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RESUMO 

O número de operações militares em ambiente operacional urbano tem 

apresentado um sensível crescimento nos últimos anos, pois à medida que a 

quantidade de áreas urbanas no mundo continua a aumentar, também se 

intensifica a ocorrência de operações em áreas edificadas.  

Desta forma, aumenta a importância da evolução da doutrina militar 

terrestre nas operações realizadas em áreas urbanas, pois este tipo de 

combate possui características peculiares que a diferem do combate 

convencional. 

Neste ambiente operacional, a presença de civis e a existência de áreas 

sensíveis como patrimônios históricos, hospitais, escolas, prédios e demais 

construções de concreto, aumentam a complexidade para o exercício pleno da 

função de combate fogos. 

Assim, o comandante da artilharia moderna precisa entender os 

requisitos e implicações dos combates em áreas edificadas, bem como os 

possíveis danos colaterais causados por suas decisões. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as características e 

especificidades do emprego dos meios do Sistema Artilharia de Campanha 

Brasileiro (SAC) no combate em área edificada, enfatizando as possibilidades e 

limitações dos armamentos e munições existentes, bem como nas possíveis 

adequações de acordo com as Condicionantes Operacionais para o SAC do 

Exército Brasileiro. 

Palavras-chave: Artilharia de Campanha; Operações; Áreas Edificadas. 
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ABSTRACT  

The number of military operations in an urban operational environment 

has grown significantly in recent years. So the number of urban areas in the 

world continues to increase and the occurrence of urban operations grows at 

the same way. 

Therby, the importance of the evolution of land military doctrine in 

operations carried out in urban areas increases, as this type of combat has 

different characteristics from conventional combat. 

In this operational environment, the presence of civilians and the 

existence of sensitive areas such as historical heritage, hospitals, schools, 

buildings and other concrete constructions, increase the complexity for the full 

exercise of the fire fighting function. 

Thus, the modern artillery commander needs to understand the 

requirements and implications of fighting in a urban areas, as well as the 

possible collateral damage caused by his decisions. 

This work aims to present the characteristics and specificities by the use 

of the Brazilian Field Artillery System in combat in Urban Operations, 

emphasizing the possibilities and limitations of the existing armaments and 

ammunition, as well as the possible adaptations according to the Operational 

Conditions for the Brazilian Army Field Artillery System. 

  

Keywords: Field Artillery System; Operations; urban areas.  
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto da Guerra Moderna, foi verificado que as cidades eram 

centros de gravidade dos combates, pois abrigam centros populacionais, centros 

de transporte, sedes do governo, fontes de riqueza, centros industriais, redes de 

informação e os principais nós de comunicação dentro de uma Nação.  

Segundo dados das Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente, 

cerca de 54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que 

deve chegar a 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização, 

combinada com o crescimento populacional, pode acrescentar 2,5 bilhões de 

pessoas às populações urbanas até a metade do século, com quase 90% desse 

aumento concentrado na Ásia e na África e à medida que a tendência mundial de 

urbanização aumenta, é provável que o significado militar das cidades irá 

aumentar proporcionalmente. 

A esta afirmação, adiciona-se o fato do combate em localidade estar 

presente em quase todos os conflitos internacionais após a 2ª Guerra Mundial 

(1939 - 1945), tais como: Guerra da Coréia (1950 - 1953), Conflito Árabe-

Israelense (Guerra dos Seis Dias - 1967), Conflito em Kosovo (1999), Guerra do 

Afeganistão (2001), Guerra do Golfo (1991) e Guerra do Iraque (2003 a 2011), 

dentre outros. 

Historicamente, as cidades eram conquistadas para viabilizar operações 

futuras, permitindo alcançar as vitórias nas esferas política e econômica, porém 

o conflito era caracterizado pelo abandono da população da região onde 

ocor r iam os combates e bombarde ios , ocas ionando um conf l i to , 

preponderantemente, em ambiente rural ou urbano desabitado, sem se 

preocupar com os possíveis danos colaterais causados. 

 Nos últimos anos, os conflitos estão marcados pela intensa cobertura da 

mídia, ocasionando uma forte opinião pública interna e internacional, que podem  

impedir o prosseguimento do combate ou, até mesmo, determinar a derrota de 

uma Nação.  

A Batalha de Grozny, em 1994, entre o Exército Russo, uma grande força 

militar, e a pequena força irregular de insurgentes chechenos, muito inferior em 

termos bélicos, representa um recente e importante exemplo de operação em 

larga escala em um contexto de um ambiente urbano em que o uso irrestrito de 
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apoio de fogo e a falta de análise de efeitos dos danos incapacitaram o controle 

russo nas operações, ocasionando a antecipação do cessar-fogo e a retirada das 

tropas russas da região.  

No século XXI, algumas batalhas ficaram marcadas pelo intenso apoio de 

fogo realizado no contexto de um combate urbano, sendo um exemplo 

característico, a tomada da cidade de Fallujah, no Iraque, pelo Exército 

Americano. Nesta batalha, o Exército dos Estados Unidos utilizou seus mais 

modernos meios de apoio de fogo, dispondo de obuseiros modernos que atingiam 

grande alcance e granadas especiais. 

Desta forma, no combate moderno, cresce a importância da coordenação  

dos fogos e da preocupação,  em todos os níveis de comando, da correta análise 

dos alvos para o apoio de fogo, analisando a necessidade e a letalidade de cada 

meio de apoio de fogo disponível, evitando os danos causados pelos efeitos 

colaterais e o risco deste apoio influenciar negativamente no combate. 

O presente estudo desenvolve-se com a finalidade de apresentar o 

emprego da função de combate fogos às ações de manobra da arma-base, 

materializado pela artilharia de campanha, atuador cinético, no desenvolvimento 

de operações em ambiente urbano, a fim de evidenciar as peculiaridades das 

ações nesse tipo de terreno que, por possuir características especiais, exige a 

utilização de técnicas e táticas adaptadas à situação, bem como o emprego de 

equipamentos especiais, tendo em vista a forte influência do terreno. 

Assim, a proposta de tema tem por objetivo apresentar as características e 

especificidades do emprego dos meios do Sistema Artilharia de Campanha 

Brasileiro (SAC) no combate em área edificada, enfatizando as possibilidades e 

limitações dos armamentos e munições existentes, bem como nas possíveis 

adequações de acordo com as Condicionantes Operacionais para o SAC do 

Exército Brasileiro.  
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1.1 PROBLEMA 

O combate em áreas urbanas tem características diferentes do combate 

convencional. Este tipo de ambiente operacional possui fatores complicadores 

como a presença de civis e a complexidade do terreno urbano, caracterizado por 

ruas demarcadas, áreas sensíveis como patrimônios históricos, hospitais, 

escolas, prédios e demais construções de concreto, resultando em táticas 

específicas para este tipo de operação e aumentando a complexidade para o 

exercício pleno da função de combate fogos.  

O Exército Brasileiro dispõe, atualmente, do apoio de fogo de suas unidades 

de Artilharia de Campanha e de Artilharia de Mísseis e Foguetes e dos meios de 

apoio de fogo orgânicos das Unidades das armas base. 

Recentemente, em contrato com o Exército dos EUA, foram adquiridas para a 

Artilharia de Campanha Brasileira, um primeiro lote de 40 (quarenta) Viaturas 

Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBC OAP) M109 A5+ BR, que 

foram distribuídas ao 3º GAC AP (Santa Maria/RS) e ao 5º GAC AP (Curitiba/PR). 

Tais VBC OAP aumentam o poder de combate do apoio de fogo brasileiro e 

proporcionam o emprego de algumas munições especiais de artilharia. 

No ano de 2017, o Comando de Operações Terrestres (COTER) publicou as 

Condicionantes Doutrinárias e Operacionais no 001/2017 (CONDOP no 001/2017) - 

Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), da qual foram feitos  as condicionantes 

doutrinárias de emprego do SAC e de seus subsistemas componentes, que são: 

Linha de Fogo, Observação, Busca de Alvos, Topografia, Meteorologia, 

Comunicações, Logística, e Direção de tiro e Coordenação de Fogos.  

O presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno do 

seguinte problema: Como empregar a artilharia de campanha brasileira, dispondo 

dos meios de apoio de fogo existentes atualmente em seus GAC ou dos meios que 

atendam as condicionantes operacionais do COTER, em uma situação de combate 

em área edificada, causando o mínimo de danos colaterais? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo geral integrar conceitos básicos e a 

informação científica relevante e atualizada, a fim de conhecer como empregar 

a artilharia de campanha brasileira, dispondo dos meios de apoio de fogo existentes 

atualmente em seus GAC ou dos meios que atendam as condicionantes 

operacionais do COTER, em uma situação de combate em área edificada, causando 

o mínimo de danos colaterais. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Neste contexto, para atingir a consecução do objetivo geral de estudo, 

foram formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, os quais 

orientaram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste 

estudo: 

a) Analisar os casos históricos de Grozny e Fallujah e elucidar os principais 

conceitos relativos às operações em áreas edificadas em que foram 

empregados fogos de artilharia de campanha; 

b) Identificar o material disponível para emprego da Artilharia de 

Campanha Brasileira no ataque em área edificada; 

c) Analisar o emprego de munições adequadas para este tipo de 

operações;  

d) Analisar os materiais adequados e outras possíveis adequações para 

prestar o apoio de fogo adequado, neste tipo de operação; e 

e) Analisar as capacidades e limitações da Artilharia de Campanha 

Brasileira, levando também em consideração os materiais compatíveis com as 

condicionantes operacionais do COTER, no ataque em área edificada. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Segundo o Manual de Campanha EB20-MF-10.102 - Fundamentos Doutrina 

Militar Terrestre, 2ª Edição, 2019, o ambiente operacional é definido como o conjunto 

de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças militares e 

que interferem na forma como estas são empregadas, podendo ocorrer nas 

situações de Guerra e nas situações de Não Guerra. 
  
2.2 O AMBIENTE OPERACIONAL  
2.2.1O ambiente operacional, cuja compreensão constitui uma condição 
fundamental para o êxito nas operações, é definido como o conjunto de 
condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças 
militares e que interferem na forma como estas são empregadas. É 
caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional  

2.3.5 O emprego da F Ter pode ocorrer em dois tipos de situações:  
2.3.5.1 Nas situações de Guerra, a expressão militar do Poder Nacional é 
empregada na plenitude de suas características para a defesa da Pátria, 
sendo a principal e mais tradicional missão das Forças Armadas, para a 
qual devem estar permanentemente preparadas.  
2.3.5.2 Nas situações de Não Guerra, a expressão militar do Poder Nacional 
é empregada de forma limitada, no âmbito interno e externo, sem que 
envolva o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. 
Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente interagências, 
podendo não exercer o papel principal. 

O presente estudo estará limitado ao emprego da Artilharia de Campanha 

Brasileira na situação de combate urbano em um ambiente operacional de 

Guerra, particularmente focando na VBC OAP M109 A5+ BR e nos requisitos 

previstos das condicionantes operacionais e doutrinárias do COTER para o SAC, 

nos subsistemas de Linha de Fogo, Busca de Alvos, Topografia e Logística, 

analisando suas capacidades, limitações e as possibilidades destes 

armamentos. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Conforme apresentado na Introdução, os últimos conflitos mundiais tiveram 

parte de seus combates travados em cidades, normalmente habitadas por elevado 

número de civis, ressaltando a importância do tema e fundamentando que o Exército 

Brasileiro não pode ficar despreparado para o emprego em uma situação conflituosa 

destas características. 
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Assim, o presente estudo pretende ampliar o cabedal de conhecimento 

acerca da organização e emprego da Artilharia de Campanha Brasileira para atuar 

no apoio de fogo no combate em área edificada, seguindo como pressuposto teórico 

para outros estudos que sigam esta mesma linha de pesquisa. 

Esta pesquisa visa contribuir com a Doutrina Militar do Exército Brasileiro, ao 

tratar-se de um tipo de operação atual e tendo em vista a necessidade de verificar 

as capacidades e limitações do emprego da Artilharia de Campanha Brasileira para 

atuar no apoio de fogo em uma situação de combate em área edificada. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente estudo será realizado, principalmente, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, pois baseará sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre os assuntos relacionados ao emprego da Artilharia de 

Campanha em localidades, no contexto de Guerra, em livros, manuais e artigos 

de acesso livre ao público em geral, incluindo-se aqueles disponibilizados pela rede 

mundial de computadores. 

Cabe ressaltar que será necessário uma revisão da literatura, sendo uma 

etapa fundamental na realização de qualquer trabalho científico. Serão levantados 

os aspectos empregados no planejamento atual e as novas concepções do 

problema. 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo do presente estudo são todas as Unidades de Artilharia de 

Campanha do Exército Brasileiro. Como principais amostras serão utilizadas 

as Unidades subordinadas a Artilharia Divisionária 5 e a Artilharia Divisionária 

3, por terem os materiais mais modernos adquiridos pelo Exército Brasileiro, 

possuindo as maiores possibilidades de formas de engajamento no combate 

em localidade, bem como os requisitos previstos das condicionantes operacionais 

e doutrinárias do COTER para o SAC, nos subsistemas de Linha de Fogo, Busca de 

Alvos, Topografia e Logística. 

2.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso dar-se-á por 

meio da coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na 

literatura disponível, tais como livros, manuais, revistas especializadas, jornais, 

artigos, internet, monografias, teses e dissertações, sempre buscando os dados 
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pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, serão levantadas as fundamentações 

teóricas para a comprovação ou não da hipótese levantada. 

As pesquisas bibliográfica e documental serão realizadas conforme o método 

indutivo e utilizarão as técnicas a seguir: 

- levantamento da bibliografia e documentos pertinentes; 

- seleção da bibliografia e dos documentos; 

- leitura analítica da bibliografia e dos documentos selecionados; 

- montagens dos arquivos, ocasião em que serão elaboradas as fichas 

bibliográficas, de citação, de resumo e analíticas;  

- análise comparativa e interpretativa dos dados; e 

- síntese e conclusões. 

A coleta do material bibliográfico e documental será realizada por meio de 

consultas ao acervo das bibliotecas da Escola de Comando e Estado-Maior de 

Exército e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e aos bancos de dados 

eletrônicos disponíveis na internet. 

Por intermédio dessas fontes, serão estudados os manuais do Exército 

Brasileiro, livros, artigos científicos, publicações em periódicos, teses, dissertações e 

trabalhos de conclusão de curso, tudo relativo ao assunto Artilharia de Campanha no 

Combate à localidade. 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O método de tratamento de dados que será utilizado no presente estudo 

será a análise de conteúdo, através de estudos descritivos e explicativos no que 

diz respeito ao tema, tendo como ponto de partida os manuais de campanha do 

Exército Brasileiro e os conhecimentos contidos em pesquisas, artigos, teses e 

dissertações de militares e civis sobre o assunto em voga. 

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia em questão possui limitações, pois não contempla, dentre 

outros aspectos, o estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente 

ligadas aos processos em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um 
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trabalho de término de curso, a ser realizado em aproximadamente seis meses, 

o método escolhido é adequado e possibilitará o alcance dos objetivos propostos 

no presente Projeto de Pesquisa. 
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3. O APOIO DE FOGO NAS OPERAÇÕES EM ÁREA EDIFICADA - CASOS 

HISTÓRICOS 

Em toda a história, a conquista das cidades eram marcadas por intenso 

bombardeio e permitiam as vitórias nas esferas política e econômica.  Porém, no 

contexto recente, o planejamento militar para a tomada de uma localidade 

também tem que se preocupar com os fatores humanos e informacionais, com 

conflitos marcados pela intensa cobertura da mídia em que os possíveis danos 

colaterais causados podem gerar uma forte opinião pública interna e 

internacional, comprometendo o combate. 

A seguir, serão apresentados dois casos históricos de tomada de 

localidade, onde o emprego do apoio de fogo foi preponderante para o 

desenrolar do combate a para a tomada das cidades de Grozny e Fallujah. 

3.1 A BATALHA DE GROZNY 

Em 1993, a Chechênia havia declarado a sua independência da Rússia. Seu 

território abrigava uma grande quantidade de recursos naturais na forma de petróleo 

e gás natural e seu terreno era composto de bosques e montanhas espessas no sul 

e estepes ondulantes no norte. Sua capital era Grozny e, antes do conflito, estimava-

se que houvesse uma população de pouco menos de 500.000 pessoas. 

(WALLWORK, 2004) 

O plano inicial russo para retomada da Chechênia foi desenvolvido pelo 

General Grachev, então ministro da Defesa, e era composto por quatro fases. A 

primeira fase era o isolamento da Chechênia, a segunda, a captura de Grozny, a 

terceira seria a limpeza das áreas de planície do sul e, finalmente, a quarta fase 

visava limpar as montanhas ao sul dos combatentes chechenos. (WALLWORK, 

2004) 

A campanha militar russa para a retomada da Chechênia foi iniciada em  1994 

e as tropas russas conseguiram atingir os arredores de Grozny em dezembro do 

corrente ano. Assim, a próxima fase da operação era capturar a cidade e proteger 

seus principais ativos de infraestrutura. Após isso, as forças russas iriam para o sul e 

limpariam as áreas de planície enquanto um governo pró-russo fosse estabelecido. 
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Finalmente, as forças deveriam eliminar todos os combatentes remanescentes das 

montanhas no sul. 

Antes do ataque, a Força Aérea da Chechênia foi destruída no solo em 

apenas dois dias e a Força Aérea Russa se engajou em uma campanha de 

bombardeio contra alvos específicos. Os principais alvos foram a base aérea em 

Khankala e as principais instalações de Grozny, que resultou em muitas vítimas 

civis. (WALLWORK, 2004) 

O apoio de artilharia russo nesta fase da operação foi realizado por 04 

(quatro) Batalhões de Artilharia Autopropulsada (SP) (2S1 e 2S3), 04 (quatro) 

Batalhões de lançadores de foguetes, 03 (três) baterias antitanque e 02 (duas) 

baterias obus (D30). O controle foi exercido por um canal de rádio que era 

compartilhado com o comando de defesa aérea e não havia capacidade para 

transferência de dados.  

As missões primárias da artilharia incluíram o seguinte: apoio ao fogo as 

operações de combate por formações em armas combinadas; apoio de fogo de 

assalto grupos e, eventualmente, Fogos para desabrigar insurgentes; fogos de 

interdição; barragem; iluminação do campo de batalha com o objetivo de 

reconhecimento e subsequente engajamento das tropas de armas base; fogos de 

contra-bateria; e fogos de destruição. (KARATUYEV, 1998)  

Para defender a cidade, os rebeldes chechenos dividiram a cidade em 

distritos, sendo que em cada distrito operavam um ou dois grupos de insurgentes 

compostos cada grupo por cerca de oito a dez combatentes. Os grupos possuíam 

geralmente uma ou duas armas anti-carro (RPG), uma metralhadora leve (RPK), um 

ou dois caçadores (fuzil FDV) e o restante armado de fuzis AK-47construíram três 

anéis de defesa dentro e ao redor de Grozny. Os edifícios foram fortificados e as 

posições de tiro para a artilharia foram estabelecidas para permitir fogos diretos e 

indiretos. Os esgotos e túneis foram preparados para permitir movimentos rápidos e 

ocultos dos soldados. (WALLWORK, 2004) 

A mecânica do ataque russo envolveu tropas que cercavam a cidade, com o 

menor número de tropas concentradas no sul e, em seguida, atacando-a por três 

lados. Tropas especiais deveriam tomar o palácio presidencial, prédios 

governamentais, estação ferroviária e outros nós críticos. O objetivo era fazer isso 

sem prejudicar civis ou danos a edifícios. 
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O avanço para Grozny continuou em 18 de dezembro e fez progressos 

razoáveis. As forças russas, utilizando suas fontes de inteligência,  acreditavam que 

os chechenos seriam esmagados por um rápido ataque blindado. Para isso, Grozny 

foi submetida a um bombardeio esporádico, mas bastante pesado, que tinha como 

objetivo aterrorizar e desmoralizar a população civil e que não atingiu alvos 

significativos. Porém este ataque matou centenas de civis, sendo a maioria deles 

russos, ultrajando o público na Rússia e no Ocidente (LIEVEN 1998). 

O ataque a cidade superou rapidamente as resistências e obteve um 

progresso rápido. Porém ao entrar na cidade, os combatentes chechenos atuavam 

da forma “atirar e fugir”, fazendo com que as tropas russas entrassem nas áreas 

com construções e edifícios maiores, onde a artilharia e o apoio aéreo russos não 

pudessem intervir no combate e após isso atacavam com as armas anti- carro contra 

o primeiro e o último carro do comboio russo, armando então emboscadas das quais 

os militares russos não tinham como se desvencilhar. (LUZ, 2009) 

Os russos, para combater esta táctica chechenana e na tentativa de reduzir 

os edifícios ao longo dessas rotas a escombros, conduziram fogos de artilharia 

sobre as rotas planejadas para o avanço. Este método revelou-se eficaz, embora na 

ocasião os escombros serviram como excelentes posições de emboscada para os 

guerrilheiros chechenos. (LUZ, 2009) 

 No total, os russos tiveram cerca de mil mortos, setenta e quatro capturados, 

vinte de vinte e seis tanques destruídos ou capturados, 102 de 120 BMPs destruídos 

ou capturados e todos os seis ZSU 23-4s destruídos. (WALLWORK, 2004) 

Com o insucesso, a Rússia enviou reforços de forças mais bem treinadas, 

que invadiram o teatro de operações, operando em pequenos grupamentos. Para 

apoiar os esforços crescentes, também foram transportados mais suprimentos e 

equipamentos, incluindo “noventa toneladas de munições, somente das frotas navais 

do Norte e do Báltico” Os ataques eram precedidos de preparação de artilharia, 

apoio aéreo e por fim a infantaria combatendo de casa em casa. (Knezys e 

Sedlickas 1999, 110) 

O centro de Grozny foi atingido com força e ataques de precisão por granadas 

de penetração que foram realizados no palácio, onde estavam os últimos 

remanescentes da força chechena. Para tanto, os observadores avançados russos, 

para o planejamento e execução das missões de tiro, utilizaram cartas de escalas 

1:50.000 e 1:100.000 e tinham poucas imagens fotografias aéreas ou de satélites. 
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Tal fato, que fez com que o ataque de artilharia não tivesse o efeito desejado, 

resultando em muitas mortes de civis. (LUZ, 2009) 

Assim, a Artilharia de Campanha foi utilizada de forma imprecisa e 

indiscriminada, formando escombros que serviram de abrigo aos rebeldes 

chechenos nos combates aproximados ao passo que deveria ter sido utilizada 

somente no último momento, para serem desencadeados fogos somente quando os 

grupos de assalto da infantaria estivessem prontos para avançar.  

Em 7 de março de 1995, os russos obtiveram o controle total sobre Grozny 

com um total de mortos estimado pelo comissário do governo russo para os direitos 

humanos, Serjey Kovalev, de 27.000 civis e em torno de 268.000 pessoas 

deslocadas conforme estimativa do Serviço Federal russo de Migração. Pelo lado 

russo, foram contabilizados 1.146 soldados russos mortos e 374 desaparecidos 

(WALLWORK, 2004). 

No final de janeiro, o controle da Chechênia foi transferido das Forças 

Armadas para o Ministério de Relações Interiores (Ministry of Internal Affairs), sob o 

comando do coronel general Kulikov. 

Desta forma, conclui-se que o objetivo inicial russo, que era de tomar a cidade 

de Grozny sem prejudicar civis ou danos a edifícios não foi atingido. A utilização de 

forma imprecisa e indiscriminada da Artilharia de Campanha nos intensos 

bombardeios, o uso, pelos observadores avançados, de cartas de escalas 1:50.000 

e 1:100.000 e de poucas imagens fotografias aéreas ou de satélites, bem como a 

utilização de munições convencionais sem a preocupação com os possíveis danos 

colaterais resultaram em um elevado número de mortes civis e grande quantidade 

de escombros que serviram de abrigo aos rebeldes chechenos. 

3.2 A 2ª BATALHA DE FALUJAH 

A Guerra do Iraque, também conhecida como a Segunda Guerra do Golfo, foi 

o conflito armado entre as forças de coalizão, formadas por tropas majoritariamente 

dos EUA e da Grã-Bretanha, e o exército iraquiano. Ela teve início em maio de 2003, 

sendo caracterizada pela ação fulminante das forcas de coalizão que em menos de 

vinte dias tomaram a capital Bagdá e depuseram Saddam Hussein, resultando no 

aparecimento de um violento movimento insurgente sunita que obrigou que os EUA 

prosseguissem no país até 2011. 
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Neste contexto, Fallujah, cidade da província de Anbar, localizada na 

parte central do território iraquiano e distante em cerca de 50 quilômetros da 

capital Bagdá estava dominada pelos insurgentes. No ano de 2004, a cidade 

possui cerca de 250 mil habitantes e 50 mil construções distribuídas em 

aproximadamente 12 quilômetros quadrados.  

A 1ª Batalha de Fallujah, desencadeada pela Operação VIGILANT 

RESOLVE, não obteve bons resultados na tentativa de eliminar o controle 

Insurgente da cidade. Ela iniciou-se em 03 de abril de 2004, sendo finalizada 

após apenas 06 (seis) dias sob acusações de uso excessivo da força e 

desconfiança por parte das lideranças Iraquianas, resultando num custo de 27 

militares mortos e cerca de 90 feridos. (SIMÕES - 2018)  

Em novembro do mesmo ano, o governo americano decidiu desencadear 

a Operação AL FAJR, que ficou conhecida como 2ª Batalha de Fallujah. Esta 

operação ficou a cargo da 1ª Divisão de Fuzileiros navais dos EUA que teve 

apoio dos meios da 2nd Brigade Combat Team/ 1st Cavalry Division. 

Figura 01- Composição dos meios para a operação AL FAJR. 
Fonte: Simões, apus Wright e Reese (2008) 
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Na ocasião, o contingente insurgente na cidade era estimado de 4500 

homens, composto de ex integrantes do governo de Saddan Hussein, 

extremistas islâmicos, clãs tribais e criminosos, que prepararam a cidade com 

obstáculos, casamatas e construções fortificadas como pontos fortes. (Gabriel 

2009). 

Para a tomada da cidade, a operação AL FAJR foi dividida em 4 fases, 

sendo a 1ª Fase nomeada de  Preparação e Modelagem do Campo de Batalha, 

que foi iniciada em setembro de 2004 e tinha como objetivo criar condições 

políticas e militares adequadas para o início das ações de combate 

propriamente ditas. 

A 2ª  Fase foi a Modelagem Avançada do Campo de Batalha, que 

compreendia o fechamento do cerco ao redor da cidade e o posicionamento 

das peças de manobra visando o investimento.  

A 3ª  Fase era a das Operações Ofensivas Decisivas, sendo dividida nas 

sub-fases de Assalto e de Vasculhamento e Ataque, consistindo no 

investimento de um ataque de Norte para Sul da cidade.  

A 4ª e última Fase consistia na Transição da atitude ofensiva para as 

ações de estabilização e na reconstrução do Iraque.  

A artilharia de campanha teve papel importante ao realizar uma barragem  

de granadas 155 mm no dia 08 de novembro de 2004, iniciando a 3ª Fase da 

operação e para o desenrolar do combate a dosagem utilizada foi a de 02 (dois) 

obuseiros M109 A6 AP de 155 mm, posicionados a 22 Km dos arredores de 

Fallujah. Esta dosagem mínima foi usada para que não houvesse a formação 

de escombros, que poderiam ser aproveitados pelos insurgentes como posição 

defensiva e nem o uso indiscriminado de artilharia, que poderia aumentar o 

número de vítimas civis. (LUZ, 2009). 

Nesta fase, também foram empregas munições especiais como a 

Excalibur, a FASCAM (lançadora de minas), as fumígenas, proporcionando 

cobertura às ações de aberturas de brechas, e as de espoleta perfurante, para 

atingir o interior das construções de concreto, bem como o emprego de 

munições iluminativas, iluminando o inimigo e mantendo as tropas amigas 

protegidas pela  zona de sombra causada pelas construções.  
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Figura 02 - Emprego de iluminativos na ofensiva e defensiva (combate em 
localidade)  
Fonte: LUZ (2009) 

No subsistema de observação, a Batalha de Falujah apresentou algumas 

inovações como a ocupação antecipada dos postos de observação, a utilização  

de uma gama de equipamentos tecnológicos como óculos de visão noturna, 

equipamentos portáteis de Posicionamento Global (GPS), equipamentos de 

comunicação rádio eficientes, radares de localização terrestre e um sistema de 

comando e controle que informava o posicionamento das tropas amigas em 

tempo real, facilitando o trabalho dos Observadores Avançados.  

Outra inovação foi o emprego da fotografia aérea sobre a qual era 

projetada um sistema semelhante ao das coordenadas retangulares de uma 

carta topográfica. Elas ficavam de posse tanto do observador como da central 

de tiro, facilitando a designação de um alvo e agilizando o desencadeamento 

do tiro. 
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Figura 03 - Parte da cidade de Las Vegas (EUA) ampliada com sistema de 
grade aplicado  
Fonte:LUZ (2009)  

Conforme dados apresentados pelo Exército dos Estados Unidos da 

América na Conferência “Future Artillery”, nas operações Enduring Freedom e 

Iraqi Freedom, a artilharia de campanha americana dispararou cerca de 

333.210 granadas 155mm, utilizando seus obuseiros M109 A6 Paladin e M777. 

Deste total, 71% foram explosivas, 8% fumagens e 21% iluminarias. Destaca-se 

que nestas operações foram disparadas apenas 236 granadas Excalibur. 

(JUNIOR, 2017) 

Desta forma, é importante ressaltar que a maior parte das granadas de 

artilharia disparadas nas operações Enduring Freedom e Iraqi Freedom pelo 

Exército dos Estados Unidos da América e utilizadas nos conflitos recentes 

continuam sendo de munições convencionais.  

Infere-se assim que na Batalha de Falujah, ficou clara a preocupação 

com os danos colaterais resultantes do emprego da Artilharia de Campanh. 
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Assim, houve a preocupação com a  forma e a precisão na aquisição dos alvos, 

através da utilização de equipamentos de alta tecnologia pelos Observadores 

Avançados e a Artilharia de Campanha foi usada de maneira restrita, de forma 

que não houvessem vítimas civis, bem como a formação de escombros, 

representando um avanço para a melhora da precisão e alcance nos tiros de 

artilharia e na evolução do uso de munições especiais. 
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4. A ARTILHARIA DE CAMPANHA BRASILEIRA 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.224 - ARTILHARIA DE 

CAMPANHA NAS OPERAÇÕES, a Artilharia de Campanha é o principal meio de 

apoio de fogo da F Ter, sendo classificada em Artilharia de tubo e Artilharia de 

mísseis e foguetes e possuindo unidades e subunidades que podem ser 

dotadas de morteiros, obuseiros e lançadores de mísseis e/ou foguetes, 

participando da Função de Combate Fogos e apoiando o Movimento e a 

Manobra.  

Para isso, o mesmo Manual de Campanha, diz que a Artilharia de 

Campanha é constituída por subsistemas que desempenham as atividades 

relacionadas à aplicação do poder de fogo, sendo estes a Linha de Fogo, 

Observação, Busca de Alvos, Topografia, Meteorologia, Comunicações, 

Logística, Direção e Coordenação de Tiro. 

O presente trabalho irá focar nos Subsistemas nos de Linha de Fogo, 

Busca de Alvos, Topografia e Logística, analisando suas capacidades, limitações 

e as possibilidades destes armamentos. 

4.1 SUBSISTEMA LINHA DE FOGO 

Este Subsistema visa lançar artefatos cinéticos, a fim de produzir um  

efeito específico, letal ou não letal, sobre alvos designados, sendo composto 

por meios de lançamento como canhões, morteiros, obuseiros, lançadores e 

artefatos cinéticos, como granadas, foguetes e mísseis.  

Atualmente, os meios de lançamento empregados pela Artilharia de 

Campanha Brasileira são os obuseiros M101 AR; M114 AR; L118 AR, M56 AR; 

M109 A3 AP e M109 A5 AP “Plus BR” e do morteiro 120 mm M2 Raiado. 

4.1.1 Obuseiros M101 e M101 A1 

Os obuseiros M101 e M101 A1, foram recebidos pelo Exército Brasileiro 

na década de 1940, dotando os Grupos de Artilharia orgânicos das Brigadas 

Motorizadas. 
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Este obuseiro de calibre 105 milímetros (mm), foi empregado nos campos 

de batalha da 2a Guerra Mundial e desta forma possui o desgaste natural do 

tempo e um alcance efetivo de  apenas aproximadamente onze quilômetros. 

4.1.2 Obuseiro M114 

O obuseiro M114 é um material de calibre 155 mm e foi adquirido 

contemporaneamente do M101, estando sujeito às mesmas limitações de 

desgaste pelo uso durante longos anos. 

Seus alcance é inferior a 20 quilômetros e seu tubo, de apenas 24 

calibres, não permite o lançamento das munições “inteligentes” desenvolvidas 

para serem lançadas preferencialmente de tubos de 39 e 52 calibres (BENETTI, 

2008).  

4.1.3 Obuseiro M56 OTO MELARA e Morteiro Pesado de 120 mm M2 Raiado 

O obuseiro M56 OTO MELARA atualmente é o material de dotação das 

unidades de artilharia leve, de selva e paraquedista do Exército Brasileiro. O 

armamento possui calibre 105 mm e se destaca por ter peso inferior a 2 

toneladas, facilitando seu transporte nas operações. As mesmas Unidades 

também contam com o Morteiro Pesado de 120 mm M2 Raiado, fabricado pelo 

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, que também possui calibre 105 mm e um 

alcance de cerca de 12 Km. 

4.1.4 Obuseiro Leve 105 mm L118 AR 

O obuseiro Leve 105 mm L118 AR foi adquirido pelo Exército Brasileiro 

na década de 90. O material é produzido pela fábrica inglesa Royal Ordnance 

(hoje parte da BAE Systems) e constitui-se num sistema de Artilharia de 

Campanha capaz de proporcionar excelente combinação entre a flexibilidade, 

rapidez de acionamento e resistência do material com a obtenção de um 

máximo alcance. 
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4.1.5 Obuseiro M109 A3 

O obuseiro M109 A3, possui calibre 155 mm e foi adquirido pelo Exército 

Brasileiro no final da década de 90, perfazendo um total de 37 (trinta e sete) 

peças, distribuídas ao 29º GAC AP (Cruz Alta/RS), 16º GAC AP (São Leopoldo/

RS) e 15º GAC AP (Lapa/PR). Cada Unidade recebeu um total de 12 (doze) 

viaturas, ficando ainda 01 (uma) viatura como Meio Auxiliar de Instrução (MAI)  

no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld). O Material, que é de origem 

americana, é um projeto antigo, já sendo superado por três séries. Seu alcance 

é inferior a 20 quilômetros, sendo insuficiente para cumprir as tarefas 

destinadas à Artilharia Divisionária.. 

4.1.6 Obuseiro M109 A5+ BR 

O obuseiro M109 A5+ BR foi adquirido recentemente por meio de um 

contrato com o Exército dos EUA, valendo-se de uma sistemática adotada por 

aquela Força, chamada Foreign Military Sales (FMS) – Vendas de Artigos 

Militares à Nações Estrangeiras, segundo o qual o EB receberá, em doação 

(EDA – Excess Defense Article), em um primeiro lote, 40 (quarenta) VBC OAP 

M109 A5+ BR e, no 2º lote, 60 (sessenta) carros. 

Assim, o 3º GAC AP (Santa Maria/RS) e o 5º GAC AP (Curitiba/PR) serão 

contemplados com as peças destinadas da 1ª fase e na 2ª fase, as OM 

contempladas serão o 15º GAC AP e o 29º GAC AP. 

O M109 A3 e M109 A5+ BR se assemelham tendo em vista a utilização 

da mesma plataforma (chassi). Entretanto, algumas melhorias foram 

adicionadas ao A5+ BR, como o aumento da potência do conjunto de força, 

passando de 405 Hp (A3) para 440 Hp (A5 / motor LHR - Low Heat Rejection); 

o aumento do comprimento (de 6,05m para 6,09m) e nº de calibres do tubo (de 

39,032 para 39,290), além da adição de medidor de velocidade inicial (V0), 

junto à boca de fogo, gerando maior eficiência no acerto dos alvos; o aumento 

no alcance dos tiros com munição assistida (carga 7 – de 14.600m para 

18.000m; carga 8 – de 18.000m para 22.000m; carga 8 HE M549 – de 23.500m 

para 30.000m); a adição do sistema VFPS (Ventilated Face Piece System), que 

fornece à tripulação ar condicionado filtrado e aquecido, assegurando 
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operações em ambiente QBN, sistema esse ausente no modelo A3. (CENTRO 

DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2018) 

O M109 A5+ BR também possui um sistema de posicionamento global 

(GPS / AFATDS - Advanced Field Artillery Tactical Data System) e navegação 

inercial e um sistema eletrônico de pontaria, dotado de computador balístico de 

tiro inserido ao sistema de controle de armas, além do incremento do rádio 

Harris Falcom III, da empresa norte-americana Harris, sendo este, o mesmo 

que equipa as VBTP em uso atualmente no EB, o M113 e o GUARANI, 

aumentando a eficácia e a segurança na transmissão das mensagens; 

Figura 04 - Características do M109 A5+ BR 
Fonte: <https://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-
comandante/427-adoção-da-vbcoap-m109-a5-br-pelo-eb>.  

4.2 SUBSISTEMA OBSERVAÇÃO 

Este Subsistema visa localizar alvos, ajustar e a desencadear os fogos 

com a máxima eficácia, sendo composto por postos de observação, 

observadores avançados, observadores aéreos e sistemas de aeronaves 

remotamente pilotadas (SARP).  

Atualmente, os Grupo de Artilharia de Campanha contam com 

equipamentos obsoletos como binóculos e telêmetros laser, sendo estes 

equipamentos já desgastados pelo intenso uso através dos anos. 
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4.3 SUBSISTEMA BUSCA DE ALVOS  

Subsistema que visa a detectar, identificar e a localizar os alvos 

terrestres, mantendo estreita ligação com os órgãos de inteligência, permitindo 

serem batidos por fogos cinéticos ou não cinéticos. 

4.4 SUBSISTEMA TOPOGRAFIA  

Este Subsistema visa a estabelecer uma trama topográfica comum, por 

meio do levantamento de informações, que permitem à Artilharia executar fogos 

precisos, sem necessidade de ajustagem prévia, sendo composto por variados 

processos e meios para realização de levantamentos topográficos, empregando 

equipamentos que forneçam dados com precisão, rapidez e de forma integrada 

com os demais subsistemas, a fim de possibilitar o desencadeamento de fogos 

oportunos e eficazes.  

Atualmente a Artilharia de Campanha brasileira conta com equipamentos 

GPS e DGPS que possibilitam a execução do levantamento topográfico 

eletrônico. 

Segundo o Caderno de Instrução CI 6-199/1, o levantamento topográfico 

eletrônico (2005), prescreve que, de posse de DGPS e outros instrumentos 

eletrônicos é necessário um tempo de pelo menos duas horas para execução 

de todo levantamento do GAC, sendo que para que a prancheta de tiro seja 

precisa, as tolerâncias máximas de erro em posicionamento são menores que 

20m de CEP, menores que 2 ́ ́ ́ em direção e 10m em altura. 

4.5 SUBSISTEMA LOGÍSTICA  

Este subsistema visa a atender às necessidades logísticas do Sistema 

Artilharia de Campanha, o que proporciona condições para que seja mantida a 

continuidade do apoio de fogo, sendo composto por órgãos e meios 

responsáveis pela execução do apoio logístico.  

Atualmente, o tipo de granadas que são disparadas pelos obuseiros são 

fator crucial de sucesso nos conflitos da atualidade e o emprego de munições 
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“inteligentes” é fundamental para que se alcance os conceitos de letalidade 

seletiva aliado a um longo alcance. 

Hoje o Exército Brasileiro não possui em seus paióis e depósitos de 

munição granadas “inteligentes”. Os estoques de munição de Art Cmp se 

limitam a tiros alto explosivos, iluminativos e fumígenos, sendo os dois últimos 

em baixa quantidade. 
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5. AS CONDICIONANTES DOUTRINÁRIAS E OPERACIONAIS PARA O SISTEMA 

DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (SAC) 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 001/2017 (CONDOP nº 

001/2017), tiveram por finalidade apresentar as condicionantes doutrinárias de 

emprego do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC) e de seus subsistemas 

componentes (Linha de Fogo, Observação, Busca de Alvos, Topografia, 

Meteorologia, Comunicações, Logística, e Direção de tiro e Coordenação de 

Fogos). 

No CONDOP nº 001/2017, ficou estabelecido que a missão geral da 

Artilharia de Campanha é apoiar pelo fogo, executando fogos em proveito da 

manobra, fogos de contrabateria, dando profundidade ao combate e batendo 

instalações de comando, instalações de comunicações, áreas de apoio logístico 

e tropas em reserva.  

Assim, a Artilharia de Campanha deve possuir um sistema de armas que 

possibilite bater alvos, com precisão e com mínimo dano colateral e que seu 

poder de fogo vem sendo constantemente aumentado em função da 

diversificação dos meios empregados, dos avanços obtidos na redução de 

tempo necessário ao engajamento dos alvos, da realização de tiros de elevada 

precisão, do emprego do processamento automático de dados, do aumento do 

alcance dos materiais e da ampliação do alcance e efeito das granadas. 

5.1 SUBSISTEMA LINHA DE FOGO 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 002/2017 (CONDOP nº 

002/2017), apresentaram as condicionantes doutrinárias de emprego do 

Subsistema Linha de Fogo do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC). 

Desta forma, foram levantados requisitos obrigatórios e desejáveis para  

materiais a serem adquiridos ou desenvolvidos que atendem ao Subsistema 

Linha de Fogo, levando em consideração a particularidade de cada tipo de 

Brigada do Exército Brasileiro. 
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5.1.1 Características gerais do subsistema Linha de Fogo orgânico das 

Brigadas Blindadas (Bda Bld) 

Levando em consideração as características da Bda Bld, os principais 

requisitos obrigatórios comuns a todas as viaturas do subsistema Linha de 

Fogo levantados foram a necessidade de autonomia igual ou superior a 300 

km, sem abastecimento; a mobilidade tática (em deslocamento através de 

campo) compatível com a tropa blindada; ter condições de prover sua 

autodefesa, tanto terrestre como antiaérea; possuir blindagem nível III - 

apropriada para Mun 7,62 mm; ter proteção contra obstáculos artificiais; ter, 

integrado à viatura, sistema de comunicações VHF em condições de transmitir 

voz e dados; ter duas baterias, sendo uma veicular e outra para os 

componentes eletrônicos, facultando a esta última funcionar como bateria 

emergencial para uma eventual falha na ignição; possuir capacidade de 

proteção eletrônica na transmissão de sinais de comando e controle 

(criptografia nas transmissões); e contar com todo o Suporte Logístico 

Integrado (SLI), que deverá oferecer documentação em português, ferramental, 

acessórios e equipamentos especiais para a manutenção em todos os escalões 

previstos.  

As Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCOAP) 

155 mm tiveram como principais requisitos comuns específicos a capacidade 

de entrar em posição em tempo restrito, tendo condições de estar com a peça 

acionada e em condições de disparo em menos de 2 minutos; a necessidade de 

após o disparo, ter condições de estar com a peça em condições de 

empreender movimento (saída de posição) em menos de 2 minutos; de possuir 

efetivo da guarnição igual ou inferior a 6 (meia dúzia) militares; possuir a 

capacidade de utilizar munição 155 mm padrão Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN); possuir capacidade de executar tiros com munições 

inteligentes; possuir condições de transportar, com segurança, no mínimo 36 

(trinta e seis) conjuntos completos de munição 155 mm; ter sistema de registro 

dos elementos de tiro (deriva e elevação) automático, por meio de acionamento 

hidráulico; ser dotado de sistema de carregamento semiautomático da granada, 

e neste caso, possuir cadência contínua de tiro de pelo menos 4 tiros por 

minuto (TPM) durante 3 minutos; ter condições de receber sistema de 
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navegação inercial assistido por GPS, podendo também ser utilizado como 

sensor para a realização da pontaria automática; possuir condições de executar 

diversos tipos de tiros, métodos de tiros e diferentes tipos de granadas e 

espoletas, conforme previsto no manual C 6-40 - Técnica de Tiro de Artilharia 

de Campanha, volumes I e II (EME, 5a edição, 2001); ter condições de bater 

alvos, nos elementos de tiro para o alcance máximo, com no mínimo 20 km de 

alcance, utilizando munição convencional;  com no mínimo 30 km de alcance, 

utilizando munição assistida; possibilitar o disparo em 6.400’” (360 graus), em 

um tempo menor que 2 minutos; ter um sistema de navegação inercial 

integrado ao GPS e a equipamentos capazes de fornecer dados, via rádio 

criptografado, da posição e condições da peça; ter dispositivo de pontaria 

automática e independente para cada peça, dotado de busca de norte 

verdadeiro e um meio alternativo de inserção manual de dados que possibilitem 

orientar a peça; ter interface de recebimento de dados de pontaria e elementos 

de tiro (deriva e elevação), por meio de transmissão criptografada de dados, 

compatível com o subsistema de direção de tiro a ser adotado; ter radar de 

medição instantânea da velocidade inicial; e ser dotado de tubo igual ou 

superior a 39 cal. 

Os objetivos desejáveis comuns a todas as viaturas do Sistema Art Cmp 

Bda Bld foram possuir um sistema de direção, freios e amortecimento 

adequados para atingir a velocidade de no mínimo 20 km/h em qualquer 

terreno; ter baixa assinatura térmica e de radar; ter um sistema de 

comunicações com a possibilidade de atender e integrar as necessidades dos 

integrantes das peças, também de estabelecer ligação com os demais 

integrantes da Linha de Fogo e, ainda, com os demais integrantes de outros 

subsistemas, tudo compatível com o sistema adotado pela Força Terrestre; e 

ter proteção contra minas terrestres anticarro, o que evita danos diretos sobre a 

guarnição.  

Para as VBCOAP 155 mm foram levantados os requisitos desejáveis de 

desenvolver, com segurança, a velocidade de, no mínimo, 40 km/h através do 

campo; possuir condições de estar com a peça acionada e em condições de 

disparo em menos de 1 minuto e 30 segundos; ter condições, após o disparo, 

de estar com a peça em condições de empreender movimento (saída de 

posição) em menos de 1 minuto e 40 segundos; ter um sistema de 
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carregamento automático da granada, e neste caso, possuir cadência contínua 

de tiro de pelo menos 6 (meia dúzia) tiros por minuto (TPM); possuir efetivo da 

guarnição igual ou inferior a 5 militares; ter blindagem básica que ofereça 

proteção para o compartimento habitado contra a penetração de projéteis de 

7,62 mm Pf; ter proteção contra Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI), o 

que reduz possíveis danos físicos sobre a guarnição; ter dispositivo automático 

para ancoramento; possuir condições de ser embarcada em balsas chatas 

orgânicas do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil; possuir condições de 

ser embarcada pelas aeronaves de transporte orgânicas da Força Aérea 

Brasileira; ter sistema de guincho próprio, o que permite ser rebocada no caso 

de fortuita necessidade; ter sistema de defesa química, biológica, radiológica e 

nuclear (DQBRN), o que reduz possíveis danos físicos sobre a guarnição; e ter 

rede de camuflagem (proteção visual, térmica e contra detecção de radar).  

5.1.2 Características gerais do subsistema Linha de Fogo orgânico das 
Brigadas Mecanizadas (Bda Mec) 

Levando em consideração as características da Bda Mec, foram 

levantados como requisitos obrigatórios comuns a todas as viaturas do 

subsistema linha de fogo orgânica da Art Cmp Bda Mec a necessidade de 

possuir condições de ser embarcadas em aeronaves de transporte orgânicas 

da Força Aérea Brasileira; ter blindagem nível III - apropriada para Mun 7,62 

mm; ter proteção contra obstáculos artificiais, a fim de permitir a circulação em 

áreas parcialmente interditadas, mormente em áreas de adensamento 

populacional; ter sistema de comunicações VHF integrado à viatura em 

condições de transmitir voz e dados; ter tração em todas as rodas, facilitando o 

tráfego em todo tipo de terreno (“all terrain”); ter um sistema de guincho 

próprio, o que permite ser rebocada no caso de fortuita necessidade; contar 

com todo o Suporte Logístico Integrado (SLI), o qual contará com: 

documentação no idioma português, ferramental, acessórios e equipamentos 

especiais para a manutenção em todos os escalões previstos; ter dispositivo 

toroidal1 em todos os pneus, minorando as chances de dano nestes materiais; 

e ter dispositivo automático de controle de pressão dos pneus. 
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As VBOCOAP 155 mm tiveram como requisitos comuns exclusivos a 

capacidade de executar tiros com munições inteligentes; de possuir dispositivo 

de pontaria automática e independente para cada peça, de ser dotado de busca 

de norte verdadeiro e um meio alternativo de inserção manual de dados que 

possibilitem orientar a peça; de dispor de interface de recebimento de dados de 

pontaria e elementos de tiro (deriva e elevação), por meio de transmissão 

criptografada de dados, compatível com o subsistema de direção de tiro a ser 

adotado; de transposição de rampa longitudinal de pelo menos 60% e rampa 

lateral de pelo menos 30%; de possuir radar de medição instantânea da 

velocidade inicial; e de ser dotada de tubo igual ou superior a 39 cal.  

Os objetivos desejáveis comuns a todas as viaturas do Sistema Art Cmp 

Bda Mec foram o de ter um sistema de direção, freios e amortecimento 

adequados para atingir a velocidade de 90 km/h em rodovias asfaltadas; de ter 

baixa assinatura térmica e de radar; de ter rede de camuflagem (proteção 

visual, térmica e contra detecção de radar); e de possuir proteção contra minas 

anticarro, o que evita danos diretos sobre a guarnição.  

Para as VBCOAP 155 mm foram levantados os requisitos desejáveis 

exclusivos de possuir efetivo da guarnição igual ou inferior a 8 militares; de ter 

um sistema de carregamento semiautomático da granada, e neste caso, possuir 

cadência contínua de tiro de pelo menos 6 (meia dúzia) tiros por minuto durante 

3 minutos; de possuir relativa capacidade anfíbia, podendo transpor vaus de 

até 1,40 m; de ter condições de estar com a peça acionada e em condições de 

disparo em menos de 1 minuto e 30 segundos; de após o disparo, ter condições 

de estar com a peça em condições de empreender movimento (saída de 

posição) em menos de 1 minuto e 40 segundos; de ter sistema de 

carregamento automático da granada; de ter blindagem básica que ofereça 

proteção para o compartimento habitado contra a penetração de projéteis 

perfurantes (blindagem nível IV); e ter um sistema de alerta para detecção ou 

designação de alvo via laser. 
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5.1.3 Características gerais do subsistema Linha de Fogo das Artilharias 

Divisionárias (AD) 

Levando em consideração as características da AD, foram levantados 

como requisitos obrigatórios comuns a todas as viaturas do subsistema linha de 

fogo orgânica da AD a necessidade de para a Viatura Blindada Obuseiro 

Autopropulsado Sobre Lagarta de 155 mm (VBCO AP SL 155 mm), utilizar a 

concepção formulada para a Bda Bld e para a Viatura Blindada Obuseiro 

Autopropulsado Sobre Rodas de 155 mm (VBCO AP SR 155 mm), utilizar a 

concepção formulada para as Bda Mec. 

5.2 SUBSISTEMA OBSERVAÇÃO 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 003/2017 (CONDOP nº 

003/2017), apresentaram as condicionantes doutrinárias de emprego do 

Subsistema Observação do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC). 

Desta forma, foram levantados requisitos obrigatórios e desejáveis para  

a dotação de materiais como equipamentos para observação (binóculo); 

equipamentos para medição automática de distância; equipamentos para 

medição automática de ângulos; rastreador satelital para navegação (GPS); 

meios para a transmissão dos dados do subsistema; e equipamento 

gerenciador de energia, que operem de forma integrada, conforme a natureza 

da tropa apoiada. 

Assim, foram levantados como requisitos obrigatórios dentre as 

características gerais a necessidade de possuir a capacidade de realizar a 

leitura de ângulos horizontais e verticais e a determinação de distância; a 

capacidade de se integrar com o subsistema Direção e Controle de Tiro por 

meio do subsistema Comunicações para a transmissão e recebimento de 

dados, imagens e voz, tudo de forma digital e criptografada; a capacidade de 

visão noturna para observação e condução do tiro noturno; possuir 

equipamento que, de forma integrada, realize os cálculos necessários para a 

obtenção de coordenadas a partir de lançamento e distância; ter características 

de robustez e rusticidade compatíveis com o seu emprego militar; ter a 

capacidade de obter, de forma automática, o norte verdadeiro, azimutes 
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magnéticos e lançamentos e distâncias; possuir sistema optrônico de telemetria 

laser cujo alcance atenda à doutrina em vigor no que tange ao levantamento de 

informações e ao desdobramento dos postos de observação; ter a capacidade 

de realizar a determinação instantânea de coordenadas de uma posição; ter a 

capacidade de operar nas condições previstas para o serviço em campanha, de 

acordo com a previsão de emprego da natureza e do escalão de Artilharia em 

que for empregado; ter a autonomia de carga da fonte de energia compatível 

com o emprego da natureza e do escalão de Artilharia em que for empregado e 

possuir equipamento gerenciador de energia possuir a precisão compatível com 

os parâmetros de emprego dos meios de apoio de fogo previstos no SAC; ter a 

capacidade de operar nos métodos diferenciais, de modo a obter coordenadas 

da trama topográfica em tempo real ou com defasagem de tempo; ser de fácil 

operação e transporte contemplando meios para emprego portátil e 

transportáveis; ter a capacidade de armazenagem e processamento de dados; 

e ter a capacidade de inserção manual dos dados do norte no caso de pane no 

sistema de busca de norte automático e/ou eventual recebimento de dados 

oriundos do Escalão Superior (RPG). 

Dentre os requisitos desejáveis, foram levantadas as necessidades de 

possuir a capacidade de realizar a auto-localização, a leitura de ângulos 

horizontais e verticais e a determinação de distância em um único instrumento; 

de possuir equipamento que, de forma integrada, realize o cálculo para a 

obtenção de coordenadas a partir de lançamento e distância; de ter designador 

laser de alvos para munições inteligentes; de possuir baixa assinatura 

eletrônica e visual dos equipamentos; de possuir dispositivo infravermelho e 

termal; de ter a capacidade de identificar, em carta digital, os pontos visados no 

terreno; de possuir sistema de navegação inercial para localização do posto de 

observação; de ter equipamentos com telas de cristal (display) com caracteres 

no idioma português e que permitam fácil visualização e leitura por parte dos 

operadores, sob quaisquer condições de visibilidade/luminosidade; de ter 

condições de realizar a busca de norte, por meio de visada astronômica, tanto 

no hemisfério Sul quanto no hemisfério norte; e equipamentos cujos manuais 

de operação e manutenção sejam escritos no idioma português, conforme 

exigência contratual feita aos fabricantes.  
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5.3 SUBSISTEMA BUSCA DE ALVOS 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 004/2017 (CONDOP nº 

004/2017), apresentaram as condicionantes doutrinárias e operacionais do 

Subsistema Busca de Alvos do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC).  

O subsistema Busca de Alvos deverá ter condições de ser empregado em 

todos os ambientes operacionais do território brasileiro. Para isso, visualiza-se 

que na composição básica, este subsistema possuirá Sistema de Aeronave 

Remotamente Pilotada (SARP); Radar de Vigilância Terrestre (RVT); Radar 

Contramorteiro; Radar de Contrabateria; Equipamento de Localização pelo Som 

(Sensores Acústicos); e Equipamento de Localização pelo Clarão. 

5.3.1 Características gerais do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada 

(SARP)  

 As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais no 02/2014 (CONDOP 

no 02/2014), aprovadas pela Portaria no 36-EME, de 31 de julho de 2014 

determinaram que  para o atendimento do subsistema Busca de Alvos, o SARP 

deveria ser de categoria 2, atendendo doutrinariamente às demandas da Bia BA 

na realização das suas atividades de busca. Os SARP de categoria 0 e 1 

atenderiam às necessidades do GAC, sendo os de categoria 1 empregados no 

nível Unidade e os de categoria 0, no nível SU. 

Figura 05 - Classificação do SARP 
Fonte: CONDOP nº 02, Brasil, 2014 
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5.3.2 Características gerais do Radar de Vigilância Terrestre (RVT), do Radar 

Contramorteiro e do  Radar de Contrabateria  

Segundo a CONDOP nº 004/2017, os RVT detectam alvos terrestres em 

movimento, possibilitando o seu engajamento por parte de nossos meios de 

apoio de fogo, sendo capazes de determinar a posição do alvo, pela diferença 

da frequência refletida detectável quando este se movimenta. 

Os radares C Mrt localizam os morteiros pela detecção do projétil em 

dois pontos de sua trajetória no espaço, calculando a trajetória e determinando 

assim a localização do armamento inimigo.  

Os radares de C Bia localizam as peças de Artilharia pela determinação 

da origem ou término da trajetória de um projétil, por intermédio de cálculos e 

gráficos baseados nas informações obtidas pelo radar sobre a trajetória do 

projétil no espaço. 

Desta forma, foram levantados requisitos obrigatórios e desejáveis para  

os radares como possuir mobilidade tática compatível em qualquer tipo de 

terreno; ser de fácil transportabilidade, constituído de módulos que permitam 

rápida mudança de posição, tanto por meios aéreos, como por meios terrestres 

e aquáticos; permanecer em operação por longo período de tempo sem 

necessidade de carregamento/abastecimento; ter a capacidade de detectar 

alvos com precisão suficiente para o engajamento pelos meios de apoio de 

fogo; ser imune a interferências; possuir criptografia de dados, bem como 

dispor de Medidas de Proteção Eletrônica; possuir baixa assinatura eletrônica e 

térmica; e ter a capacidade de possuir sistema de comunicações com a 

possibilidade de atender às necessidades do próprio subsistema e, em 

particular, interface com o Subsistema Direção de Tiro e Coordenação de 

Fogos. Esse sistema de comunicações deve se integrar com os demais 

subsistemas do SAC.  

5.3.3 Características gerais do Equipamento de Localização pelo Som 

(Sensores Acústicos) e do Equipamento de Localização pelo Clarão 

De acordo com a CONDOP nº 004/2017, a localização pelo som é um 

processo utilizado para determinar a fonte de uma onda sonora, detectada por 
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microfones dispostos no terreno e os sistemas de localização pelo clarão obtém 

a localização do alvo por intermédio da observação visual de dois pontos 

diferentes, por intermédio da medição do azimute e da distância para o clarão.  

Ambos os sistemas são imunes a interferência do inimigo e possuem a 

necessidade de equipamentos optrônicos que garantam adequada precisão na 

obtenção dos dados.  

Assim, foram levantados requisitos obrigatórios e desejáveis para estes 

equipamentos como ter a capacidade de detectar alvos com precisão suficiente 

para o engajamento pelos meios de apoio de fogo; possuir baixa assinatura 

eletrônica e térmica; ter em sua composição fonte de energia própria que 

permita a sua alimentação; e ser de fácil transportabilidade, com uma 

constituição em módulos que permitam rápida mudança de posição, tanto por 

meios aéreos, como por meios terrestres e aquáticos.  

5.4 SUBSISTEMA TOPOGRAFIA 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 005/2017 (CONDOP nº 

005/2017), apresentaram as condicionantes doutrinárias e operacionais do 

Subsistema Topografia do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC).  

Segundo a CONDOP nº 005/2017, para o fornecimento de dados 

topográficos oportunos e confiáveis, o emprego de equipamentos dotados com 

sistemas inerciais de busca de direção, capacidade de levantamento 

automático de distâncias e equipamentos de posicionamento por satélites é 

imprescindível.  

Assim, o subsistema Topografia deverá possuir os equipamentos para 

observação, os equipamentos para medição automática de distância, os 

equipamentos para medição automática de ângulos, o rastreador satelital para 

navegação (GPS), os equipamentos para levantamento diferencial e o 

equipamento gerenciador de energia operando de forma integrada. 
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5.5 SUBSISTEMA LOGÍSTICA 

As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 008/2017 (CONDOP nº 

008/2017), apresentaram as condicionantes doutrinárias e operacionais do 

Subsistema Logística do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC).  

Segundo a CONDOP nº 008/2017, a munição a ser utilizada pelos novos 

materiais 105 mm e 155 mm de apoio de fogo, a serem adquiridos pelo SAC, 

deverá ser dada prioridade para o desenvolvimento da munição pela Base 

Industrial de Defesa Nacional e/ou em forma de parcerias, de forma a diminuir 

a dependência para aquisição no mercado internacional.  

Assim, foram levantados requisitos obrigatórios para estas munições 

como possuir as capacidades de emprego como alto-explosiva (AE), 

iluminativa, fumígena, perfurante e de exercício utilizando-se de diferentes 

tipos de espoletas (percutente instantânea e com retardo, tempo, proximidade, 

de duplo efeito e perfurante de concreto); no caso ser munição especial, 

atender às especificações do padrão OTAN no que concerne a características 

como: aumento de alcance, alta precisão (letalidade seletiva), diminuição de 

efeitos colaterais e aumento de capacidade letal; e ajustar-se a um fácil 

acondicionamento em contêineres de 20 pés, dada a forma como seja fornecida 

pelo fabricante, sendo isto válido também para as respectivas cargas de 

projeção e estopilhas.  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6. A DOUTRINA BRASILEIRA NAS OPERAÇÕES EM ÁREA EDIFICADA 

Em relação às Operações em Área Edificada, o Exército Brasileiro adota o 

Manual de Campanha EB70-MC-10.303 Operação em Área Edificada, 1ª Edição, 

2018, que descreve este tipo de operação da seguinte maneira:  
1.4.2.6 Operação em área edificada – está listada entre as operações 
complementares e tem como propósito obter e manter o controle, total ou 
parcial, de uma área edificada ou negá-la ao inimigo. O ambiente edificado 
pode ser urbanizado e contar com a presença de não combatentes ou 
evacuados. As áreas onde há fortificações de alvenaria construídas para 
fins militares (proteção) se enquadram no conceito de área edificada. 

6.1 O AMBIENTE OPERACIONAL DO COMBATE EM ÁREA EDIFICADA 

Sobre as características deste tipo de terreno, o Manual de Campanha 

EB70-MC-10.303 Operação em Área Edificada, 1a Edição, 2018, descreve da 

seguinte maneira:  
2.1.1 As áreas edificadas contêm estruturas resistentes de alvenaria ou de 
concreto armado e aço, que podem ser modificadas para fins de defesa, 
tornando- se áreas fortificadas. As edificações são dispostas em 
quarteirões, podendo ser regulares ou não.  
2.5.1 As áreas edificadas revestem-se de características peculiares, que 
fazem delas um ambiente operacional diferenciado. As construções, 
contendo estruturas resistentes de alvenaria, de concreto armado e aço, 
modificadas para fins defensivos, assemelham-se às posições defensivas 
fortificadas. Quando reduzidas a escombros, além de manter seu valor 
defensivo, dificultam o emprego de tropas motorizadas, mecanizadas e 
blindadas.  

6.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA NO 

COMBATE EM ÁREA EDIFICADA 

Nas operações em área edificada o emprego dos meios de apoio de fogo é 

limitado, pois as construções fornecem excelente cobertura e abrigo ao inimigo e 

dificultam a observação.  

O EB70-MC-10.303 aponta que os fogos, neste tipo de operação, são 

empregados para destruir, isolar, barrar ou negar ao inimigo o uso de vias de 

aproximação. 

Outro fator é que os objetivos podem estar próximos das forças amigas  e são 

expostos apenas por breves períodos de tempo. Assim, as comunicações, as regras 

de engajamento e as medidas de coordenação e apoio de fogo devem ser 

rigorosamente estabelecidas, diminuindo a incidência de fratricídios.  
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A possibilidade do fratricídio, baixas civis, danos colaterais e os efeitos de 

entulho devem ser considerados na seleção da munição a ser empregada. Assim, 

munições inteligentes e de precisão poderão ser empregadas, devendo o método de 

designação de alvos, no interior das áreas edificadas, ser criteriosamente 

planejado,. 

Diretrizes como a restrição de ataques a determinados horários; a autorização 

para a execução dos fogos destinados a alvos restritos, somente pelo mais alto 

escalão presente; a execução de fogos mediante advertência aos não combatentes, 

a fim de lhes permitir a evacuação das áreas a serem batidas; e a aplicação de 

restrições à execução dos fogos, com base em um nível mínimo de precisão a ser 

atingido, devem ser emitidas visando condicionar o emprego dos fogos, reduzindo 

os danos colaterais. 

Figura 06 - Medidas de coordenação de Ap F permissivas em área edificada  
Fonte: EB70-MC-10.303, Brasil, 2018
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Outra característica é a abundância de locais considerados patrimônio 

histórico e de instalações ligadas aos serviços essenciais à população, devendo ser 

considerados na confecção de listas de alvos proibidos ou restritos. 

 

Figura 07 - Exemplos de restrições aos fogos em face do tipo da área edificada  
Fonte: EB70-MC-10.303, Brasil, 2018

Com relação ao Subsistema de observação, o EB70-MC-10.303 aborda a 

necessidade de capacitar observadores dos elementos de combate ("observador de 

qualquer arma”) e o uso de telhados e andares superiores de edifícios, estádios, 

torres ou outras estruturas como postos de observação. 

Outra opção abordada é o emprego do SARP, compensando as restrições à 

observação e contribuindo para a designação de alvos e para a condução do tiro de 

artilharia. 
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6.3 MUNIÇÕES EMPREGADAS EM ÁREA EDIFICADA 

O EB70-MC-10.303 aponta como munições mais indicadas para serem 

empregadas em área edificada a Munição de artilharia autoexplosiva (AE) com 

espoleta percutente instantânea (E Itt); a Munição de artilharia autoexplosiva com 

espoleta de retardo; Munição de artilharia autoexplosiva com espoleta perfurante de 

concreto (ECP); Granada fumígena com fósforo branco (Fum FB ou WP);  a 

Granada guiada a laser; e a Granada guiada por GPS. 

6.3.1 Munição de artilharia autoexplosiva (AE) com espoleta percutente 

instantânea (E Itt) 

A granada AE com E Itt é caracterizada pelo arrebentamento no ponto de 

incidência com o solo ou após uma leve penetração, sendo que quanto menor a 

penetração, melhores são os efeitos do estilhaçamento. Desta forma, o EB70-

MC-10.303 orienta seu uso em terreno duro, a exemplo de avenidas pavimentadas 

com asfalto ou concreto, onde a maior eficácia do estilhaçamento é obtida. 

6.3.2 Munição de artilharia autoexplosiva com espoleta de retardo 

A granada AE com espoleta retardo se caracteriza por penetrar em seu alvo 

antes de explodir,  armada com este tipo de espoleta, a granada, antes de explodir. 

Segundo o EB70-MC-10.303 ,ela é mais eficaz contra edificações menos resistentes 

(construções de tijolos vazados, telhados e outras estruturas leves), bem como 

edificações já avariadas pelo combate, o que permite a esse tipo de granada 

penetrar arrebentando dentro da instalação.  

6.3.3 Munição de artilharia autoexplosiva com espoleta perfurante de concreto 

(ECP) 
A granada AE, armada com este tipo especial de espoleta de ogiva perfurante 

possui enorme resistência ao choque. Ela possui a capacidade de perfurar diversos 

tipos de concreto, incluindo aqueles de maior resistência ao impacto, produzindo um 

efeito explosivo no interior das instalações. Este tipo de munição é considerada a 
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munição explosiva mais eficaz no combate em área edificada, pois causa grande 

número de baixas ao inimigo. 

6.3.4 Granada fumígena com fósforo branco (Fum FB ou WP) 

A Granada fumígena com fósforo branco é utilizada para produzir fumaça. 

Possui também o efeito incendiário, pois as pequenas partículas de fósforo, quando 

aderem à roupa e à pele, causam baixas por queimaduras. 

6.3.5 Granada guiada a laser 

A Granada guiada a laser é capaz de captar a energia laser refletida da 

iluminação do alvo feita pelo pelo observador, iniciando sua orientação interna e o 

controle do voo, permitindo sua manobra em direção ao alvo. Esse tipo de granada 

possui alta precisão, reduzindo a incidência de efeitos colaterais do apoio de fogo 

em área edificada. 

Um exemplo de granada guiada a laser é a M712 COPPERHEAD. Esta 

granada é lançada de tubos de 39 ou 52 calibres em obuseiros de 155 mm e tem 

seu emprego mais comumente afeto à destruição de blindados, podendo ser 

empregada em ambiente urbano.  

6.3.6 Granada guiada por GPS 

A Granada guiada por GPS também se caracteriza pela redução dos efeitos 

colaterais no emprego do apoio de fogo em área edificada. Esta granada pode ser 

utilizada para bater alvos em movimento e em situações de apoio de fogo a cerca de 

150 metros de tropas amigas, sendo considerada a munição de artilharia mais eficaz 

para uso em área edificada, pois possui um elevado grau de precisão e letalidade, 

com reduzidos efeitos colaterais.  

A Granada guiada por GPS mais conhecida é a munição Excalibur M982. 

Esta granada é uma alternativa precisa de longo alcance às granadas 

convencionais, pois atinge de 40 a 57 quilômetros com CEP de 5 metros. Possui 

como desvantagem seu alto custo, tendo o estimado em cerca de 53.000 dólares 

(JÚNIOR, 2017).  
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O XM1156 PGK (Precision Guidance Kit), utilizado em granadas 

convencionais de 155 mm, é um sistema que consiste em um dispositivo 

“rosqueado” no local da espoleta, que além de executar a tarefa de detonar a 

granada, possui um sistema de guiamento por GPS, permitindo a obtenção de um 

CEP de 50 m ante a um CEP de cerca de  267 m das granadas convencionais como 

a M549 A1. A PGK possui como vantagem o custo, estimado em cerca de 3000 

dólares. (GLOBAL SECURITY, 2016).  

As munições BONUS e a SMArt são utilizadas para engajamento de alvos 

móveis, sendo classificadas como munições que buscam o alvo. A Granada BONUS 

foi desenvolvida em conjunto pela BAE Systems Bofors e Nexter Munitions e tem 

alcance efetivo de 27 quilômetros e 35 quilômetros respectivamente. Quando 

lançada a partir de qualquer sistema de artilharia de 155 mm, a carcaça do BONUS 

se separa para implantar duas munições com sensor de fuso que, em seguida, 

procuram alvos dentro de uma determinada área ocupada, até 32.000 metros 

quadrados. (JÚNIOR, 2017) 

A SMArt, conhecida como DM702 no Exército Alemão, é fabricada pelas 

empresas alemãs Rheinmetall e Diehl e possui funcionamento similar à BONUS. 

Atualmente o único armamento da Artilharia de Campanha Brasileira capaz de  

disparar os tipos de munições guiadas a laser e por GPS é o obuseiro M109 A5+ 

BR, porém após a adoção das condicionantes doutrinárias de emprego do 

Subsistema Linha de Fogo do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), 

estabelecidas pelas Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 002/2017 

(CONDOP nº 002/2017), todos os armamentos orgânicos das Brigadas Blindadas 

(Bda Bld), Brigadas Mecanizadas (Bda Mec) e das das Artilharias Divisionárias (AD) 

terão esta capacidade. 

Segundo Júnior (2017), atualmente o Exército Brasileiro não possui as 

granadas consideradas “inteligentes”, como as guiadas por laser e por GPS, em 

seus paióis e depósitos de munição, se limitando aos tiros alto explosivos, 

iluminativos e fumígenos. 
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7.  CONCLUSÃO 

No contexto dos combates modernos, as cidades se tornaram palco 

recorrente das batalhas. Em praticamente todas as guerras travadas no século 

XXI, em algum momento do combate, um centro populacional foi utilizado como 

campo de batalha. Desta forma, cresce a importância de refletir sobre o emprego 

de Unidades de Artilharia de Campanha brasileiras em um possível combate 

urbano. 

Diferente do passado, em que as cidades eram evacuadas, o combate 

moderno nos apresenta o emprego de tropas em cidades ainda possuidoras de 

habitantes, crescendo a importância das análises das dimensões humana e 

informacional do ambiente operacional e também do controle dos danos 

colaterais resultantes das diversas ações, dentre elas o emprego de fogos de 

artilharia de campanha.  

Este trabalho apresentou como primeiro exemplo histórico a Batalha de 

Grozny, travada,  em 1994, entre o Exército Russo e a pequena força irregular de 

insurgentes chechenos, no contexto da retomada da Chechênia. A Batalha de 

Grozny demonstrou que uso irrestrito de apoio de fogo, sem a análise adequada 

de efeitos dos danos, pode resultar em derrota no campo informacional, mesmo 

possuindo uma Força Terrestre Componente muito superior a de seu adversário. 

A segunda situação apresentada de emprego de artilharia de campanha 

em um contexto de combate urbano foi a 2ª Batalha de Fallujah. Nesta batalha, 

o Exército Americano demonstrou uma forma de uso de munições especiais 

como a Excalibur, além de diversas munições Explosivas, munições fumígenas, 

bem como o emprego de munições iluminativas. 

A 2ª Batalha de Fallujah ficou caracterizada também pela utilização de 

uma dosagem adequada de fogos, para que não houvesse a formação de 

escombros, que poderiam ser aproveitados pelos insurgentes como posição 

defensiva e nem o aumento do número de vítimas civis, caracterizando a 

preocupação e análise dos possíveis danos colaterais. 

Atualmente, os meios de lançamento empregados pela Artilharia de 

Campanha Brasileira são os obuseiros M101 AR; M114 AR; L118 AR, M56 AR; 

M109 A3 AP e M109 A5 AP “Plus BR” e do morteiro 120 mm M2 Raiado. Dentre 
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eles, o único obuseiro brasileiro capaz de disparar munições consideradas 

especiais é o M109 A5 AP “Plus BR”. 

Com exceção do recém adquirido M109 A5 AP “Plus BR” e do obuseiro 

L118, os outros materiais seriam considerados inadequados e obsoletos para 

realizar o apoio de fogo em um combate moderno, bem como em um conflito 

urbano, não atendendo ao alcance necessário e a precisão dos fogos 

requerida. 

Os demais Subsistemas (Observação, Busca de Alvos, Topografia, 

Meteorologia, Comunicações, Logística, e Direção de tiro e Coordenação de 

Fogos) também se encontram com materiais obsoletos e inadequados para 

prestar apoio de fogo adequado para um Exército da Era da Informação. 

Desta forma, no ano de 2017, foram publicadas condicionantes 

doutrinárias e operacionais (CONDOP) de emprego do Sistema de Artilharia de 

Campanha (SAC) e de seus subsistemas componentes, levantando requisitos 

obrigatórios e desejáveis para  materiais a serem adquiridos ou desenvolvidos 

que atendem a estes Subsistemas. 

Analisando a doutrina brasileira para o emprego de tropas no combate 

em localidade, constante no manual EB70-MC-10.303, Operação em Área 

Edificada, bem como os requisitos previstos nas CONDOP, publicadas em 

2017, é possível estabelecer algumas afirmações e levantar possibilidades 

sobre a forma de emprego mais adequada para a Artilharia de Campanha 

Brasileira em uma situação de combate a localidade. 

Assim, para o Subsistema Linha de Fogo, a CONDOP nº 002/2017 

levantou requisitos obrigatórios para as Viatura Blindada de Combate Obuseiro 

Autopropulsado (VBCOAP) 155 mm que serão orgânicas das Brigadas 

Blindadas (Bda Bld); Brigadas Mecanizadas (Bda Mec) e das Artilharias 

Divisionárias (AD). Estes materiais aumentariam o poder de combate e 

proporcionariam um melhor apoio de fogo no combate em localidade, 

aumentando o Alcance e melhorando a precisão. 

Com relação à logística, a doutrina brasileira estabelece que no combate 

em localidade, seria permitido o uso de munições convencionais e 

concentração de fogos em áreas abertas; em áreas de urbanização esparsa, 

seriam permitidas munições convencionais, porém com técnicas de tiro de 
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precisão e em áreas densamente povoadas, seriam permitidos fogos apenas 

utilizando munições de precisão. (Brasil, 2018) 

Desta forma, apesar do emprego de munições convencionais 

continuarem sendo a maioria das granadas usadas nos conflitos atuais, o uso 

de munições de alta precisão 155 mm, como a Granada Excalibur, permite à 

artilharia de campanha obter um alto nível de acerto para neutralização de 

alvos de importância para o comandante tático ou que estejam em longos 

alcances, superiores a 30 quilômetros, reduzindo os efeitos colaterais no caso 

de um alvo em uma área densamente povoada.  

Para alcances entre 15 e 30 quilômetros, o Kit PGK se mostra como uma 

excelente solução, pois proporcionaria, com um baixo custo, um CEP 

aproximado de 50 m, permitindo boa precisão na execução do apoio de fogo. 

Com relação às munições e sua precisão, deve tomar-se como premissa 

que não ocorreram erros no levantamento topográfico dos alvos, bem como na 

pontaria dos obuseiros para os mesmos, de modo a ser possível a avaliação do 

nível de precisão de uma granada. Desta forma, cresce a importância de 

aquisição ou desenvolvimento de modernos equipamentos para os 

Subsistemas de Topografia e Observação. 

Relativo ao Subsistema de observação, o EB70-MC-10.303 elenca o 

emprego de observadores oriundos de artilharia e dos elementos de combate 

("observador de qualquer arma”). Porém é importante ressaltar que cada militar 

atribuído desta tarefa deverá possuir os equipamentos constantes da CONDOP 

nº 003/2017, como equipamentos para observação (binóculo); equipamentos 

para medição automática de distância; equipamentos para medição automática 

de ângulos; rastreador satelital para navegação (GPS), que tenham a 

capacidade de realizar a determinação instantânea de coordenadas de uma 

posição, possibilitando um rápido e preciso levantamento de coordenadas de 

um alvo.  

Outra opção abordada é o emprego do SARP, compensando as 

restrições à observação e contribuindo para a designação de alvos e para a 

condução do tiro de artilharia. Este equipamento possui suas características 

determinadas pela CONDOP no 02/2014 e seria um importante meio para o 

levantamento de alvos em uma área edificada. 
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Por fim, a análise do emprego do principal Sistema de Apoio de Fogo da 

Força Terrestre Brasileira em um ambiente urbano é de grande importância e 

fica evidenciado que os Subsistemas da Artilharia de Campanha são 

complementares e de relevância similar, devendo ser modernizados 

conjuntamente para proporcionar o Apoio de Fogo adequado neste tipo de 

operação. 
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