: 

Varredura em 360º – 20 km. 

Varredura em 90º – 60 km. 
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FIGURA 7 – ARTHUR 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/ARTHUR_(radar) 

Nome: 

ARTHUR (Suécia). O modelo B foi adotado 

pela Inglaterra recebendo a denominação 

de MAMBA 

 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, morteiro e foguete 

(modelo B e C). 

 

Alcances (em Km): 

 Mod A Mod B Mod C 

Artilharia 15 - 20 20 – 25 Até 31 

Morteiro 30 - 35 35 – 40 Até 55 

Foguete - 30 50 – 60 

FIGURA 8 – COBRA 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/COBRA_(radar) 

 

Nome: 

COBRA (Consórcio Multinacional) 

 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia, morteiro e foguetes. 

 

Alcances: 

20, 30 e 40 Km devendo ser selecionado 

pelo operador, podendo ser usado todos 

alcances simultaneamente. 
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FIGURA 9 – Cymbeline 

 

Fonte: https://arcaneafvs.com/fv436.html 

Nome: 

Cymbeline (Inglaterra) 

Capacidades (de detecção): 

Morteiro. 

Alcances: 

Morteiro – 20 km (Mrt 81 mm – 10 Km). 

FIGURA 10 – SLC – 2 

 

Fonte: http://www.radartutorial.eu/19.kartei/ 

04.battle/karte025.en.html 

Nome: 

SLC - 2 (China) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, foguete e míssil 

superfície-superfície. Possui 80% de chance 

de detectar morteiro 81 mm. 

Alcances: 

Artilharia – 35 km. 

Foguete – 50 km. 

FIGURA 11 – WLR 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Swathi_Weapon 

_Locating_Radar 

 

 

Nome: 

WLR (Índia) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo, morteiro e foguete. 

Alcances: 

Foguete – 4 a 40 km. 

Artilharia – 2 a 30 km 

Morteiro – 2 a 20 km. 
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FIGURA 12 – Zoopark-1 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Zoopark-1 

 

Nome: 

Zoopark-1 (Rússia) 

Capacidades (de detecção): 

Artilharia de tubo. 

Alcances: 

Artilharia – 2 a 30 km. 

FIGURA 3 – Aistyonok 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Aistyonok 

Nome: 

Aistyonok (Rússia) 

Capacidades (de detecção): 

Vigilância terrestre, artilharia e morteiro. 

Alcances: 

Vigilância terrestre – 20 km. 

Artilharia – 5 km 

Morteiro – 5 à 15 km 

 

FIGURA 13 – MSTAR 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/MSTAR 

 

Nome: 

MSTAR (Inglaterra) 

Capacidades (de detecção): 

Tropas a pé, veículos, helicópteros. Pode 

ser utilizado para conduzir tiros de artilharia 

Alcances: 

Até 42km para todas as categorias 
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FIGURA 14 – BÜR 

 

Fonte:https://www.armytechnology.com/projects/ding
o2protecetedvehi/attachment/dingo2protecetedvehi6/ 

 

Nome: 

BÜR (Alemanha) 

 

Capacidades (de detecção): 

Veículos e tropa a pé 

 

Alcances: 

40 km 

FIGURA 15 – RATAC 

  

FONTE: http://www.radartutorial.eu/19.kartei/ 

11.ancient/karte154.en.html 

Nome: 

RATAC (França) 

 

Capacidades (de detecção): 

Veículos leves, blindados, tropa a pé, 

helicópteros e condução do tiro de artilharia. 

  

Alcances: 

Veículos leves – 11 a 18 km 

Blindados – 15 a 20 km 

Tropas a pé – 8 a 10 km 

Helicópteros – 7 a 13 km 

Condução de Tiro – 4 a 10 km 
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FIGURA 16 – SENTIR M20 

 

Fonte: http://www.ctex.eb.mil.br/projetos-em anda 

mento/ 83-radar-sentirm20#caracter%C3%ADsticas-

t%C3%A9cnicas  

 

Nome: 

SENTIR M20 (BRASIL) 

Capacidades (de detecção): 

Veículos leves, blindados, tropa a pé, 

viaturas pesadas e helicópteros.  

Alcances: 

Veículos leves – 20 km 

Blindados e viaturas pesadas – 25 km 

Tropas a pé – 8 Km 

Helicópteros – 20 km 

Para fins de melhor análise, foram elaboradas as tabelas abaixo, sendo que o 

primeiro abordara radares contramorteiros/contrabateria e o segundo radares de 

vigilância terrestre.  

TABELA 2 – Comparações entre os radares contramorteiro/contrabateria 

 Morteiros Artilharia de Tubo Artilharia de 

Foguetes 

AN/TPQ-36 X X X 

AN/TPQ-37 X X X 

AN/TPQ-53 X X X 

ARTHUR X X X 

MAMBA X X X 

COBRA X X X 

Cymbeline X - - 

SLC-2 X X X 

WLR X X X 

  Fonte: O autor 
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Conforme exposto na tabela acima, é possível observar que somete o 

Cymbeline possui função apenas contramorteiro. Os demais radares encontrados, já 

possuem a capacidade de detecção de artilharia de tubo e de foguetes, 

possibilitando assim a contrabateria. 

Portanto, chegamos à conclusão que a turma radar contramorteiro, devido às 

capacidades dos materiais de radar disponíveis hoje, pode realizar também as 

funções de radar contrabateria. Então uma atualização do manual C6-121 se faz 

necessária nas atribuições/equipamentos da turma radar contramorteiro. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração, que não é escopo deste 

trabalho, mas acredito que a ressalva é pertinente, é de que a contrabateria é uma 

missão típica de Artilharia Divisionária. Entretanto, como já podemos observar ao 

longo do trabalho, o obuseiro M 109 A5+ BR ultrapassou o alcance da Artilharia 

Divisionária, podendo assim aprofundar o combate, permitindo ações de 

contrabateria sem deixar de prover o apoio de fogo adequado a Brigada Blindada. 

TABELA 3 – Comparações entre os radares de vigilância terrestre 

 Tropas 

a pé 

Veículos 

 

Helicópteros Condução de Tiros 

de Artilharia 

Aistyonok X X - - 

MSTAR X X X X 

BÜR X X - - 

RATAC X X X X 

SENTIR M20 X X X - 

Fonte: O autor 

Através da tabela acima ficou evidente a gama de detecções que os radares 

de vigilância terrestre possuem. Sendo que o radar russo Aistyonok ainda permite 

localizar fogos de morteiro e artilharia. 

Portanto, a turma de vigilância terrestre pode dispor de materiais que 

permitam adquirir alvos de diversos tipos, complementando aos já obtidos pelas 

demais turmas. Outro ponto de extrema valia é que radares como o MSTAR e o 

RATAC permitem a ajustagem do tiro de Artilharia, muitas vezes a noite e sobre 

condições climáticas adversas, o que demonstra a multiplicidade de capacidades 
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desta turma. 

Ao continuarmos a pesquisa sobre os materiais a serem utilizados pelas 

diversas turmas da Seção de Busca de Alvos, nos deparamos com o manual de 

campanha C 6-140 Baterias do Grupo de Artilharia de Campanha, de 1995. Este 

manual trouxe o seguinte organograma para a composição da Bateria de Comando.  

 

FIGURA 17 - Organograma da Bateria Comando 
Fonte: BRASIL, 1995, p. 2-3 

 Em uma primeira análise aparenta que a Seção de Busca de Alvos foi extinta 

completamente da composição dos meios da Bia C. Porém, em um estudo mais 

detalhado, observamos quais modificações foram realizadas. Este estudo pode ser 

observado através do quadro abaixo. 

Manual C 6-121 Manual C 6-140 

Turma de Comando Passa para a Seç Rdr CMrt 

Turma de Observação e Topografia Passa para a Seç Rec Info 

Turma de Radar de Vigilância Deixa de existir 

Turma de Radar Contramorteiro Passa para Seção de Rdr CMrt 

Turma de Observadores Avançados Passa para as Bia O 

Turmas de Observação Aérea Deixa de existir 

Turma de Metereologia Passa para a Seç Rec Info 

QUADRO 1 – Comparações entre as turmas previstas na Seção de Busca de Alvos no Manual C 6-                                     
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121 e a nova composição no Manual C 6-140. 

Fonte: O autor 

O quadro acima mostra alguns fatos relevantes para a nossa pesquisa. 

Quanto às turmas que deveriam possuir equipamentos de busca de alvos, somente 

a Turma de Radar Contramorteiro persiste, e é elevada a condição de Seção. 

Aprofundamos a pesquisa e não achamos as turmas que seriam compostas 

esta Seção, bem como equipagem e pessoal. Portanto, para atendermos os dois 

manuais, afinal os dois ainda encontram-se em vigor e possuem informações 

conflitantes, conclui-se que somente meios que poderiam compor a seção de radar 

contramorteiro devem ser utilizados na busca de alvos nível GAC orgânico de 

Brigada. 

3.2 QUESTIONÁRIO 

A amostra da população questionada foram os oficiais e praças dos Grupos 

com previsão de recebimento do obuseiro M109 A5+BR, 3º e 5º Grupo de Artilharia 

de Campanha Autopropulsado. Vale ressaltar de que como não existe um sistema 

de busca de alvos instalado no Exército Brasileiro, as opiniões dos militares se 

referem essencialmente a conhecimento teórico e não prático.  

Neste contexto, verificamos que a participação voluntária deu-se na maioria 

no universo dos capitães, conforme gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 1 – Participação de militares na pesquisa por Posto/Graduação 
Fonte: O autor 

A próxima pergunta abordava se o militar questionado possuía conhecimento 

sobre a previsão de uma Seção de Busca de Alvos na Bateria Comando dos Grupos 

orgânicos de brigadas, conforme o manual C 6-121 A Busca de Alvos na Artilharia 

de Campanha. O resultado obtido foi o seguinte: 
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GRÁFICO 2 – Conhecimento da previsão de uma Seção de Busca de Alvos na Bia C dos Grupos 
orgânicos de brigadas 

Fonte: O autor 
 

Este dado é relevante, pois mesmo o C 6-121 sendo um manual de 1978, que 

ainda encontra-se em vigor, e também com o fato da matéria busca de alvos ser 

abordada com foco Bia BA, é natural que nos esqueçamos de estudar este tema no 

nível GAC de Brigada. Com este escopo e com o aumento do alcance 

proporcionado pelo M109 A5+BR, dentro da temática da busca de alvos, estes 

dados levaram ao nosso próximo quesito que chegou ao seguinte resultado. 

 
GRÁFICO 3 – Opinião de como deve ser a possibilidade de busca de alvos nos GAC orgânicos de 

brigada  
Fonte: O autor 
 

Neste quesito é praticamente unanime a opinião de que o GAC deve possuir 

condições de adquirir alvos compatíveis com seu alcance. Um outro ponto que foi 

avaliado também nesta questão é que o GAC não deve se apoiar na aquisição de 

alvos somente em Observadores Avançados/Postos de Observação nem depender 

unicamente da Bia BA do escalão superior para receber dados de alvos mais 

profundos.  

Finalizando o questionário, foi perguntado sobre quais seriam as capacidades 

que os equipamentos das Turmas de radar contramorteiro e de radar de vigilância 

terrestre, considerando a composição da Seção de Busca de Alvos prevista no 
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manual C 6 1-121, deveriam possuir. Foi obtido o resulta a seguir. 

  

 

GRÁFICO 4 – Capacidade dos equipamentos das Turmas de radar contramorteiro e de radar de 
vigilância terrestre 

Fonte: O autor 

Nesta questão houve uma maior divergência de opiniões. Porém, podemos 

observar que a busca de alvos compatível com o alcance do material esta mais uma 

vez presente como um dos pontos mais importantes a se observar quando se trata 

de busca de alvos. Ainda, foi ressaltado que a capacidade de permitir a aquisição de 

diversos tipos de alvos foi posta como prioridade frete a mobilidade do radar. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática busca de alvos no Exército Brasileiro não é mais uma novidade. 

Porém, inúmeras aquisições tecnológicas para a Artilharia de Campanha não 

acompanharam esta etapa importante para o sistema Apoio de Fogo. 

Com a vinda do obuseiro M109 A5+ BR, para as Brigadas Blindadas, fez com 

que estas Unidades tivessem melhores condições de aprofundar o combate que os 

próprios Grupos de Artilharia Divisionária. Portanto, uma busca de alvos compatível 

com esse novo alcance deve ser obtida. Este ponto foi bem evidenciado na opinião 

dos militares que participaram do questionário deste trabalho.  

Para que possam ser aprofundados os estudos sobre equipamentos e 

pessoal para mobiliar a busca de alvos nível GAC de brigada é importante uma 

revisão dos manuais que abordam este tema.  Afinal o Manual de Campanha C 6-

121 A Busca de Alvos na Artilharia de Campanha de 1978 encontra-se 

desatualizado, devido à evolução tecnológica dos meios de emprego militar, e em 



20 
 
conflito com o Manual de Campanha C 6-140 Baterias do Grupo de Artilharia de 

Campanha. 

Conclui-se, portanto: 

 O obuseiro M109 A5+BR necessita de uma aquisição de alvos compatível 

com seu alcance no GAC que for dotado deste material; 

 A composição prevista atualmente, tanto no Manual de Campanha C 6-121 A 

Busca de Alvos na Artilharia de Campanha quanto no Manual de Campanha C 6-140 

Baterias do Grupo de Artilharia de Campanha deve ser revista, pois encontra-se 

divergente; e  

 A dotação de uma seção equipada com radares de vigilância terrestre, 

suprimida no Manual de Campanha C 6-140 Baterias do Grupo de Artilharia de 

Campanha, complementa as missões dos observadores e permite a aquisição dos 

mais variados tipo de alvos compatíveis com o alcance do obuseiro. 
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ANEXO 
SOLUÇÃO PRÁTICA 

 
Conforme abordado anteriormente, existem conflitos doutrinários que 

necessitam serem resolvidos para que um aprofundamento no tema seja realizado. 

Portanto, será apresentado alguns pontos práticos que podem auxiliar neste quesito. 

1) Divergência entre C 6-121 e C 6-140 

Excluir a composição atual da Seção de Busca de Alvos da Bia C prevista no 

manual C 6-121 e adotar a seguinte: 

A Seção de Busca de Alvos da Bia C de GAC orgânico de Brigada será 

composto pelas seguinte Turmas 

 (a) Tu Cmdo; 

 (b) Tu Rdr C Bia; e 

 (c) Tu Rdr Vig Ter. 

2) Aquisição de meios de busca de alvos  

Antes de aquisição de meios em larga escala seria interessante a aquisição 

de alguns radares para testar como seria a busca de alvos de forma efetiva. Uma 

proposta de material, com base nos expostos acima seriam: 

(a) Para a Tu Rdr C Bia: AN/TPQ-37; e 

(b) Para a Tu Rdr Vig Ter: SENTIR M-20. 

A escolha destes materiais foi devido a um ser nacional, com boas 

capacidades (SENTIR-M20) e devido a substituição dos radares no Exército dos 

Estados Unidos AN/TPQ-37 por radares mais modernos, a aquisição, salvo melhor 

juízo, seria de menor custo. A dosagem de cada radar poderia ser duas unidades de 

cada radar por Turma, permitindo assim manobra do material e maior área de 

detecção. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


