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RESUMO 
 
 
 
 
O presente trabalho tem como objetivos, verificar as possíveis vantagens e desvantagens da 
utilização de munições inteligentes pela Artilharia de Campanha brasileira no ambiente urbano; 
verificar os tipos de munições inteligentes compatíveis com os calibres dos obuseiros da 
Artilharia de Campanha do exército brasileiro e rever a doutrina de emprego da Artilharia de 
Campanha brasileira nos combates em áreas urbanas. O trabalho pretende alertar as 
autoridades militares brasileiras quanto a necessidade de um apoio de fogo mais preciso dentro 
de uma área urbana, com a diminuição dos efeitos colaterais, tendo em vista, que os conflitos 
cada vez mais migram para os centros urbanos. 
 
 
Palavras-chave: Munições inteligentes; Artilharia de Campanha brasileira; efeitos colaterais; 
ambiente urbano; doutrina de emprego. 

   



RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo verificar las posibles ventajas y desventajas del uso de 
municiones inteligentes por la artillería de campaña brasileña en el entorno urbano; verificar los 
tipos de municiones inteligentes compatibles con el calibre de los obuses de artillería de campaña 
del ejército brasileño y revisar la doctrina del uso de la artillería de campaña brasileña en el 
combate urbano. El trabajo está destinado a alertar a las autoridades militares brasileñas sobre 
la necesidad de un apoyo de fuego más preciso dentro de un área urbana, con efectos 
secundarios decrecientes, ya que los conflictos migran cada vez más a los centros urbanos. 
. 
 
 

Palabras llave: Munición inteligente; Campaña de artillería brasileña; efectos colaterales; 
ambiente urbano; doctrina de empleo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Diferentemente da I Guerra Mundial (1914-1918) e da  II Guerra Mundial 

(1939-1945), ocorridas no século XX,  cada vez mais observa-se a expansão dos 

conflitos armados para os ambientes urbanos, causando grandes efeitos 

colaterais, como destruições de estruturas essenciais à população, tais como: 

hospitais, escolas, pontes, prédios, bem como, a morte de civis inocentes. Esses 

efeitos colaterais geram cada vez mais críticas da comunidade internacional às 

autoridades militares envolvidas. 

Com a intenção de mitigar esses efeitos colaterais, o Apoio de Fogo das 

Forças Militares envolvidas, ou seja, todos os meios de lançamento de granadas 

e bombas em direção a um alvo específico, necessitam cada vez mais de 

precisão. As munições inteligentes, ou seja, as munições guiadas por GPS 

(Global Position System) apresentam-se como a solução no que se refere a 

precisão e eficácia do Apoio de Fogo nos ambientes urbanos, face às munições 

convencionais ou munições ditas como “burras” (sem guiamento). Como 

exemplo do emprego desse tipo de munições nos conflitos mais recentes, 

podemos citar a guerra do Iraque (2003-2011), onde os EUA utilizaram uma 

grande quantidade de munições especiais (munições inteligentes), em Bagdá, 

capital do Iraque. 

A presente pesquisa analisou a utilização dessas munições inteligentes, e 

levantou as possíveis vantagens e desvantagens da sua utilização  pela artilharia 

de campanha (Art Cmp) brasileira no ambiente urbano, propondo uma possível 

atualização na doutrina atual. 

Foi elaborado um problema e realizadas pesquisas bibliográficas sobre o 

assunto, citando os tipos e características das munições inteligentes, bem como 

análise sumária da doutrina de emprego da artilharia americana na guerra do 

Iraque.  

. PROBLEMA  

A Art de Cmp brasileira possui no seu emprego diversos fatores que limitam 

sua atuação no ambiente urbano, podemos destacar a disponibilidade de áreas 

para a ocupação de posições, chamado de RPP (Região de Procura de Posição), 

sua mobilidade mais restrita, devido as peculiaridades de seu material (como o  

peso), a descentralização das ações, a observação da condução do tiro, com o 

emprego dos OA (observadores avançados), a segurança, a possibilidade de 

 



campo de tiro, o tipo de trajetória, a técnica de tiro e o emprego das 

comunicações. (URTADO, 2005). 

No que tange ao emprego da Art Cmp do EB no combate urbano, a doutrina 

brasileira amparada nos diversos manuais de campanha, afirma que os tiros 

indiretos deverão originar-se de fogos de apoio, a fim de buscar a neutralização 

do alvo, com a máxima precisão, e utilização da técnica de tiro vertical, devido 

as inúmeras edificações, bem como poderá ser empregado o tiro direto (tiro 

tenso), de acordo com a situação do conflito, bem como a técnica de tiro 6400 

milésimos no Teatro de Operações. (URTADO, 2005). 

Do exposto acima, questiona-se: Haveria a necessidade de uma 

atualização da doutrina de emprego da Art Cmp do EB, no que tange ao emprego 

de munições inteligentes no apoio de fogo em ambiente urbano? 

 

Figura 1-Ilustração da trajetória da granada de artilharia americana Excalibur 155 mm (XM982) 

guiada por GPS até atingir um alvo com precisão, dentro de um ambiente urbano. 

Fonte: https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2012/annual_psr/Milner.pdf 

 

 1.2 OBJETIVOS  

-Rever a doutrina de emprego da Art Cmp Brasileira em combates em áreas 

urbanas com a utilização de munições inteligentes. 

-Abordar os tipos de munições inteligentes compatíveis com os calibres 

disponibilizados pelos armamentos de Art Cmp de dotação do EB;  

https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2012/annual_psr/Milner.pdf


-Verificar as possíveis vantagens e desvantagens da utilização das 

munições inteligentes.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS  

Podemos destacar que os centros urbanos têm se tornado cada vez mais 

o cenário dos conflitos armados no mundo, distanciando-se do cenário de 

campos abertos e ambiente rural, diferentemente de como era no início do século 

XX. As cidades além de serem centros populacionais com suas respectivas 

infraestruturas essenciais, também são centros políticos, estratégicos e pólos 

econômicos. 

Sendo assim, cresce de importância, a precisão do Apoio de Fogo nesse 

ambiente aos elementos de manobra (Infantaria e Cavalaria), afim de gerar 

menos efeitos colaterais, como mortes de civis inocentes, destruição de 

infraestruturas essenciais básicas das cidades, como pontes, hospitais, centro 

de distribuição de água, energia, dentre outras. 

O referido estudo apresenta a possibilidade da utilização de munições 

inteligentes pela Artilharia de Campanha Brasileira em conflitos urbanos, citando 

os tipos de munições especiais utilizadas pelos EUA nesse tipo de conflito, 

analisando as possíveis vantagens e desvantagens dessa utilização, bem como 

rever a doutrina de emprego da Art Cmp Brasileira em conflitos urbanos. 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura e 

discussão de resultados. 

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

principalmente, os conceitos de pesquisa bibliográfica e documental, pois as 

referências foram obtidas através de pesquisas em sites e trabalhos 

monográficos. 

Quanto ao objetivo geral, foi utilizado a modalidade descritiva, haja vista 

que, houve análise e coleta de dados sobre a Operação Iraqi Freedom (2003-

2011), Guerra entre EUA e Iraque, como estudo de caso, e coleta de dados em 

sites e documentos relacionados às munições especiais. 

Por fim, foram apresentados os resultados da revisão de literatura, a 

discussão dos resultados e expostas as considerações finais acerca do estudo. 



2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

Nas últimas 05 (cinco) décadas com a crescente migração dos conflitos 

armados para o ambiente urbano, diversos países verificaram a necessidade de 

atualizarem sua doutrina de emprego de apoio de artilharia nesse novo cenário 

operacional. 

Infelizmente, se demógrafos e estrategistas políticos estão corretos, a 
realidade é que muitas das operações militares, se não todas, nas 
próximas duas décadas, serão conduzidas em ou nos arredores de 
áreas urbanas. Cidades – e essas aglomerações de distritos urbanos 
– cada vez epicentros políticos, econômico, social e cultural em todo o 
mundo. O controle de grandes áreas urbanas será crítico para a 
consecução dos objetivos táticos, operacionais e estratégicos nos 
futuros conflitos. (HAHN; JEZIOR 2001, p. 36). 

O presente estudo aborda o uso de munições especiais, com diversas 

tecnologias implantadas, compatíveis com os armamentos e calibres de nossa 

Força, buscando apresentar possíveis atualizações a serem propostas à 

doutrina de emprego da Art Cmp do EB no combate em áreas urbanas. 

(URTADO, 2005, p. 016). 

 “À medida que o Exército dos EUA enfrenta a elaboração de suas 
possíveis missões para o próximo século, necessitamos incluir 
operações militares em terreno urbano entre nossas prioridades de 
adestramento e aprendermos de lições tais como a experiência russa 
na Chechênia [...] “(GEIBEL,1997, p. 39). 

 A necessidade de aumentar a precisão dos tiros de artilharia em ambientes 

edificados, tornou-se necessário na medida em que os conflitos em áreas 

urbanas vinham trazendo excessivos danos à infraestrutura das cidades e, 

consequentemente à economia local, sem dizer, da opinião pública local e 

internacional que se formava contra as forças militares, devido a esses efeitos 

colaterais. 

“A guerra urbana causa problemas em relação ao uso discriminativo e 
catastrófico da força. Os inimigos se misturam aos não combatentes. 
Outrossim, podem usar civis como cobertura para deter um ataque, 
como ocorreu na Somália e no Iraque. No mínimo, usarão a 
infraestrutura urbana como cobertura, esconderijo e para manobras 
“(HERBERT,2001, p. 49). 

Neste sentido, torna-se necessário que o apoio de fogo com o emprego da 

Art Cmp seja concebido de maneira a buscar, cada vez mais, a rapidez, a 

precisão e a eficácia no cumprimento das missões. As munições especiais 

espelham estes conceitos, visto que associam tecnologias que permitem uma 

solução militar rápida, com efeito desejado sobre o alvo e com poucos efeitos 

colaterais (URTADO, 2005, p.17). 

 



“O combate em áreas urbanas requer o conhecimento completo o 
terreno e da preparação detalhada da inteligência do campo de batalha 
(IPB). Para suceder em áreas urbanas, os comandantes e os líderes 
devem saber a natureza do terreno e do inimigo podem enfrentar.” (FM 
3-06.11,2002). 

Ao final do presente estudo, pretende-se conscientizar as autoridades 

militares brasileiras quanto à importância da revisão da doutrina de emprego da 

Art Cmp do Brasil em ambiente urbano, se aproximando de um alinhamento 

doutrinário com os exércitos dos países possuidores desse tipo de munição. 

“As operações em áreas urbanas conduziram a fragmentação de 

esforços. Estas operações de armas combinadas, separadas de 

esforço principal, eram difíceis de controlar e exigiam uma liberdade 

tática de ação maior do que a doutrina soviética considerava 

apropriada “(GEIBEL,1997, p. 34). 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

coleta de dados através de pesquisa em sites e pesquisa de trabalhos 

monográficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse tópico, apresentaremos: 02 (dois) tipos de munições especiais e 

01 (uma) espoleta, bem como os preços e o efeito das granadas inteligentes 

usadas pela Artilharia de Campanha americana. São elas: a Granada (Gr) M712 

Copperhead, a Granada M 982 Excalibur, e a espoleta XM 1156 PGK. 

A Granada (Gr) M712 Copperhead é uma granada alto explosiva (AE), de 

calibre 155 mm,  desenvolvida por engenheiros norte-americanos na década de 

1970, possui como características, a correção da sua trajetória por aletas 

acopladas em seu corpo, isso graças ao seu guiamento por GPS até o alvo, o 

qual deve ser iluminado por um designador laser. Possui um peso de 62,4 

(sessenta e dois, vírgula quatro) Kg, ou seja, superior ao peso das granadas 

convencionais, e atinge um alcance máximo de 11,7 (onze vírgula sete) km com 

a carga 8 (oito), podendo chegar a um alcance de 16,1 (dezesseis, vírgula um) 

Km, com cargas reforçadas. O sistema de guiamento inicia-se quando a granada 

atinge sua flecha máxima (altura máxima), e nesse momento, há a captação da 

energia refletida do laser sobre o alvo, pelo sistema de guiamento da granada. 



 

Figura 2-Granada M712 Copperhead 

Fonte:  site www.mordidasdeperros.blogspot.com/2011 

 

Figura 3- Granada M712 Copperhead aproximando-se de um blindado 

Fonte:  site https://en.wikipedia.org/wiki/M712_Copperhead 

 

Cabe salientar que o observador avançado, ao iluminar o alvo com o 

sistema laser, deve distar do mesmo, de aproximadamente 04 (quatro) km com 

visada direta. Podemos afirmar, que o sistema da Granada Copperhead, possui 

como desvantagem a dependência das condições climáticas, pois havendo 

tempo nublado ou chuvoso, as condições técnicas de guiamento por GPS podem 

sofrer interferência durante a captação da energia do laser refletiva do alvo. Com 

relação ao custo, cada granada tem um valor de, aproximadamente, U$ 70.000 

(setenta mil) dólares, ou seja, mais cara que as granadas convencionais AE, de 

acordo com as informações obtidas pelo sitio da Wikipedia. E segundo o Manual 

C6-40 (Técnica de Tiro de Artilharia de Campanha), as granadas Copperhead 

não possuem condições técnicas de adaptabilidade nos nossos obuseiros M114 

e M114A1, impossibilitando a sua utilização. 

http://www.mordidasdeperros.blogspot.com/2011
https://en.wikipedia.org/wiki/M712_Copperhead


 

Figura 4 -Sistema do designador laser utilizado pelo observador avançado 

Fonte:  site https://forums.g503.com/viewtopic.php?t=305844 

A Granada M 982 Excalibur é uma granada alto explosiva (AE) de calibre 

155 mm, guiada por sistema de GPS e desenvolvida pela indústria bélica norte 

americana no início década de 1990. Possui como características, aletas no seu 

corpo que auxiliam na correção da sua trajetória até atingir o alvo,  possui um 

peso de, aproximadamente, 48 (quarenta e oito) kg, atinge uma distância 

máxima de 50 (cinquenta) Km e possui um CEP (Circular Error Probable), ou 

seja, um erro de precisão que varia de 5 (cinco) a 20 (vinte) metros do alvo, 

dependendo da distância percorrida pela granada. 

Seu primeiro emprego foi durante a guerra do Iraque, utilizada 

principalmente em áreas urbanas, e caracterizou-se por um CEP de 04 (quatro) 

metros, sendo considerado um grande sucesso de emprego. A partir desse 

momento, os norte-americanos aumentaram a produção da granada Excalibur, 

sendo empregada até o presente momento nos conflitos dos EUA. 

Países como Canadá, Alemanha, Holanda e Suécia também são 

detentores da granada Excalibur. 

 

Figura 3-Granada M 982 Excalibur  

Fonte:  site https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur 

https://forums.g503.com/viewtopic.php?t=305844
https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur


Com relação às possíveis desvantagens, podemos afirmar do seu custo 

que é de, aproximadamente, U$68.000 (sessenta e oito mil) dólares, e a sua 

adaptabilidade em obuseiros específicos, tais como: o AS 90 SPG britânico, G6 

Howitzer sul africano, os M198, M777 Lightweight, M 109 A6 Paladin norte 

americanos e o Panzerhawbitze 2000 alemão, ou seja, não adaptável a nenhum 

obuseiro brasileiro, de acordo com as informações obtidas pelo sitio da 

Wikipedia. 

 A espoleta XM 1156 PGK (Precision Guidence Kit) é um dispositivo 

desenvolvido pela indústria bélica norte americana a partir de 2009, mas sendo 

utilizada em 2013. A espoleta possui um peso de aproximadamente 1,4 (uma 

vírgula quatro) kg, composto por um GPS integrado e pequenas aletas que 

corrigem a trajetória das granadas 155 mm, desde o seu lançamento até atingir 

o alvo identificado. O seu funcionamento consiste em inserir as coordenadas do 

alvo no GPS integrado, e a partir do lançamento da granada, o receptor do GPS 

compara as coordenadas da granada durante o trajeto, com as coordenadas do 

alvo, dessa forma, as correções das coordenadas são realizadas com o auxílio 

das aletas acopladas na espoleta. 

A espoleta XM 1156 PGK possui um dispositivo de segurança que funciona 

da seguinte forma, após 05 (cinco) segundos do lançamento da granada, por 

meio do sistema de guiamento do GPS, o sistema “decide” se irá detonar a 

granada ao atingir o alvo, isso ocorre, pois o sistema verifica se a granada 

impactará perto o suficiente do alvo, caso esteja muito fora da rota de 

aproximação, a granada não detonará e simplesmente pousará em solo, 

proporcionando uma redução significativa de danos colaterais de instalações 

próximas do alvo e, sobretudo pela segurança de tropas amigas nas 

proximidades. 

 

Figura 4-Espoleta XM 1156 PGK 

Fonte:  site https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur 

https://en.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur


Alguns países compraram a espoleta XM 1156 PGK para fins de 

experimentação, dentre eles podemos citar, a Alemanha, que realizou disparos 

em 2014 através do obuseiro autopropulsado PzH 2000, numa distância de 27 

(vinte e sete) Km, obtendo 90% (noventa por cento) de granadas atingindo um 

CEP de 05 m (cinco) metros do alvo, o que demonstrou a compatibilidade da 

espoleta na granada, bem como a segurança e confiabilidade do material.  

Podemos verificar como vantagem da utilização da espoleta XM 1156 

PGK, além de proporcionar a precisão, o seu custo ser por volta de U$ 10.000 

(dez mil) dólares a unidade, ou seja, valor bem menor do que uma granada 

inteligente. Outro fator importante a salientar é a questão da adaptabilidade da 

espoleta no calibre 155 mm, que fora testado por vários países como Holanda e 

Alemanha, nos seus respectivos obuseiros, obtendo resultados positivos, de 

acordo com as informações obtidas pelo sitio da Wikipedia 

Além da diminuição dos efeitos colaterais pela utilização das munições 

inteligentes, podemos observar uma significativa diminuição do consumo de 

munições, e consequentemente, uma maior economia, pois há uma significativa 

diminuição de disparos para a ajustagem do tiro sobre o alvo, ou seja, com 

apenas 01 (um) disparo, o tiro acaba sendo “certeiro”, não havendo necessidade 

de realização de outros disparos. Podemos confirmar essa ideia, ao analisarmos 

a comparação do CEP dos tiros realizados com munições convencionais e 

inteligentes, através da figura abaixo. 

 

Figura 5-Comparação do CEP das munições convencionais e inteligentes. Do lado esquerdo 

da figura, a dispersão dos impactos e do lado direito, a precisão das munições inteligentes, 

chegando a 10 (dez) metros do alvo. 

 

Fonte:  https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/0/page/13/ 

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2016/0/page/13/


Analisando a doutrina de emprego da Art Cmp norte americana com a 

utilização das munições especiais, verificamos que de acordo com o manual 

norte americano FM 3-06, os comandantes também podem empregar sistemas 

de artilharia de campanha como seções independentes, sistema 

particularmente autopropulsados, no papel de dirigir fogo ao inimigo, 

apresentando nessa situação um volume decrescente, entretanto, a precisão 

crescente do fogo de artilharia, por meio do emprego de munições especiais 

(inteligentes) que ajudam a minimizar os danos colaterais. Enquanto aplicam os 

efeitos de munições alto-explosivas e concreto-penetrantes, estes sistemas 

autopropulsados tiram proveito da sua mobilidade e proteção blindada 

(URTADO, 2005, p.46). 

Já com relação a doutrina do EB, verificamos que o manual EB70-MC-

10.303 (Operação em Área Edificada) prevê a utilização de granada guiada a 

laser e por GPS sem especificar os tipos de cada uma, ou seja, aborda de forma 

genérica, sem dizer, que a doutrina de emprego da Art Cmp brasileira não prevê 

o emprego de seções independentes para realização de tiros, mas sim, de 01 

(uma) bateria completa, ou seja, uma bateria à 04 (quatro) peças. O manual cita 

as seguintes munições: auto explosivas (AE) com espoleta percutente 

instantânea (E Itt); munição auto explosiva com espoleta de retardo; espoleta 

auto explosiva com espoleta perfurante de concreto (ECP) e granada fumígena 

com fósforo branco (Fum FB ou WP).  

Porém, o Manual C6-40 (Técnica de Tiro de Artilharia de Campanha) 

Volume II, no seu Artigo V (Efeitos e Emprego de Outros Tipos de Granada), 

prevê e especifica a munição guiada à laser, a  M712 Copperhead, detalhando 

que esse tipo de granada está disponível apenas para o obuseiro 155 mm , tendo 

como alcance de emprego, 3000 (três mil) a 13000 (treze mil) metros com cargas 

normais (M3A1 e M4A2), atingindo 15500 (quinze mil e quinhentos) metros com 

cargas normais (M119A1 e M119A2).  Também afirma, que os obuseiros M114 

e M114A1, que são de dotação orgânica da Art Divisionária do EB, não são 

autorizados a utilizar esta granada, o que acaba impossibilitando o seu emprego 

(experimentação doutrinária), como já citado. Em ambos manuais brasileiros, 

observa-se apenas citações de granadas inteligentes, mas não do seu efetivo 

emprego (testes). Além do mais, determina que em áreas que compõe as 

medidas de coordenação de apoio fogo (MCAF), como por exemplo, uma ARF 

(Área de Restrição de Fogos), por possuir no seu interior ou nas proximidades, 

estruturas essenciais à população, as quais devem ser preservadas, deve-se 



utilizar munições especiais. Cabe salientar como fator preocupante, que se 

houvesse o emprego da Art Cmp brasileira, hoje, num conflito urbano, não 

haveria munição especial para ser utilizada. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito da referente pesquisa foi abordar os tipos de munições 

inteligentes compatíveis com os calibres disponibilizados pelos armamentos de 

Art Cmp de dotação do EB; verificar as possíveis vantagens e desvantagens da 

utilização das munições inteligentes e rever a doutrina de emprego da Art Cmp 

Brasileira em combates em áreas urbanas com a utilização de munições 

inteligentes. 

Sendo assim, constatou-se que as 02 (duas) granadas inteligentes 

analisadas e disponíveis no mercado atual são de calibre 155 mm, o que serve 

de pressuposto para uma possível adaptação nos obuseiros 155 mm da Art Cmp 

do EB: a Granada (Gr) M712 Copperhead e a Granada M 982 Excalibur, bem 

como, o Kit de guiamento de granada 155 mm, a espoleta XM 1156 PGK 

(Precision Guidence Kit).  

Porém, analisando as possíveis vantagens e desvantagens  das  02 (duas) 

granadas  e da espoleta acima citados, verificou-se que: a Granada (Gr) M712 

Copperhead , apesar de ser calibre 155 mm, não possui condições técnicas de 

adaptabilidade nos nossos obuseiros M114 e M114A1,  de acordo com o Manual 

C6-40 (Técnica de Tiro de Artilharia de Campanha), o que impossibilita sua 

utilização para testes e consequentemente, sendo desvantajosa sua aquisição. 

Já a Granada M 982 Excalibur possui a mesma restrição técnica, ou seja, só 

pode ser utilizada em obuseiros específicos, tais como: o AS 90 SPG Britânico, 

G6 Howitzer Sul Africano, os M198, M777 Lightweight e o M 109 A6 Paladin, 

todos Norte Americanos e o Panzerhawbitze 2000 Alemão, tornando-se também, 

desvantajosa a sua aquisição. Já a espoleta XM 1156 PGK é o único 

dispositivo adaptável nos calibres 155 mm, independente da especificação do 

obuseiro, o que possibilita que seja testada e utilizada nos nossos obuseiros 

M114 e M114A1, sendo assim, vantajosa a sua aquisição para fins de testes. 

Com relação ao custo das munições e da espoleta, em comparação às 

munições convencionais, chega-se à conclusão que são muito superiores, 

todavia, o fator precisão das granadas ao atingir um alvo dentro de um ambiente 

urbano, com danos colaterais reduzidos,  ainda é o fator diferencial e 

preponderante no emprego da Art Cmp nos conflitos contemporâneos, tornando-



se válida e vantajosa a sua aquisição, a curto prazo. Também observamos como 

vantagem, a longo prazo, a necessidade do desenvolvimento tecnológico 

desse tipo de munição, pela indústria bélica brasileira, fazendo com que o Brasil 

se integre num roll de países possuidores de uma Art Cmp de alta precisão com 

independência tecnológica. 

Cabe salientar que não consta em nossos manuais, inclusive no mais 

recente, o EB70-MC-10.303 (Operação em Área Edificada), edição 2018, de 

testes com granadas inteligentes, mas sim, existem meras citações de 

especificações de granadas que poderiam ser utilizadas nesses ambientes, o 

que pressupõe, que EB compreende  a importância de um apoio de fogo de 

precisão no ambiente de áreas edificadas (teoria), mas sem experimentação 

doutrinária (prática). 

Um fator importante a ser considerado é  que, como parte do Programa 

Estratégico do Exército de Obtenção da Capacidade Operacional 

Plena (PrgEE OCOP), que visa a modernização do EB, através da aquisição 

e o desenvolvimento de novos equipamentos, a Art Cmp brasileira está 

recebendo 32 (trinta e dois), de um lote total de 40 (quarenta)  obuseiros155 mm, 

os M 109 A5 Plus Br, oriundos dos EUA, os quais possuem uma maior 

capacidade tecnológica, maior velocidade de deslocamento, maior alcance para 

aprofundar o apoio de fogo no combate, comparado aos modelos anteriores, 

possibilitando lançar granadas a uma distância de até 30 (trinta) Km.  Os M 109 

A5 Plus Br são adaptáveis para receber as granadas inteligentes M712 

Copperhead, M 982 Excalibur, bem como a espoleta XM 1156 PGK, o que 

possibilita a Art Cmp brasileira ser empregada em conflitos urbanos, com a 

aquisição dessas munições especiais. 

Portanto, o presente estudo analisou o emprego doutrinário dessas 

munições pelo exército de campanha norte americano, verificando o êxito da 

precisão das granadas no conflito do Iraque, em 2003, chegando à conclusão 

que, com a aquisição dos obuseiros M 109 A5 Plus Br as granadas 

inteligentes M712 Copperhead , M 982 Excalibur e a  Espoleta XM 1156 PGK 

podem ser adquiridas e testadas pelo EB, para fins de experimentação e 

revisão doutrinária e, que o fator precisão do Apoio de Fogo da Art Cmp do EB 

em ambiente urbano, atualmente, está comprometida sem a aquisição e/ou o 

desenvolvimento dessas munições em âmbito nacional. Assim, pretende-se 

sensibilizar as autoridades militares brasileiras, em rever e reverter essa 

situação atual. 
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