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BRIGADA DE ARTILHARIA OU ARTILHARIA DIVISIONÁRIA
— Incursão na História e na Doutrina —

(Continuação do artigo da edição anterior do INCONFIDÊNCIA.)

Q

uer como Brigada de Artilharia ou Artilharia Divisionária
e, recordando os escalões normais
de emprego da Artilharia de Campanha, tem-se:
- Bateria de Obuses, Canhões ou
Lançadores Múltiplos de Foguetes
- Grupo de Artilharia de Campanha
- Agrupamento-Grupo
- Agrupamento de Artilharia
- Artilharia Divisionária
- Artilharia de Exército
As baterias são as unidades de
tiro dos Grupos de Artilharia de Campanha.
Os Grupos podem ser orgânicos
de Brigada de Infantaria ou Cavalaria, de Artilharia Divisionária ou Artilharia de Exército.
A Artilharia Divisionária além
dos Grupos de Artilharia de Campanha pode incluir Baterias, como
por exemplo, Bateria de Busca de
Alvos ou de Lançadores Múltiplos
de Foguetes.
A Artilharia de Exército compreende um número variável de Comandos de Agrupamentos de Artilharia e unidades de Artilharia.
O Agrupamento de Artilharia compreende um número variável de dois
a seis Grupos de Artilharia de Campanha.
O Agrupamento-Grupo ocorre
diante da ausência de Agrupamento de Artilharia, situação que pode
ocorrer quando um Grupo atua em
proveito de uma Brigada de Infantaria ou Cavalaria que já tem o seu
Grupo orgânico, sendo o comandante de um deles o comandante do Agrupamento-Grupo.
Como se pode verificar a Brigada de Artilharia de Campanha pode
desempenhar o papel quer da Artilharia Divisionária, quer da Artilharia de Exército, quer do Agrupamento de Artilharia, simplificando sobremaneira as relações táticas de comando.
A flexibilidade na composição da
estrutura organizacional da Brigada
de Artilharia permite a mescla de materiais de emprego, seja de calibre,
alcance, mobilidade, tipos de propulsão e dos alvos a serem abatidos.
Quanto à formação Agrupamento-Grupo, embora de emprego eventual, há que ser previsto; pode ocorrer quando um grupo precisa atuar
contribuindo com apoio de fogo juntamente com o grupo orgânico da brigada de Infantaria ou Cavalaria.
A Brigada de Artilharia em outros países. Exemplos.
1. Reino Unido – 1st Artillery
Brigade composta das seguintes uni-

dades: 1 Royal Horse Artillery, Royal
Horse Artillery, 4 Regiment Royal
Artillery, 19 Regiment Royal Artillery,
26 Regiment Royal Artillery, 101 Regiment Royal Artillery, 103 Regiment
Royal Artillery, 104 Regiment Royal
Artillery, 105 Regiment Royal Artillery, NRHQ Royal Artillery
2. Estados Unidos da América
do Norte - 75TH Field Artillery Brigade, 65th Field Artillery Brigade.
3. Sérvia - Mixed Artillery Brigade, com as seguintes unidades:
HQ Battalion, 1st Cannon and
Howitzer Artillery Battalion, 2nd
Cannon and Howitzer Artillery Battalion, 3rd Cannon Artillery Battalion,
4th Cannon Artillery Battalion, Mixed
Missile Artillery Battalion, 69th
Logistic Battalion Observação - A Brigada de Artilharia Mista foi formada
em 4 de junho de 2007 e continua a
tradição da 203ª Brigada de Artilharia Mista que esteve em operação de 1988 a 2006.
4. Rússia
- 26ª Brigada de Artilharia
- “A Rússia continua a reforçar
suas baterias de mísseis anti-navio no
Mar Negro, restabelecendo o sistema de mísseis de defesa costeira de
Utyos, na Crimeia, com possíveis planos para rearmá-lo com novos mísseis. Atualmente, as unidades de defesa costeira russa no Mar Negro incluem: a 15ª Brigada Costeira de Artilharia de Mísseis, a 11ª Brigada
Costeira de Artilharia de Mísseis e o
854º Regimento Costeiro de Mísseis.”
- “O 11º Regimento de Tanques
foi criado em janeiro de 2019. O novo
regimento pertence ao 11º Corpo de
Exército das forças terrestres da Frota do Báltico. Antes da formação do
regimento de tanques, o 11º Corpo do
Exército já incluía: a 79ª Brigada Mecanizada, o 7º Regimento Mecanizado, a 244ª Brigada de Artilharia, a
152ª Brigada de Mísseis armada com
sistemas de mísseis balísticos de curto alcance e o 22º Regimento de Mísseis Antiaéreos.”
5. China – Notícias colhidas da
internet de periódicos chineses
“Uma nova brigada de artilharia
da Região Militar do Tibete Agência
de Notícias Xinhua, Lhasa, 13 de novembro (Chen Huaixiang, Teng Jie)
Nos últimos anos, uma certa brigada
de artilharia da Região Militar do
Tibete explorou ativamente as características e os potenciais para desenvolver novas capacidades de combate, efetuou treinamento real e treinamento conjunto e teve a coragem de
inovar e ousar superar.”.
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“Um exercício tático de artilharia
ao vivo organizado por uma brigada
de artilharia no teatro do sul.
Em 22 de agosto, uma certa brigada de artilharia no teatro do sul organizou um exercício tático de tiro ao
vivo da unidade de artilharia de longo
alcance para testar a capacidade da
força de atacar em um ambiente geográfico desconhecido.”.
“Uma Brigada de Artilharia do 73º
Exército: Abordagem de Treinamento Inovador Próximo do Combate
Real.
O método inovador de treinamento de uma brigada de artilharia do 73º
Grupo do Exército está próximo do
combate real.”.
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tudo das ciências militares e as condições futuras vão determinar o padrão de defesa e persuasão que o Brasil Gigante deve
ter.
Em se tratando do emprego da
Artilharia de campanha, pode ser
que se faça necessário o escalão Divisão de Artilharia enquadrando Brigadas de Artilharia.
O modelo “Artilharia Divisionária da 10ª Divisão de Exército” não
dispõe tal nível de flexibilidade.
Atenção para o tipo de guerra não
linear, múltiplos eixos, a exigir a estruturação de batalhões, regimentos
e brigadas para taticamente atuarem
independentes, em combates de en6. França - La Brigade d’artille- contros, com apoio de fogo, de curto
rie (BART) a été créée le 1er juillet e longo alcance.
1998. Elle résultait de la fusion de la
E até Batalhões de armas com3e brigade d’artillerie du 3e corps binadas com seção de mísseis, sed’armée et de la 19e brigade d’artillerie ção de morteiros e bateria de artide la force d’action rapide. La brigade lharia.
est munie de tous les moyens de
As inovações táticas não são
défense sol-air puis sol-sol avec les improvisadas. Há que se considerar
que em termos de ArtiObviamente o que orienta a reunião sob
lharia é fundamental a
um mesmo comando, de unidades ou
coordenação do apoio de
grandes unidades, é a natureza das
fogo em todos os níveis,
operações (centralizadas ou
a preponderar a linguagem e canal técnicos codescentralizadas), o poder de fogo do
armamento, a preservação do ser humano muns.
A especialização a caem função da automação do artefato
da dia exige mais conhebélico e, o grau do poder militar que se
cimento no manuseio dos
pretende como objetivo e, a capacidade
artefatos bélicos. O fogo
econômico-financeira
amigo é a pior das expedeux régiments Lance-roquettes mul- riências.
tiples équipé de M270 Multiple Launch
Coordenação do apoio de fogo,
Rocket System de l’Armée de terre. que nos níveis mais elevados, envolElle fut dissoute le 1er juillet 2010. Le ve tropas do ar, da terra e do mar.
1er et le 54e régiment d’artillerie seront
Estudar, planejar, instruir, exerattachés à la 7e brigade blindée, le cutar e avaliar o adestramento de ca402e RA sera rattaché à la 1re brigade da elo da estrutura organizacional, a
mécanisée en attendant sa dissolution envolver pessoal, material e logísen 2012. (fr.wikipedia.org)
tica.
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Publicado no livro, RAÍZES HISTÓRICAS DO 18º GRUPO DE ARTILHARIA
DE CAMPANHA – Ernesto Caruso e no e-book
https://issuu.com/ecaruso/docs/raizes_historicas_do_18_gac_pdf
* Coronel, Administrador e Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil

